
Területfedés többrobotos rendszer segítségével 

1. Motiváció 

A probléma megoldása dinamikusan változó terület megfigyelését lesz képes garantálni. Mégpedig 

úgy, hogy a teljes területre jutó költség minél alacsonyabb legyen. A megfigyelő rendszer költségének 

a csökkentésével képesek lehetünk az adott feladatot fenntarthatóbbá tenni. Nagy előnye, hogy az 

adott feladat pedig bármi lehet, hiszen a megoldásom nem probléma-specifikus. 

2. A megoldandó feladat 

Az általam megoldandó feladat egy adott terület lefedése, és az adott terület folyamatos monitorozása. 

A monitorozás nem egy robot által, hanem egy több robotból álló rendszer segítségével történik. A 

robotok olcsóságából fakadóan limitált távolságban képesek csak érzékelni a környezetet és egymással 

kommunikálni. A terület maga előre ismeretlen és dinamikusan változik. 

Az első feladat a terület felbontása egyszerűbb részekre. A területen gyakran alkalmazzák ezt a 

megközelítést, leggyakrabban négyzetrácsos vagy háromszöges cellákra bontva a teljes területet. 

Ezután olyan diszperziós algoritmust kell készítenem mely képes garantálni, hogy a teljes területen 

szétszóródnak a robotok. 

Mivel hibatűrő rendszert szeretnénk kiépíteni, így az is fontos, hogy egy-egy robot kiesése esetén azt 

pótolhassuk. Emiatt meg kell oldani a kieső robot utáni minél gyorsabb helyreállítását a fedésnek. 

A területen található több, úgynevezett POI (Point of Interest - Kiemelt jelentőségű pont), melyeket 

szeretnénk minél előbb elérni és megfigyelés alá venni. Ezek a pontok segítenek majd a később 

említett potenciálértékeket meghatározni az egyes feladattípusoknál. 

3. A megoldás 

A megoldás során először egy előre definiált gráfon kell majd a fedést biztosítani, majd később a 

gráfot elengedve a területen tetszőlegesen mozogva kell tudniuk ugyanezt megtenni. A robotok 

limitált képességei ellenére szét kell szóródniuk a területen, majd egymással kommunikálva egy 

egységes képet kell kapniuk az általuk megfigyelt területről. A redundáns információ egyrészt 

előnyös, hiszen hibatűrést biztosít, ugyanakkor egymásnak ellentmondó információk esetén is tudnunk 

kell döntést hozni. 

 

A terület felosztása leginkább két módon történik. Az egyszerűbb esetben négyszögekre bontjuk a 

területet. Ezek a négyszögek lehetnek egyforma méretű négyzetek is, de lehetnek különböző méretűek 

is. A másik leggyakoribb módszer az egyenlő oldalú háromszögekre való bontás. Mindkettő népszerű 

a területen, és bár nehéz problémák, léteznek rá hatékony közelítő algoritmusok is. A terület felosztása 

során akkor szoktak teljes fedésről beszélni, ha minden egyes cellában tartózkodik egy robot. Az első 

lépésben én négyszöges felbontást fogok választani. 

A terület felbontása után a robotoknak el kell azt foglalniuk. Ehhez egy diszperziós algoritmust kell 

készíteni, amely egy adott pontból fogja majd a teljes területet minél gyorsabban lefedni. 

Miután a lefedés sikeres, egységes képet kell tudnunk kialakítani a környezetről. A robotok 

egymásnak ellentmondásos információiból kell tudnunk egy valós, vagy a valósághoz minél 

pontosabb képet kialakítani. Több megoldás is létezik erre, amelyeket meg fogok vizsgálni és össze 

fogom hasonlítani őket. Az alábbi megoldásokat sokszor nem egymagukban, hanem egymással 

vegyítve használják, így az előnyeik és hátrányaik nem lesznek olyan erősek. A legegyszerűbb 

megoldás a súlyozott átlag, amelynek előnye az egyszerűségéből fakadó olcsó megvalósíthatóság. 



Ugyanis ekkor nem kell majd komplex algoritmusokat írni és a számítási költség is igen alacsony. 

Statikus környezetben legjobban használható az úgynevezett Bayes elimináció. Mivel én dinamikus 

környezetben működő rendszert használok, így önmagában ez nem lesz egy jó megközelítés. Ilyen 

környezetben nagyon jól használható a Kálmán-szűrős megoldás, amihez egy komoly feltételünk van: 

a rendszer modellje lineáris kell, hogy legyen. Jóval bonyolultabb megoldások neurális hálót illetve 

fuzzy logikát használnak, melyeket a komplexitásuk és a számításigényük miatt én nem használok. 

A területen elhelyezkedik több, már említett POI. Ezek mindig problémafüggőek, így általánosságot 

biztosítanak, ha leképezzük őket egy függvény segítségével a térre. Ezt a függvényt 

potenciálfüggvénynek szokták nevezni. A potenciálértékek segítségével fogják majd irányítani a 

robotokat, amely gyakran használatos módszer a területen. 

Ha sikeresen kiviteleztük ezt a lépést is, akkor a rendszer hibatűrését kell javítanunk. Egy olyan 

környezetben, mint például egy idegen bolygó, a hibátlan működés hosszútávon nagyon drága lenne. 

Ennél olcsóbb megoldás olyan rendszert kialakítani, ahol az egyes robotok meghibásodása esetén újak 

képesek a rendszerhez csatlakozni teljesen transzparens módon. Ehhez persze nem szabad kihasználni 

az egyes egyedek tulajdonságát, hanem feltételezni kell, hogy minden másik robot egyforma, tehát 

nem támaszkodhatunk olyan információra, hogy mi volt a robotok azonosítója, stb. 

A robotok az irodalomban ismert LOOK-COMPUTE-MOVE elven működnek. Eszerint a robotok 

cselekvéseit három fázisba osztjuk be, majd ezeket ismétlik meg. A LOOK fázisban mindegyik robot 

egy pillanatképet készít a környezetéről, pontosabban annak arról a részéről, melyet képesek érzékelni. 

A COMPUTE fázisban a robotok kiszámítják az addigi tudásuk alapján, hogy hova mit akarnak 

cselekedni. Legtöbb esetben ez egy mozgás lesz, melyet a következő, MOVE fázisban fog elvégezni. 

A mozgás atomi, azaz vagy teljesen végbemegy vagy egyáltalán nem. 

Az algoritmusom validálásához egy szimulátort készítek, amely segítségével nagyon sok tesztesetet 

automatizáltan lehet lefuttatni. A tesztesetek változatosak és nagyon sokfélék lesznek, mivel a célunk, 

hogy az algoritmusunk helyessége ne csak pár, előre adott környezetben legyen biztos. 

 


