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1. fejezet - Bevezetés 

„Őt a fuvók mellett izzadva találta, amint éppsürgött: húsz háromlábast készítve a tűznél,hogy palotájának fala 

mellett rakja ki sorban.Aztán mindje alá aranyos kereket helyezett el,hogy gyűlésbe gurulhasson valamennyi 

magától,és onnan hazafuthasson: bámult, aki látta.” 

„...vette khitónját, vastag botját fogta kezébe, 

és bicegett kifelé: szolgálók gyámolitották; 

drága aranyból vannak ezek, de akárcsak az élők. 

Van szívükben erő és ész, és szólani tudnak, 

és őket munkára az égi lakók tanitották.” 

Homérosz: Iliász, XVIII. ének (Devecseri Gábor fordítása) 

Az ember alkotta eszközök túlnyomó többsége állandó alakú, szilárd halmazállapotú elemekből áll, és az 

elemek összehangolt, egyértelmű mozgásaival a szerkezet valamilyen célfeladatot old meg. 

A ma használatos gépek felépítése, szerkezete nagyrészt és jellegzetesen mechanikus; a mozgást azonban 

legtöbbnyire nem mechanikai[1] [101] hatások (pl. kémiai folyamatok, folyadékok, vagy gázok nyomásváltozása, 

elektromágnesek vonzó vagy taszító ereje, piezoelektromos effektus stb.) hozzák létre. 

Nem folytatható emberi tevékenység magas hőmérsékletű, mérgező gázzal telített, vagy nukleáris sugárzásnak 

kitett terekben. A kutatók nem juthatnak el a tengerek sok ezer méteres mélységeibe, vagy a bolygók felszínére. 

A tevékenységek mind nagyobb részében a közvetlen emberi közreműködés nem lehetséges, a műveleteket 

különleges gépi berendezések hajtják végre. 

Az elvégzendő mozgások pl. az elektronikai tömeggyártásban század milliméteres pontossággal, három 

műszakos, folyamatos munkarendben, óránként akár sok százszor ismétlődnek. Az ember mozgáskoordinálási 

adottságait, a szellemi és fizikai teljesítőképessége határait messze meghaladó, bonyolult, precíz mozgásokat 

fáradhatatlanul ismétlő robotok végzik. 

A robotok felépítésüknek megfelelően a legkülönfélébb mozgásokat hajthatják végre. A legújabb kísérleti 

fejlesztések antropomorf szerkezetei pl. már élethűen utánozzák az emberi járást, tánclépéseket, 

sportmozdulatokat is. 

A munkadarabokat hibátlanul, fáradás nélkül cserélő, az autók karosszéria elemeit hegesztő, a harctereken 

robbanószerkezeteket kereső és hatástalanító robotok olyan eszközök, amelyek a technológiai lehetőségek 

kiterjesztése mellett az emberi életet, egészséget óvják. 

Az élő szervezet belsejébe juttatott diagnosztikai vagy gyógyító szerkezetek az orvostudomány legújabb 

eszközei. A néhány tized milliméter méretű nanorobotokat a véráram szállítja; a lebomló struktúrák a 

hatóanyagok sejt szintű, pontos célba juttatását végzik. 

A robottechnika a modern műszaki tudományok egyik legfontosabb tárgyköre. Interdiszciplináris jellegéből 

adódóan a mechanizmusok klasszikus elmélete mellett tartalmazza a hidraulika, pneumatika, elektronika, 

irányítás és számítástechnika megannyi területét. 

Az intelligens robot érzékeli a környezete változásait, munkafeladatát és a feladat megoldásának módját önmaga 

határozza meg. A mesterséges „érzékszervek”, pl. a látó modulok optikai információit feldolgozva csoportban 

együttműködő robotok is tevékenykedhetnek. 

A robotok kutatásában sajátos eredményekkel kecsegtet a biológiai alapelveket hasznosító konstrukciók és az 

ún. intelligens anyagok alkalmazása. (Például a férgek testfelépítését és haladó mozgásának mechanizmusát 

utánzó, csőforma nitinol[2] [101] háló struktúra.) 

