
1.  Robotikai alapfogalmak.  Irányított mechanizmus, pálya, 

feladat,  végeffektor.  Robotirányító rendszer elvi felépítése.  PTP 

(pont-pont) és CP (folytonos pálya) irányítás.  Belső és külső 

érzékelők. 
 

- Kézzel írt jegyzet 1-3. oldala tartalmazza. 

 

 
 

 
 

A robot mint mechanizmus szegmensekből áll, melyeket csuklók kötnek össze. A szegmens 

a csukló tengelye körül a megelőző szegmenshez képes elfordulhat (rotációs csukló), vagy a 

csukló tengelye mentén a megelőző szegmenshez képest elmozdulhat (transzlációs csukló). 

A rotációs és transzlációs csuklók 1 szabadságfokúak. 

A lánc végén található a munka végzés céljára szolgáló, cserélhető végberendezés (end 

effector) amely a legtöbbször: 

- megfogó 

- szerszám 

- heggesztő 

- festékszóró, stb. 

 

 
 

PTP, vagyis Pont-Pont irányításról beszélünk, ha a robothajtások tengelyei számára nincs 

deffiniálva a pálya, csak a soron következő pont. Ilyenkor például minden egyes tengely 

pozíciószabályzója alapjelként megkapja a soron következő pont megfelelő 

csuklókoordinátáját (pontonként konstans alapjel), és a szabályozás tranziensétől függő, 

kiadódó trajektória mentén fogja a robot a pontot elérni. Ezt az irányítást nem célszerű 

alkalmazni, ha a robot környezetében akadályok vannak. 



 

CP, vagyis Folytonos irányításról beszélünk, ha a befutandó pontok között interpolálás 

történik, amely elvégezhető csuklókoordinátákban, vagy Descartes-koordinátákban. A 

legelterjetebb két sarokpontot összekötni a megfelelő változók terében. A csukló koordinátái 

között lineárisan interpolálva hullámos görbét kapunk a térben, amely nehezen áttekinthető. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Pozíció,  orientáció,  homogén  transzformáció.  Robot  

transzformációs  gráfja.  A  robot  T0,6  homogén  

transzformációjának  meghatározása  összetett  rendszer  (pl.  

munkaasztal,  tárgy,  előírt megfogási helyzet, kamera, robot) 

esetén.   

 
- A kézzel írt jegyzet 3-5.o ,9.o ,14.o tartalmazza. 

 

A geometriai modell mutatja meg a legegyszerűbb szintű leírását a robotnak. Arra a kérdésre 

ad választ, hogyan függ a csuklókoordinátáktól a végberendezés pozíciója és orientációja. 

Ha tehát előírjuk a pozíciót és az orientációt, ezt az összefüggést kell invertálnunk ahhoz, 

hogy megkapjuk azokat a jeleket, melyeket a robot egyes tengelyeinek szervoszabályzóihoz 

kell eljuttatnunk (inverz geometriai feladat). 

 

A Robot T0,6  homogén transzformációját könnyedén meghatározhatjuk, ha ismert 

számunkra a robot csuklóképlete és a teljes felvázolt megfogási helyzet. 

 

 
 

 



 

 

 

 



3.  A  Denavit-Hartenberg  alak  értelmezése  (paraméterek  és  

magyarázó  rajz).  A  szomszédos szegmensek közötti  Ti-1,j 

kifejezése a paraméterekkel, szorzat és eredő alak. 

 
- A kézzel írt jegyzet 6-8.oldala tartalmazza 

 

Denavit–Hartenberg-alak (lásd 1.2. ábra)  

  

A robot szegmensekből (link) áll, amelyeket 1-szabadságfokú csuklók (joint) kötnek  

össze.  A  Denavit–Hartenberg-alak  esetén  a  robot  tengelyei  z -tengely  irányúak.  A 

csuklóváltozó (joint variable)  d  (transzlációs csukló esetén) vagy  ϑ  (rotációs csuk- 

ló esetén). A Denavit–Hartenberg-paraméterek  d,a  (távolság) és  ϑ, α (szög).  

 

 

 
 

A  Ti-1,j kifejezése a paraméterekkel, szorzat és eredő alak: 

 
 



Egyértelmű, hogy a középső mátrix úgy adódott, hogy a Trans(z,d)*Trans(x,a) –t 

egybefoglaltuk, hiszen szorzásuk triviális. 

4.  Robot  T0,3   pozícionáló  és  T3,6   orientáló  részének  felírása  

adott  Denavit-Hartenberg  paraméterek esetén.   

 
- A kézzel írt jegyzet nem tartalmazza. 

 

1.1  Tétel  (inverz  geometriai  feladat  megoldása  dekompozícióval):  Ha  az  utolsó  

három tengely rotációs és a tengelyek egy közös pontban metszik egymást, akkor az inverz 

geometriai feladat felbontható egy pozícionáló és egy orientáló részproblémára, amelyek 

szeparáltan megoldhatók.   

 

Bizonyítás:  Legyen  például m= 6  és  a  robot  Denavit–Hartenberg-alakjában. 

