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A tantárgy neve:   Intelligens Robotok  

Melyik területhez tartozik: Kutatási tématerületet megalapozó tantárgy. 

A tantárgy kreditértéke:    6 kredit 

Felelős előadó:        Mester Gyula 

A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat a robot manipulátorok adaptív és hibrid irányításával, 
kerekeken gördülő mobil robotok ütközésmentes irányításával ismeretlen és változó környezetben, 
mobil robotok vezeték nélküli irányításával, humanoid robotok modelljével és mozgás szimuláció-
jával.  

Teljesítés módja: beszámoló, az értékelés fajtája: háromfokozatú. 

A tantárgy felvételének előfeltételei: mechanika, irányítástechnika, fuzzy irányítási rendszerek, robot-
kinematika és robotdinamika megfelelő szintű ismerete.  
 

A tantárgy tartalma: 
Robot manipulátorok adaptív irányítása. Robot manipulátorok adaptív pozíció irányítása. Alap-
fogalmak. Merev robot manipulátorok önhangoló adaptív pozícióirányítása csuklókoordinátákban. 
Stabilitásvizsgálat. Rugalmas csuklójú-merev szegmensű robot manipulátor dinamikai modellje. 
Rugalmas csuklójú-merev szegmensű robot manipulátor önhangoló adaptív pozícióirányítása csuk-
lókoordinátákban. Szimulációs eredmények. Rugalmas csuklójú-merev szegmensű SCARA robot 
manipulátor önhangoló adaptív pozícióirányítása. Robot manipulátorok adaptív pozíció-irányítása 
fuzzy felügyelő szabályzóval. 
Robot manipulátorok hibrid irányítása. Alapfogalmak. Rugalmas csuklójú - merev szegmensű robot 
manipulátor korlátozott mozgású dinamikai modellje. Rugalmas csuklójú - merev szegmensű robot 
manipulátor pozíció-erő irányítása. 
Keréken gördülő mobil robotok. Két hajtókeréken gördülő mobil robot kinematikája. Kinematikai 
kényszerek. Két hajtókerekű mobil robot kinematikai modellje. Két hajtókeréken gördülő mobil ro-
bot dinamikája. Kerék dinamika. Szervomotor dinamika. Kocsi dinamika. Két hajtókeréken gördülő 
mobil robot ütközésmentes fuzzy irányítása ismeretlen környezetben. Bevezetés. Mobil robot ütkö-
zésmentes mozgásának fuzzy irányítója. Szimulációs eredmények. 
Mobil robot vezeték nélküli irányítása. 

Humanoid robotok. Alapfogalmak. Kétlábon járó robot modellje. Két szabadságfokú robotmodell. 
Nyomaték nulla pontja – ZMP. Húsz szabadságfokú robotmodell Húsz szabadságfokú kétlábú robot 
mozgás szimulációja 
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A kurzus teljesítésének feltételei: 
A félév elismerésének feltétele: az órák rendszeres látogatása, a 3 ZH-ból  legalább 2 ZH teljesítése 
legalább 7-7 ponttal. Minden ZH-n 10 pontot lehet kapni, a dolgozatok pontszámainak összege al-
apján a minősítés: 0-13 pontig nem felelt meg (1), 14-22 pontig megfelelt (3), 23-30 pontig kiváló-
an megfelelt (5). A ZH-kat egyszer lehet javítani. 
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