A robotok alkalmazásának igen messzire vezető gazdasági, jogi és szociális problémái a modern társadalmak 

kiemelt kérdései. 

ftn1
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A teremtésmítoszok agyagból gyúrt és megelevenedett figurái a sumér legendakörtől a Biblián át a zsidó 

Gólemig, újra meg újra, megannyiszor bukkannak elő. 

Az antik európai irodalom első klasszikus művében már a tevékeny, alkotó szerkezetek is felsejlenek. Homérosz 

Iliászában a sánta kovácsisten, Héphaisztosz saját munkája segítésére önállóan cselekvő gép-szolgákat épít. 

A középkori alchimisták egyik titokzatos célja a mesterséges lény (homunculus = mű- emberke) létrehozása 

volt. Az örök élet, az aranycsinálás és a jövő ismeretének receptjét kutató babonás tudomány ködhomályából 

azonban tisztán csendülnek ki a korabeli kolostorok harangjátékos óraművei – a tárolt programú kibernetikai 

eszközök vitathatatlan ősei. 

A spanyol népköltészetben mindmáig él a kor csodájaként ismert toledói mechanikus vízművet készítő 

JuaneloTurriano (1500–1585),a „hispániai Faust” misztikus alakja. A múzeumok[3] [101] az V. Károly, majd II. 

Fülöp udvari mechanikusaként alkotó Turriano több, rugó hajtású óraművel mozgatott figuráját őrzik. 

Vélhetőleg e szerkezetek nyomán született a különféle megbízásokat teljesítő (pl. a gazdájának a kocsmából bort 

hozó) gép-ember legendája. 

A XVIII. században számos nagyszerű finommechanikai szerkezet készült. Jacques de Vaucanson (1709–1782) 

tárolt programú zenélő automatái nem csupán különféle dallamokat játszottak, hanem az aprólékosan 

megmunkált ember alakok hangszereiket is élethűen mozgatták. A mechanikus kacsa hápogott, a szárazföldön 

járt, a vízen úszott, az elé szórt magokat felcsipegette és bűzös golyócskák formájában az emésztést is 

szimulálta. (A XVI. Lajos király megrendelésére készített remekműveit a nagy francia forradalom radikálisai 

elpusztították.) 

A gépi nagyipar fejlődése a XVIII. század végén indult el. Az új anyagok, gépek és technológiák között számos 

igen bonyolult, az embertől független, automatikusan működő berendezést jött létre. Az első, mintás szövetet 

készítő Jacquard szövőszékeket az 1700-as évek végén már lyukkártyák vezérelték. Az amerikai polgárháború 

során (1861–65) az északiak gyáraiban már cserélhető vezértárcsákkal, beállítható ütközőkkel működő, 

tömeggyártó automata szerszámgépek készítették a fegyveralkatrészeket. 

Karel Capek (1890–1938) R.U.R (Rossumoviuniverzální roboti) című tudományos-fantasztikus drámájában 

szereplő mesterséges lények neve nyomán született meg és terjedt el a „robot” kifejezés. 

A modern értelemben valóban ipari robot szabadalmakat legkorábban az 1930-as években jelentették be. Az 

oltalmat nyert, ám meg nem valósult találmányok után az első, valóban működő robotot (Unimate) a General 

Motors New Jersey-i gyárának egyik szerelő során, 1961-ben állították üzembe. 

Napjainkra a szerelés mellett az ipari technológiák szinte valamennyi változatában használatosak: a képlékeny 

alakítástól a minőségellenőrzésig megannyi területen alkalmazzák a robotokat. 

Az ISO 8373 (1994) nemzetközi szabvány meghatározása szerint az ipari robot önműködő vezérlésű, 

programozható, többcélú, három, vagy több vezérelt tengelyű manipulátor. 

A robottechnika a modern műszaki tudományok egyik legfontosabb tárgyköre. Interdiszciplináris jellegéből 

adódóan a mechanizmusok klasszikus elmélete mellett tartalmazza a hidraulika, pneumatika, elektronika, 

irányítás és számítástechnika megannyi területét. 