 

 
 

Az  eredeti  inverz  problémát  két  3-DOF  részfeladatra  bontottuk.  Az  első  feladat  

(1.50),  amely  egy  tiszta  pozícionáló  részfeladat,  amelynek  megoldása  legyen  

.  Miután  megoldottuk  az  első  feladatot,  kiszámíthatjuk  (1.51)  jobb  oldalát  

és  kereshetjük  a  második  részfeladat  megoldását  a  ,   változókban,  amely  

egy  tiszta  orientáló  részfeladat.  A  második  részfeladat  elterjedt  ipari  robotoknál  

gyakran  vezet  az  inverz  Euler  vagy  az  inverz  RPY  feladatra,  amelyek  megoldását  

korábban már tárgyaltuk. 

Pl.: 



 

 

5.  Az  orientáció  jellemzése  Euler-szögekkel,  a  direkt  Euler  

feladat.  Az  inverz  orientációs  feladat megoldása Euler-szögek 

esetén. Alkalmazási lehetőségek a robotikában. 

 
- A kézzel írt jegyzet 12-13.oldala. 

 

 
 

 
 



 
 

Az általános forma:  

 
Minta megoldás a SCARA robot esetén az inverz orientációs feladatra: 

 



 

 



 

 

 
 



 
 

 

 

 

6.  Az  orientáció  jellemzése  RPY  (roll,  pitch,  yaw)  szögekkel.  

Az  inverz  orientációs  feladat megoldása RPY-szögek esetén. 

Alkalmazási lehetőségek a robotikában. 
 

 

- A kézzel írt jegyzet 12-13.oldala (hiányos). 

 

 



 

 

 
 

A feladat megoldása hasonló az Euler-szögekkel vett esetben, csak itt most másik konvenció 

szerint vesszük be az elforgatások szögeit, tulajdonképpen ennyi a különbség a kettő között. 

 

 

 



 
 

 

Alkalmazási lehetőségeik pedig a robotikában magától értetődő mindegyiknek, mind az Euler 

szögeknek, vagy RPY-nak is, az orientáció meghatározására használjuk őket. Egy 

különbséget vettünk a kettő között: 

- Az Euler-szögeket inkább a robotikában (gyári robotok, gépek, omnidirekcionális 

robotok, robotkarok) esetében alkalmazzák 

- Míg az RPY szögeket pedig a járműiparban (repülő, hajó, autó, járművek), hiszen 

itt inkább dőlésről, bólintásról, legyezésről beszélünk, ami a járművek 

tulajdonsága. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  Az orientáció jellemzése általános irányú tengely (t, ||t||=1) 

körüli forgatással (ϕ ). A Rodrigues-képlet és mátrixa. Az inverz 

Rodrigues feladat megoldása. Alkalmazási lehetőségek a 

robotikában (az orientációs hiba számítása Descartes 

koordinátákban). 

 

 
- A kézzel írt jegyzet 5. oldalán, csak a képlet. 

 

 
1.1.1 Az orientáció jellemzése forgatásokkal   

Tekintsük először csak az orientáció megváltozását. Tegyük fel, hogy eredetileg  K   

és  K ′  egybeestek, és  K  valamelyik tengelye körül  K ′  el lett forgatva  ϕ  szöggel (a  

pozitív  forgásirány  a  jobb  csavar-szabály  szerint értelmezett), és tekintsük az elforgatás 

utáni állapotot. Bevezetjük a következő konvenciót a jelölésekre: 

 

   
Legyen  t   általános  irányvektor, ||t||=1 .  Tegyük  fel,  hogy  eredetileg  K   és  K ′   



egybeestek,  és  forgassuk  el  K ′ -t  a  t   tengely  körül  ϕ   szöggel.  A  forgatás  egy  

Rot(t,ϕ) lineáris transzformáció, amelynek mátrixa: 

 

 
 

 

 

 

 



 

8.  A  pozícionáló  és  orientáló  részfeladatra  bontás  elve  egy  

ponton  átmenő  utolsó  három  rotációs csukló esetén: kiindulási 

feladat, a levezetés elve, algoritmus. 

 
- A kézzel írt jegyzet 9-12. oldal tetejéig. 

 

A SCARA robot jó példája ennek, ugyanis ebben az esetben az utolsó három csukló egybe 

esik. 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 



9.  A Stanford robot csuklóképlete, vázlata,  a koordináta 

rendszerek  megválasztása a Denavit-Hartenberg konvenció 

szerint, a Denavit-Hartenberg paraméterek meghatározása a 

koordináta rendszerekből. Az inverz geometriai feladat 

megoldása. (MÁR NEM VIZSGATÉTEL!) 
 

- A kézzel írt jegyzet 11. oldala + 12.oldal teteje, STANFORD kar inverz geometriai 

feladat megoldása. 

 

 
 

 

 

 

 



9.  A parciális sebesség és  szögsebesség  számítása  rotációs  és  

transzlációs  csukló  esetén.  A  Jacobi-mátrix számítása a 

parciális sebességekből és szögsebességekből.  

  

 
- A kézzel írt jegyzet 15-19. oldala, példa feladat megoldással. 

 

 

 
 

 
 

 

 



10.  Pozíció, sebesség és gyorsulás algoritmus. (MÁR NEM 

VIZSGATÉTEL!) 

 
- A kézzel írt jegyzet 19.oldalának teteje. 