Az intelligens robot érzékeli a környezete változásait, munkafeladatát és a feladat megoldásának módját önmaga 

határozza meg. A mesterséges „érzékszervek”, pl. a látó modulok optikai információit feldolgozva csoportban 

együttműködő robotok is tevékenykedhetnek. 

A robotok kutatásában sajátos eredményekkel kecsegtet a biológiai alapelveket hasznosító konstrukciók és az 

ún. intelligens anyagok alkalmazása. (Például a férgek testfelépítését és haladó mozgásának mechanizmusát 

utánzó, csőforma nitinol[4] [101] háló struktúra.) 

A robotok alkalmazásának igen messzire vezető gazdasági, jogi és szociális problémái a modern társadalmak 

kiemelt kérdései. 

A jelen összeállítás a széles körben alkalmazott, immár klasszikusnak számító ipari robotok legfontosabb 

mechanikai sajátosságait tekinti át. A mechanizmusok klasszikus elméletének alapismeretei mellett bemutatja a 

jellegzetes robotszerkezeti elemeket, a robotok hajtásának és vezérlésének elektro- és szabályozástechnikai 

alapjait. 

ftn3
ftn4


 Bevezetés  

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A robotika tárgyköre hihetetlenül sokrétű, a modern alap és alkalmazott műszaki tudományok megannyi 

területét érinti. A jelen összeállítás lehetőségeit messze meghaladja a releváns ismeretek összefoglalása. A 

tárgyalt anyag azonban a robotszerkezetek megismerésének és alkalmazásának szerény, de szabatos 

alapvetéseként válik hasznossá. 

A jobb megértés, az ismeretek hatékony alkalmazásának elősegítésére az anyag ellenőrző kérdéseket és 

részletesen kidolgozott mintapéldákat is tartalmaz. A példák a Maple V. formula manipulációs programrendszer 

R10, vagy az ennél magasabb verziószámú változataival futtathatók. 
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2. fejezet - A mechanizmuselmélet 
alapjai 

A mechanizmus jellegzetes, egymáshoz képest elmozduló elemeit tagoknak nevezzük. A mechanizmusok 

tárgyalása során a szerkezeteket egyszerűsített vázlatokkal illusztráljuk. A vázlatok csupán a működés 

szempontjából fontos, szemléletes alaksajátosságokat tartalmazzák. 

Az elmozdulásokat a mechanizmus működése szempontjából lényeges mozgásokra korlátozzuk. Például egy 

robbanómotor mechanizmus elméleti vizsgálata során a dugattyú, a hajtókar és a forgattyú mozgásai fontosak, a 

dugattyú és a henger közötti tömítő dugattyúgyűrűk hőtágulás okozta elmozdulásait azonban figyelmen kívül 

hagyjuk. 

A mechanizmus elemeit geometriailag tökéletes, szabályos alakú, deformációmentes, homogén, merev 

testeknek tekintjük. 

Amennyiben a mechanizmusra ható erők és nyomatékok hatását is vizsgáljuk (dinamikai és szilárdságtani 

elemzés), az elemek tökéletesen rugalmas (maradó deformáció nélküli) anyagsajátosságát tételezzük fel. 

A mechanizmus elemeit folyamatosan sorszámozzuk[5] [101], a 0 jelű tagot mozdulatlan állványtagnak tekintjük, 

az 1, 2, ..., n jelű mozgó tagok elmozdulásait egymáshoz és az állványtaghoz képest vizsgáljuk. 

A tagok közötti kapcsolat jellegzetes alaksajátosságai a mozgáslehetőségeket alapvetően meghatározzák. 

Például az 1.1. ábra mechanizmusának 1. kareleme a 0 állványtaghoz képest forgó, a téglalap keresztmetszetű 2. 

karelem az 1-hez képest (az 1 tag téglalap keresztmetszetű nyílásában) pedig haladó mozgást végezhet. A 0 és 1 

tagok hengeres furatai között az I. jelű hengeres csap létesít kapcsolatot. 