 

A robot mozgását előírhatjuk a végberendezés mozgása révén. Ennek során megadhatjuk a 

végberendezés referenciapontjának (például a szerszámközéppontnak = TCP ) kívánt 

 

 i, pozícióját és orientációját (pozíció algoritmus) 

 ii, sebességét és szögsebességét (sebességalgoritmus) 

 iii, gyorsulását és szöggyorsulását (gyorsulásalgoritmus) 

 

Pozícióalgoritmus esetén a csuklókoordinátákat (q) az inverz geometriai feladat 

megoldásával határozhatjuk meg. 

 

Sebességalgoritmus esetén a csuklókoordináták deriváltjait (q’) az inverzkinematikai feladat 

megoldásával határozhatjuk meg.(lásd 2.33, 2.41, 2.46 egyenletek) 

 

Gyorsulásalgoritmus esetén a csuklókoordináták második deriváltját (q’’) az 

 
egyenlet megoldásaként számíthatjuk: 

 

A  tag alakját az álló K0 és a mozgó Km koordinátarendszerben az (2.97) és (2.98) 

egyenletben részletesen kifejtettük: 

 

 

Vegyük észre, hogy  nem kapható meg egyszerűen a mátrix elemeinek időszerinti 

deriválásával. 

A Jacobi-mátrix inverze m=6 esetén viszonylag egyszerűen számítható (2.48)-(2.51) alapján, 

 



 
 

ha az utolsó három csukló rotációs, és a tengelyeik egy ponton mennek át. Ehhez szükséges 

lehet (2.56)-(2.57) számítások elvégzése.   

 
 

Valamint gyorsulásalgoritmus esetén a K6* keret origója gyorsulásának és szöggyorsulásának 

meghatározása is: 

 

 

Ha a szabályozási algoritmus igényli  a pálya  kinematikai mennyiségeit, de a pályát 

pozícióalgoritmussal például a p(t) pozíció és a Euler-szögek analítikus 

megtervezésével határoztuk meg, akkor ezek ismeretében tekinthető egy fiktív 

 robot, amelynek  ugyanazok lesznek a kinematikai mennyiségei, mint a 

végberendezésnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  A Lagrange-egyenlet alakja robotok esetén. A 

csuklónyomaték (erő) felbontása effektív és csatoló inerciára; 

centripetális, Coriolis- és gravitációs hatásra. Kapcsolat  Dijk  és  

Dij között, valamint  Di  és  Pi   között  (deriváltakkal  kifejezett  

szimbólikus  alakok).  Kapcsolat  az  effektív  és  csatoló inerciák 

és a robot kinetikus energiája között. 

 
- Kézzel írott jegyzet 25-27.oldala 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 

 

 



 
 

 

11.  A pályatervezés elve folytonos gyorsulás esetén megállítás 

nélkül egy skalárváltozóban. Feltételek az  interpolációs  feladat  

megoldásához.  Magyarázó  rajz.  Pályatervezési  algoritmus 

csuklókoordinátákban.  A  Descartes  koordinátákban  történő  

pályatervezés  visszavezetése TTTRRR fiktív robot 

pályatervezésére csuklókoordinátákban. 

 
- Kézzel írt jegyzet 28-30. oldala. 

 

 

2.2 Pályatervezés skalárváltozóban folytonos gyorsulással  

 

A  következőkben  egy  sémát  (primitívet)  fogunk  kidolgozni  egyetlen  skalárváltozó  

(y)  esetén, amely során feltesszük, hogy adottak a skalárváltozó által befutandó sa- 

rokpontok  és  az  elérési ún. abszolút időértékek (később relatív időre térünk át), to- 

vábbá a gyorsulás abszolút értéke korlátozva van egy megengedett maximális érték  

révén: 

 
 

Az induló hipotézis a sarokpontok összekötése lineáris szakaszokkal, azaz szaka- 

szonként  lineáris  y(t)   függvény  megcélzása.  Ekkor  az  idő  szerinti  első  derivált  

y’(t)   szakaszonként  konstans  lépcsős  függvény  lenne,  amelynek  deriváltja,  azaz  

y(t) -nek a második deriváltja azonosan nulla, kivéve az első derivált ugrás helyeit,  

ahol Dirac-deltákat tartalmazna, tehát nem lenne korlátos, szemben az elvárásokkal.  

Ennek felszámolására két lehetőség terjedt el a robotikában.   



Az  első  szakaszonként  lineáris  első  deriváltat  céloz  meg  ,  amikor  is  a  második  

derivált lépcsős függvény (trapéz alakú sebességprofil). A mozgástörvények alapján  

ekkor  a  gyorsulás  lépcsős  függvényének  ugráshelyein  jelentős  erő/nyomaték  válto- 

zás  szükséges,  ami  komoly  feladatot  ró  a  szabályozások  számára  (nagy  hibajel  és  

nagy  erősítés  esetén  telítés  a  hajtásokban,  ami  az  erősítés  visszavételével  kerülhető  

el, ami viszont nagyobb tranziens és maradó hibával jár).  