 

1.1. ábra 

ftn5
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1.2. ábra 

1. A mechanizmusok alaptípusai 

A mechanizmusok típusokba sorolása több szempont szerint is lehetséges. 

A működés szempontjából lényeges sajátosság, ha a mechanizmus valamennyi eleme mindenkor pl. egy síkkal 

párhuzamosan mozog. Az I. és II. jelű, párhuzamos tengelyű hengeres csapok ilyen mozgáskényszert jelentenek 

az 1.2. a./ ábra karos szerkezetének elemeire (síkbeli mechanizmus). 

Gömbi (szférikus) mechanizmusok tagjai csupán koncentrikus gömbhéjakon végezhetnek mozgást – lásd az 

1.1.1. a/ ábra kardángyűrűs szerkezetét. Kitérő tengelyű karos mechanizmust szemléltet az 1.1.2. ábra. 

 

1.1.1. ábra 

A síkbeli centrois mechanizmusok sajátos változatai az állandó és változó áttételű fogaskerék hajtások, lásd az 

1.1.3. és 1.1.4. ábrákat. Az 1.1.5. ábra a folyamatos forgó mozgást szakaszos forgó mozgássá alakító máltai 

kereszt mechanizmust ábrázol. 
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1.1.2. ábra 

 

1.1.3. ábra 

 

1.1.4. ábra 

 

1.1.5. ábra 

2. Tagok, kényszerek, szabadsági fok 

A mechanizmus összekapcsolt elemei kinematikai láncot alkotnak. 

A 0 jelű állványtaghoz kapcsolódó 1, az 1-hez kapcsolódó 2, a 2-hez kapcsolódó 3 stb. elemek zárt kinematikai 

láncot alkotnak, ha az utolsó, n indexű tag az n-1 és a 0 indexű állványtaggal kapcsolódik. Az elágazás nélküli, 

zárt láncból álló rendszerekben bármely tag mindig két másik taggal kapcsolódik (1.2.1. a/ ábra). Elágazásos 

mechanizmusláncban van legalább egy olyan tag, amely kettőnél több taggal kapcsolódik (1.2.1. b/ ábra). Az 

elágazás nélküli, nyílt láncú mechanizmusban egy tag (az utolsó, n indexű) pontosan egy, az összes többi tag 

pontosan két taggal kapcsolódik (1.2.1. c/ ábra). 

 

1.2.1. ábra 
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Valamely objektum tetszőleges mozgása egy x,y,z derékszögű koordináta-rendszerben 

• az egyes koordinátatengelyekkel párhuzamos eltolások (transzlációk, a továbbiakban T), és 

• az egyes koordinátatengelyek körül végzett forgások (rotációk, a továbbiakban R) eredőjeként állítható elő. 

A három-három, egymástól független T és R mozgás a legáltalánosabb térbeli mozgást végző test hat lehetséges 

szabadsági fokát jelenti. 

A mechanizmusok elméletében két, összekapcsolt szerkezeti elem egy kinematikai párt alkot. A pár tagjai 

egymás mozgáslehetőségeit a csatlakozó felületek alaksajátosságai következtében különféle módon korlátozzák. 

 

1.2.2. ábra 

Tételezzük fel pl., hogy az 1.2.2. ábra K téglatestének egyik lapja mindig érintkezik a S síkkal. A síkon mozgó 

téglatest csupán három szabadságfokkal rendelkezik, hiszen az érintkezési kényszerfeltétel miatt nem végezhet a 

z koordinátatengely irányában haladó mozgást, továbbá nem végezhet az x és y tengelyek körül forgó mozgást 

sem. Az elvileg lehetséges három T és három R szabadságfokokból a kényszerfeltétel tehát egy T és két R 

mozgáslehetőséget elvesz (megköt). A megmaradt mozgáslehetőségek: két T (haladó mozgás az x és y 

tengelyek irányában), valamint egy R (forgás a z tengely körül). 