A  második  folytonos  gyorsulást  céloz  meg.  Mivel  azonban  az  ún.  utazó  szaka- 

szon a sebesség konstans és a gyorsulás nulla, ezért a szakaszok határán a sebesség- 

változás  megvalósításához a gyorsításnak nullából nem nullába kell mennie, tartani  

kell  az  előjelet  (a  gyorsításnak  vagy  lassításnak  megfelelően),  majd  ismét  nullába  

kell  mennie.  Ez  a  gyorsítás  számára  folytonos  függvénnyel  a  legegyszerűbben  má- 

sodfokú polinommal (parabolával) valósítható meg. 

 
 

A pályatervezés tehát egy  B’→B→B’’  gyorsító szakaszra és egy  B’’ →C  uta- 

zó  szakaszra  bontható.  A  könnyebb  kezelés  érdekében  t   relatív  időt  vezetünk  be,  

amelynek nulla helye a gyorsító szakasz közepe, a gyorsító szakasz teljes hossza pe- 

dig a  τB  érték kétszerese: 

 

 
 



Mivel  az  y(t)   negyedfokú  polinomnak  5  együtthatója  van,  ezért  meghatározásukhoz 5 

feltétel szükséges, amelyek a következők:  

 

 
 

Behelyettesítve a függvényekbe ezeket az értékeket egy lineáris egyenletrendszer ke- 

letkezik az ismeretlen együtthatókra, amelynek analitikus megoldása a következő: 

 
 

 

A  paraméterek  ismeretében  egy  skalárváltozóban  a  pálya  a  gyorsító  szakaszon  

egy negyedfokú, az utazó szakaszon pedig egy elsőfokú polinom lesz: 

 

  
 

 

 

Az  y(t)  függvényt  t∈[ -τB ,TB , -τC )  között használhatjuk, TB – τC elérésekor  

újra el kell végezni a pályatervezést az új  C’→C→D szakaszra, arra alkalmazván  

a  B’→B→C  szakaszra kidolgozott pályatervezési primitívet.  

 

Vegyük észre, hogy a pálya nem pontosan a tB abszolút időpontban halad át az  

lőírt  B  ponton, az eltérés ekkor   



 
 

A  hiba  abszolút  értékét  τB   csökkentésével  lehetne  csökkenteni,  ennek  azonban  

az előírások szerint határt szab, hogy  

 

 
 

Az előírt sarokpontokon való áthaladást a pályatervezési primitív megtartása mel- 

lett egyszerű eszközökkel lehet biztosítani, ehhez elegendő ugyanis a kritikusnak te- 

kintett sarokpontot megduplázni. Ennek ára, hogy a pálya befutási ideje  2τB  érték- 

kel megnő, ha  B  a kritikus sarokpont, továbbá a sebesség egy pillanatra nullává vá- 

lik. Világos, hogy a start és end sarokpontot, mivel azt garantáltan be kell tartani, a  

sorozatban  mindig  meg  kell  duplázni:  {S,S,…,A,B,C,D,…,EE} .  Egy  speciális  

feltétel  olvasható még le a 2.1. ábrából, nevezetesen teljesülni kell a   TB ≥ τB + τC   

feltételnek is. 

 

 

2.3 Pályatervezés csuklókoordinátákban  

A csuklóvektor komponensei skalárok, ezért azokra komponensenként alkalmazható  

az egyetlen skalárváltozóra kidolgozott primitív. Ennek során azonban be kell tarta- 

ni,  hogy  a  csuklóhajtások  motorjainak  eltérő  teljesítményviszonyai  miatt  az  egyes  

csuklóváltozók deriváltjaira eltérő   maximális értékek vannak előírva.  

Ezen kívül az egyes csuklók  megváltozásának értéke is eltérő lehet, ezért  

a   maximális  sebességgel  való  befutásukhoz  csuklónként  eltérő  idő  szüksé- 

ges.  Másrészt  viszont  csak  azt  a  csuklót  célszerű  maximális  sebességgel  mozgatni,  

amelyre a saját befutási idő maximális. Nincs értelme ugyanis más csuklókat hama- 

rabb a célhelyzetbe küldeni, mert hiába érkezik egy csukló korán a célhelyzetébe, ha  

a másik csukló még nincs a célhelyzetében, mivel a teljes robot még nem érte el cél- 

konfigurációt, és nem lehet például egy tárgy megfogását stb. indítani.   

Mivel a fölöslegesen gyorsan mozgó csuklók mozgásához fölöslegesen nagyobb  

kinetikus  energia  szükséges,  ezért  célszerű  ún.  koordinált  mozgást  megvalósítani,  

amikor  is  csak  a  legnagyobb  időt  igénylő  csukló  mozog  maximális  sebességgel,  a 

többiek pedig ugyanennyi idő alatt, de a saját maximális sebességüknél lassabban és  

kevesebb energiát fogyasztva mozognak (koordinált mozgás elve).   

A pályatervezés sémáját csuklóváltozókban a 2.3. ábra mutatja. 

 

 



 

Az  iterációk valós időben való elkerülésének érdekében minden  τ  értéket (2.9)  

alapján egységesen egyformának választottunk figyelembe véve, hogy a legnagyobb  

sebességváltozás értéke sebességmaximum kétszerese is le- 

het: 

 
 

 

2.4 Pályatervezés Descartes-koordinátákban + Visszavezetés a TTTRRR csuklóképletű 

robotnak csuklókoordinátás felírására. 

A robot mindig térben mozog, ezért a csuklófilozófiájú irányítást a közvetlenül tér- 

beli, tehát pozícióban és orientációban történő irányítástól a robotika területén azál- 

tal különböztetjük meg, hogy az utóbbit Descartes-koordinátákban történő irányítás- 

nak  nevezzük  (Descartes  latin  neve  után  angolul  Cartesian  Control).  Ilyen értelem- 

ben beszélünk pályaterezésről is közvetlenül Descartes-koordinátákban.  

Amennyiben  a  pozíciót  x,y,z   jelöli,  az  orientációt  pedig  a  ϕ,ϑ,ψ   Euler- 

szögekkel  jellemezzük,  akkor  a  pályatervezési  feladat  felfogható  egy  fiktív  

TTTRRR  csuklóképletű  robot  számára  pályatervezésnek,  amelyben  a  fiktív  “ q ”  

csuklóvektor  a  pályatervezés  idejére  q=(x,y,z, ϕ, ϑ,ψ)T .  Ennek  ismét  

skalárváltozók a komponensei, ezért a csuklóváltozók terében korábban kidolgozott  

algoritmust  alkalmazhatjuk  a fiktív robotra. Arra kell azonban ügyelni, hogy ebben 

az  esetben  az  irányításban  történő  alkalmazáshoz  minden  mintavételi  időpontban  

meg  kell  oldani  az  inverz  geometriai  feladatot,  amely  jelentős mértékben terheli az  

irányítást végző processzort vagy számítógépet. 

 

Pályatervezési algoritmus Descartes-koordinátákban: 

 



 

Az algoritmusban  solve  az inverz geometriai feladat megoldását jelenti a valódi  

robot számára. Jól látható, hogy az inverz geometriai feladatot a mintavételi idő  )(∆   

ütemében  kell  megoldani.  Ha  erre  a  rendelkezésre  álló  idő  az  adott  processzoron  

(processzorokon)  valós  időben  kevés,  akkor  próbálkozhatunk  az  inverz  feladat  rit- 

kább megoldásával, és a két  q(t1) és q(t2) csuklóváltozó érték között lineáris interpo- 

lációval az idő függvényében a mintavételi idő ütemében. Robotok esetében a szabá- 

lyozás ideális mintavételi ideje kb. 1 msec.   

 

 

12.  Csuklónként  önálló  háromhurkos  (pozíció,  sebesség  és  

áram)  kaszkád  szabályozás  hatásvázlata egyenáramú motor 

esetén. A pozíció hurok szabályozóinak tervezése. 

 

 
 

 



 

 
 



 
 

 

 
 



13.  A  kiszámított  nyomatékok  módszere  (nemlineáris  

szétcsatolás  a  csuklók  terében).  Az  algoritmus centralizált  és  

decentralizált  részei.  A  decentralizált  rész  szabályozó  

paramétereinek megválasztása. A paraméter bizonytalanságok 

hatása. 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



14.  Erő és nyomaték áthelyezése tetszőleges keretből egy másikba 

(pl. az erő/nyomaték érzékelőből a megfogóba vagy a 

kontaktuspontba). Összefüggés a csuklónyomaték (erő) és a 

megfogóban ható statikus erő és nyomaték között, az összefüggés 

levezetése. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



15.  A  Puma  560  robot  ARPS  robotprogramozási  nyelve:  

rendszer  koncepció,  a  pozíció  és  orientáció definiálási elve. 

Palettázási feladat és a palettázó program megvalósítása ARPS 

nyelven. 

 
1. A robot bemutatása 
 

A mérés kezdetén megismerkedtünk a NOKIA PUMA 560 nyíltláncú robotkar 

felépítésével, Denavit-Hartenberg alakjával, paramétereivel és egyéb tulajdonságaival. A 

következőkben az alábbi ábrán látható robotról lesz szó: 

 
 

Megállapítottuk, hogy a robot báziskerete kezdetben ismeretlen, a viszonyítási alapokhoz 

úgy tudunk hozzájutni, ha a HERE függvénnyel lekérdezzük az aktuális helyzetét a 

robotnak. Alaphelyzetben a robotkar egy szinguláris állapotban állt, ami annyit tesz, hogy 

minden csuklója ki volt nyújtva, a robot felfelé mutatott. Tehát a TCP (Tool Center Point) 

a robot fölött helyezkedett el. 

Ezek alapján megbeszéltük, hogy hogyan viselkedik a robot a szinguláris állapotokban, 

vagyis például a munkaterének a határán. Ekkor a Jacobi-mátrix szabadsági fokokat 

veszít, ennek hatására a kar sebessége és szögsebessége megnő, a szervómotorok 

felpörögnek. Így jobb kerülni ezeket a helyzeteket. Azonban a robot konfigurációt úgy 

vált, hogy előbb kinyújtja a csuklóit egy szinguláris állapotba, majd ezután áll be az új 

konfigurációba. Ezt ki is próbáltuk. 

Továbbá megbeszéltük a biztonsági előírások kapcsán, hogy a robotkart hogyan lehet 

leállítani a számítógép és a kézivezérlő segítségével, mikor melyik leállítási mód 

szükséges. Ha csak ideiglenes állítjuk le, javasolt az OFF használata, hogy ne törlődjön a 

memóriába már bevitt előzetes konfigurációnk, se a programkódunk. Ha viszont 

komolyabb a probléma, akkor a vészleállító használata válhat szükségessé. 