A kinematikai pár kölcsönös kötöttségeinek száma a kapcsolódó felületek alaksajátosságaival megakadályozott 

független mozgáslehetőségek (elvett szabadságfokok) mennyisége. A k-ad osztály kinematikai kényszer 

pontosan k szabadságfokot köt le. Az 1.2.2. ábrán tehát egy harmadosztályú kinematikai pár szerepel. 

A jellegzetes kinematikai kényszerek összefoglalása az 1.2.3. ábrán látható. 

 

1.2.3. ábra 

A mechanizmus vizsgálatában fontos kérdés a szerkezet szabadsági fokszámának megállapítása. 

Vizsgáljuk a továbbiakban az n mozgó tagból álló kinematikai láncot. Tételezzük fel, hogy a tagok között nincs 

kapcsolat. A 0 jelű állványtaghoz képest szabadon mozgó n mozgó tag összes szabadsági fokszáma 6.n. A 

tagokat a valóságos szerkezetben összesen p5 darab ötöd, p4 darab negyed, ..., p1 darab elsőrendű kényszer 

működik. A 6.n szabadsági fokszámból a pk darab k-ad rendű kinematikai kényszer k.pk szabadsági fokot köt le. 

A mechanizmus szabadsági fokszáma tehát 
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2.1. egyenlet - (1.1) 

 

A síkbeli és szférikus mechanizmusok valamennyi tagjára 3-3 közös kényszerfeltétel érvényesül. Síkbeli 

szerkezet esetén a tagok csupán a mozgások közös síkjában (pl. x és y irányú) haladó, valamint z körül forgó 

mozgást végezhetnek. Az xy síkra merőleges haladó, továbbá az x és y tengelyek körül végzett forgó mozgások 

nem lehetségesek. A szférikus (gömbi) mechanizmus eleme egyetlen koordinátatengely irányában sem 

végezhetnek haladó mozgást, szabadsági fokaik csupán a tengelyek körüli forgásokra korlátozódnak. 

A mechanizmus valamennyi mozgó tagjára vonatkozó három közös kényszerfeltétel miatt a szerkezetben csak 

p4 darab negyed- és p5 darab ötödosztályú kényszer lehetséges. Az ilyen típusú mechanizmusok szabadsági 

fokainak számának megállapításához tehát az általánosan k szabadsági fokszám érték mindegyike 3-mal, 

aktuálisan k – 3-ra csökken. A mechanizmus valamennyi mozgó tagjára érvényes közös kényszerfeltétel esetén 

tehát a szabadsági fokszám 

2.2. egyenlet - (1.2) 

 

A mechanikus szerkezetekben leginkább alkalmazott ötödosztályú kinematikai kényszerek a csuklós (1.2.4. a/ 

ábra) ill. csúszkás (b/) kapcsolatok. Fontos és gyakran használt negyedosztályú kényszer a csuklós csúszka (c/), 

valamint a gömbcsukló (d/ ábra, harmadosztályú kényszer). 

 

1.2.4. ábra 

A k szabadságfokú, csupán ötödosztályú kényszereket tartalmazó síkbeli mechanizmusok lehetséges tagszámai 

a 3n – 2 p5 = k egyenlet n és p5 természetes szám értékű megoldásai. Az 1. táblázat n = 10-ig a k = 0 

szabadságfokú ún. Aszur csoportokat, valamint a k = 1 szabadságfokú szerkezeteket mutatja be. A 

mechanizmusok elvi működőképessége nem változik, ha bármelyik csuklót csúszkával helyettesítjük. 

A síkbeli mechanizmusok szabadsági fokainak megállapításánál a többszörös csuklók megfelelő figyelembe 

vétele különös körültekintést igényel. 

Például az 1.3.1. táblázat 3. szerkezetében a mozgó tagok száma n = 5, az ötödosztályú kinematikai kényszerek 

száma p5 = 5, tehát az (1.2) összefüggés szerint – a józan szemléletnek és valóságnak teljességgel ellentmondóan 

– S = 3.5 – 2.5 = 5. 