Szó esett még a robot csukóinak, illetve utolsó csuklójánál elhelyezkedő eszköz 

középpont pozíciójáról, illetve orientációjáról. Mely irányokba és hogyan képes mozogni 



a robot és hogyan nem. Az egyes csuklók mozgástere kört ír le, ezeket vizsgáltuk, hogy 

egy képet kapjunk a robot mozgásáról. Ezek kapcsán áttárgyaltuk az Euler-szögek 

fogalmát, valamint a Descartes-koordinátákat, mivel ezek alapján mozog a robot. Ezeket a 

bemenetére adva különböző pozíciókba és orientációkba vihető a robot kar utolsó 

csuklója.  

 

2. A robotprogramozási nyelv és parancsai 

 

Átvettük a számunkra fontosabb, a mérés során alkalmazandó parancsokat, amelyeket a 

magunkkal hozott háziban is alkalmaztunk, illetve olyanokat is, melyeket ezen mérés 

során nem használtunk, de fontosak.  

Ezek voltak például: 

HERE  Mellyel egy pontot tudunk bevinni a memóriába. Ezzel tudunk eltárolni fontos 

koordinátapontokat. 

LTEACH  Segítségével betaníthatunk koordinátákat a robotnak, a kézivezérlőn a STEP 

gomb megnyomásával. Így vettük fel az X, Y és origót, amikre azért volt szükség, hogy a 

robotkar igazodjon az elé letett, elforgatott munkaasztalhoz. 

PLIST  A PLIST parancs szolgált az általunk a memóriába bevitt programok 

listázására. 

EDIT  Segítségével vittük be a programjainkat, szubrutinjainkat a számítógépbe, majd 

módosítottuk őket. 

RUN  Futtatja az elmentett programot. 

CAL  A csukló kalibrálása. Automatikusan végezte a számítógép. 

FRAME  Üzemi keret megadása. 

ALIGN  Nagyon fontos volt a beállítás során, hiszen nem tudjuk pontosan az adott 

tengelyre mozgatni kézzel a beállítás során a robot TCP-jét. Ez a parancs a legközelebbi 

tengelyhez állította be a kart. 

GOS, GO, GOSNEAR, GONEAR  Az adott koordinátapont megközelítését, illetve 

pontos elérést biztosítják. Ezeket használtuk a mozgatandó tárgyaink megközelítésére. 

SHIFT  Ezzel toltuk el az egyes pakoló felületekhez rögzített koordinátapontjainkat. 

Ebből kettő volt, az egyik ahol a hengereket tároltuk, a másik amibe ideiglenesen 

helyeztük a hengereket. 

 

3. A robot kalibrálása és felprogramozás 

A megbeszéléseket követte a robot beállítása a programozás elkezdéséhez. Először is 

megtörtént a robot kalibrálása a CAL parancs segítségével. Majd eldöntöttük, hogy 

mennyire legyen elforgatva a munkaterület a robothoz képest és ehhez állítottuk be a 

koordinátarendszerét a robotnak. 

Ez úgy történt, hogy a robot 2. és 3. szegmensét behajlítottuk Z tengely mentén 60-60°-

kal, majd a kézivezérlő segítségével a mérésvezető, a mi utasításainkat követve mozgatta 

a robotkart az X,Y,Z tengelyek mentén pozitív illetve negatív irányba, valamint a 

forgatásokat is, úgyszintén pozitív és negatív irányba.  



Így betanítottuk sorba a hengereket tároló pult egyik sarkát az X tengelynek, a másik 

sarkát az origónak és beállítottuk az Y tengelyt is. Ezután pedig betanítottuk a robotnak a 

később elvégzendő műveletek támpontjait. Ebből az első az első henger megfogásának 

helye volt, valamint, hogy itt milyen orientációba kell legyen a megfogó. Ehhez precízen 

beállítottuk a robotkar megfogóját az első hengerre a kézivezérlőt használva. Majd a 

hengert átvittük az ideiglenes tároló pultra és ott is X,Y,Z szerint finoman bemértük, hogy 

hova kell letegye majd az első hengert, ehhez többszöri beállítást is végeztünk, hogy 

teljesen pontos legyen a művelet. Erre azért is volt szükség, mivel ezt a pontosan beállított 

értéket fogjuk tologatni a későbbiek során a SHIFT művelettel és ha már most nem pontos 

a beállítás, akkor ez csak romlani fog a tologatások alkalmával. 

 

Miután ezzel kész lettünk beállítottuk a robotot alaphelyzetbe és elkezdtük megírni a 

programkódot. 

Így az elkészült kód az alábbi lett: 

C********************************************************** 

C PICKPALORG: az ideiglenes paletta 

C PALORG: a tároló palletta 

C********************************************************** 

C***************************** 

C     FRAME PROGRAM 

C***************************** 

LOCATE PALLET=PALORG 

LOCATE PICKUP=PICKPALORG 

SET PY=1 

10 CALL FORWARD 

IF PY=3 THEN JUMP 20 

SET PY=PY+1 

SHIFT PALLET=-61,0,-70 

SHIFT PICKUP=-60,0,0 

JUMP 10 

20 SHIFT PALLET=122,-40,22 

30 CALL BACKWARD 

IF PY=1 THEN JUMP 40 

SET PY=PY-1 

SHIFT PALLET=-61,0,70 

SHIFT PICKUP=60,0,0 

JUMP 30 

40 HALT 

C***************************** 

C     FRAME PROGRAM 

C***************************** 

C**************************** 

C     SUBROUTINE FORWARD 

C***************************** 



GONEAR PALLET,70 

GOS PALLET 

CLOSE 

SHIFT PALLET=0,0,70 

GOSNEAR PALLET70 

GONEAR PICKUP,70 

GOS PICKUP 

OPEN 

GOSNEAR PICKUP,70 

RETURN 

C***************************** 

C     END FORWARD 

C***************************** 

C***************************** 

C     SUBROUTINE BACKWARD 

C***************************** 

GONEAR PICKUP,70 

GOS PICKUP 

CLOSE 

GOSNEAR PICKUP,70 

GONEAR PALLET,70 

SHIFT PALLET=0,0-70 

GOS PALLET 

OPEN 

GOSNEAR PALLET,70 

RETURN 

C***************************** 

C     END BACKWARD 

C***************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.  Mobilis  (kerekeken  járó)  robot  kinematikai  modellje,  

referencia  robot,  hiba.  Helyzetszabályozási és pályakövetési 

feladat. A hibamodell transzformációja. Az irányítási algoritmus 

alakja konstans sebesség  és  szögsebesség  esetén  

állapotvisszacsatolás  mellett,  a  sajátértékek  elhelyezkedése.  Az 

irányítási törvény sebesség skálázás esetén. Nemlineáris 

visszacsatolás, a stabilitás indoklása és az alkalmazás feltételei. 

 
- A kézzel írt jegyzetben 20. oldal. 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



17.  Idő  optimális  pályatervezések  Dubins  és  Reeds-Shepp  

járműhöz  akadálymentes  térben.  A kétkerekű  mobilis  robot  

kinematikai  modelljének  mozgásegyenlete.  A  megengedett  

irányítási tartományok  Dubins,  Reeds-Shepp  és  differenciális  

meghajtású  jármű  esetén.  A  Dubins  jármű mozgás  

primitívjeinek  lehetséges  szekvenciái  az  idő  optimális  

útvonalon,  az  optimális  útvonal megtalálásának  módszere  a  

potenciális  szekvenciák  közül.  A  Reeds-Shepp  jármű  optimális 

útvonalának mozgás primitívekből összeállított alapszavai. 

 

 
 

 



 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



18.  A  (kerekes)  mobilis  robot  optimális  útvonaltervezése  és  az  

optimális  irányításelmélet  közötti kapcsolat.  A  Pontjragin-féle  

maximum  elv.  A  kapcsolófüggvények  definíciója  és  az  

optimális irányítással való kapcsolata. 

 

 
 

 
PME = Pontjragin-féle maximum elv: 

 

 
 

Ezt nem kell ilyen részletességgel: 



 
 

Ezt már igen: 

 

 



 
 

19.   A  differenciális  meghajtású  mobilis  robot  optimális  útvonalának  

geometriája.  A  differenciális meghajtású  mobilis  robot  kinematikai  

modelljének  mozgásegyenlete,  a  megengedett  irányítási tartomány,  az  

extremális  trajektóriák  jellegzetes  intervallum  típusai,  a  hozzájuk  

tartozó  mozgás primitívek és optimális irányítások. Az optimális irányítás 

és az η -vonal kapcsolata,  az optimális trajektória  lehetséges  

mozgásmintáinak  legszűkebb  halmaza;  a  szimmetria  kihasználása  az  

optimális trajektória tervezésénél. 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.  Ütközésmentes pályatervezési algoritmusok általános 

felépítése. A pályatervezés és a gráf keresési módszerek  

kapcsolata.  Az  előretartó  keresés,  annak  metakódja  és  a  

legelterjedtebb  előretartó keresési  módszerek.  A  hátratartó  

keresés  és  a  bidirekcionális  keresés  származtatása.  Az 

inkrementális  mintavételezésen  és  keresésen  alapuló  

ütközésmentes  útvonal-tervezési  algoritmus általános lépései. 
 

 



 
METAKÓD: 

 



 

 



 

 

 



 

 
 

 

 



21.  Potenciáltéren alapuló ütközésmentes pályatervezési 

algoritmusok. Véletlenszerűsített potenciáltér módszer  és  annak  

változatai:  Ariadné  fonala,  térexpanziós  útvonaltervező  

algoritmus,  véletlen sétáló algoritmus. 

 

 

 

 



22.  Gyorsan  feltérképező  sűrű  fán  (RDT)  alapuló  

ütközésmentes  pályatervezési  algoritmusok.  Az algoritmus  

koncepciója,  az  egyszerű  RDT  metakódja  akadálymentes  és  

akadályt  tartalmazó közegben; a kiegyensúlyozott bidirekcionális 

RDT metakódja, az RDT tulajdonságai. 

 

 

 

 



 
 

23.  Többszörös  lekérdezésű  útvonal-térkép  (RMMQ)  

módszerek.  A  módszer  koncepciója,  két  fő lépése.  Az útvonal-

térkép készítés metakódja és koncepciója. A láthatósági térkép 

jellemzői és a csomópontok típusai; a csomópont útvonal-térképbe 

való beszúrásának feltételei.    

 

 



 

 



24.  Multiágens  rendszerek  kooperatív  követése  mozgó  

objektum  esetén.  A  kitűzött  célok,  a  feladat leírása,  a  feladat  

diszkretizálása,  az  irányítás  blokkdiagramja,  az  ágensek  

sebessége,  a  robot döntési  halmaza,  az  ágensek  

költségfüggvénye  és  annak  komponensei,  a  játékelméleti  

probléma megoldása,  Nash  egyensúly,  Stackelberg  egyensúly,  

min-max  stratégia,  döntések  több  egyensúly esetén. 

 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



25.  Járművek  intelligens  aktuátorai,  a  megvalósított  funkciók  

osztályozása,  az  integrált  irányítás koncepciója.  A  

kommunikáció  eszközei  az  egyes  egységeket  irányító  elemek  

között.  Gyors prototípustervező  rendszerek  az  autóiparban.  A  

Hardware-in-the-loop  és  a  Software-in-the-loop szimuláció 

fogalma. A valós idejű target hardver és szoftver elemei. Az 

automatikus kódgenerálás folyamata.   

 

 
- Kézzel írt jegyzet 30.oldal. 

 

 

 
 

 

 

 



A Kommunikáció eszközei: 

 
 

 

 
 



Hardware-in-the-loop simulation 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

Hardware-in-the-loop (HIL) simulation is a technique that is used in the development and 

test of complex real-time embedded systems. HIL simulation provides an effective platform 

by adding the complexity of the plant under control to the test platform. The complexity of the 

plant under control is included in test and development by adding a mathematical 

representation of all related dynamic systems. These mathematical representations are referred 

to as the “plant simulation”. The embedded system to be tested interacts with this plant 

simulation. 

How HIL works 

A HIL simulation must include electrical emulation of sensors and actuators. These electrical 

emulations act as the interface between the plant simulation and the embedded system under 

test. The value of each electrically emulated sensor is controlled by the plant simulation and is 

read by the embedded system under test (feedback). Likewise, the embedded system under 

test implements its control algorithms by outputting actuator control signals. Changes in the 

control signals result in changes to variable values in the plant simulation. 

For example, a HIL simulation platform for the development of automotive anti-lock braking 

systems may have mathematical representations for each of the following subsystems in the 

plant simulation:[1] 

 Vehicle dynamics, such as suspension, wheels, tires, roll, pitch and yaw; 

 Dynamics of the brake system’s hydraulic components; 

 Road characteristics. 

 

In Software-in-the-loop (SIL) phase (Figure 5), the actual Production Software 

Code is incorporated into the mathematical simulation that contains the models of the 

Physical System.  This is done to permit inclusion of software functionality for which no 

model(s) exists, or to enable faster simulation runs. 

Definition - SIL is the inclusion of compiled production software code into a simulation 

model. 

Purpose: 

 enable the inclusion of control algorithm functionality for which no model exists 

 increase simulation speed by including compiled code in place of interpretive models 

 verify that code generated from a model will function identically to the model 

 guarantee that an algorithm in the modeling environment will function identically to 

that same algorithm executing in a production controller 

http://en.wikipedia.org/wiki/Simulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Platform_%28computing%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Representation_%28mathematics%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Representation_%28mathematics%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithms
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-lock_brake
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-lock_brake
http://en.wikipedia.org/wiki/Hardware-in-the-loop_simulation#cite_note-brake-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_dynamics


 

Figure 5. Software in the loop 

 



 

 

 

 

 



26.  Súrlódási  jelenségek  mechatronikai  rendszerekben.  A  

Dahl,  Stribeck,  Coulomb  és  viszkózus hatások jellemzése, a 

hatásokhoz tartozó súrlódási erők kifejezése. Az egyek hatások 

paraméterei, a súrlódás sebesség függése a felsorolt hatások 

figyelembevételével.   

 

 



 

 

 
 

 

 



27.  Robusztus stabilitás és Gamma-stabilitás. Bizonytalan 

paraméterek, a bizonytalanság jellemzése a paramétertérben.  A  

robusztus  stabilitás  definíciója.  Frazer  és  Duncan  tétele.  A  

tétel  második feltételének  vizsgálatára  szolgáló  numerikus  

módszerek:  origó  kizárása,  paramétertér  módszer. Gamma-

régió  és  Gamma-stabilitás.  A  Frazer-Duncan  tétel  

következménye  a  Gamma-stabilitás vizsgálatára. 

 

 

 



 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 

 

 



28.  Valós  idejű  operációs  rendszerek,  szoft  és  hard  real-time  

követelmények.  A  QNX  mikrokernel architektúrája,  a  

mikrokernel  által  megvalósított  funkciók.  Folyamatok  közötti  

kommunikáció megvalósítása  a  QNX  esetében.  A  folyamatok  

állapotgráfja  üzenetváltáskor.  Alkalmazható ütemezési 

stratégiák. 

 

 

 



 
 

 



 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



+1. Decentralizált szervóhajtás és szabályzó tervezése. (Ezt idén 

vettük, a múlt évi mintavizsgasorban nincs benne!) 

 

 
 

 



 