Gondosabb elemzés mellett azonban észrevehetjük, hogy az 1 és 2, továbbá az 1 és 5 karokat független csuklók 

kapcsolják össze. Hasonlóan a 2 és 3, valamint a 2 és 4 karok kapcsolatában is két csuklót kell figyelembe 

venni. Ezekkel immár p5 = 7, tehát a józan műszaki szemléletnek és a realitásnak megfelelően S = 3.5 – 2.7 = 1. 

Általánosan, ha a szerkezeti vázlaton egy csuklóhoz k kar kapcsolódik, a szabadsági fok vizsgálatánál az 

egyetlen csukló helyett k – 1 független csuklót kell figyelembe venni. 
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A szabadsági fok meghatározása egyszerűbb, ha a három karból és három csuklóból álló, merev 

részmechanizmust egyetlen, három csuklót hordozó tagnak tekintjük. 

Az ipari gyakorlatban igen elterjedten alkalmazott karos robotok legtöbbnyire elágazás nélküli, nyílt láncú 

kinematikai rendszerek (lásd 1.2.5. a/ ábra). A másik, fontos szerkezeti csoportba az ún. párhuzamos 

kinematikájú robotok tartoznak, lásd 1.2.5. b/ ábra. 

 

1.2.5. ábra 

3. Pozíció, sebesség és gyorsulás állapot 

A mechanizmus elemeinek helyzet-meghatározásához a háromdimenziós euklideszi térben használatos 

klasszikus (derékszögű, hengeres, valamint a gömbi) koordináta-rendszereket alkalmazzuk. 

A térben mozgó objektum egy pontjához tartozó helyvektor az időben változó r = r(t). 

A v = v(t) sebességvektor és az a = a(t) gyorsulásvektor a klasszikus mechanikai értelmezésnek 

megfelelően a helyzetvektor idő szerinti első és második differenciálhányadosa. 

2.3. egyenlet - (1.3) 
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1.3.1. ábra 

A merev test bármely két, pl. A és B pontja közötti távolság  állandó, vagyis a két pont 

sebességvektoraiból képzett 

 

különbségvektornak nem lehet az 

 

vektor irányával párhuzamos komponense. (Ha a vAB sebességvektornak az rAB irányába eső összetevője volna, 

ez azt jelentené, hogy az A és B pontok az rAB irányába eső sebességgel távolodnának vagy közelednének, amely 

jelenség azonban nem fordulhat elő merev testeknél.) 

Ha , a vAB vektor szükségszerűen csupán rAB vektorra merőleges lehet, tehát a B pont 
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2.4. egyenlet - (1.4) 

 

pillanatnyi sebessége az A pont  sebességével és az A ponthoz képest ω szögsebességű forgó 

mozgás sebességével 

2.5. egyenlet - (1.5) 

 

A B pont gyorsulásvektora (1.5) idő szerinti differenciálásával 

2.6. egyenlet - (1.6) 

 

Az (1.4) és (1.5) összefüggések alapján 

2.7. egyenlet - (1.7) 

 

A gyorsulás (1.7) legáltalánosabb összefüggésének speciális esetei: 

• ω = 0,ebből adódóan ε = 0 , a test valamennyi pontja azonos sebességű és gyorsulású, elemi haladó mozgást 

végez 

• ω= ω(t).k, elemi forgások sorozata: a test a k állandó irányvektor, mint tengely körül ω(t) szerint változó 

szögsebességű forgást végez 

• gömbi, vagy szférikus mozgás: a test ω szögsebesség vektora és a mozgáspillanatnyi forgástengelye mindig 

egyazon pontra illeszkedik. (A kardánikus felfüggesztésű pörgettyű ilyen mozgást végez.) 

• párhuzamos tengelyek körül végzett forgások sorozata. 

A többszörös vektorszorzat kifejtési tétele alapján . A 

síkmozgást végző test ω szögsebesség vektora merőleges az rAB vektorra, tehát =0, az (1.6) tehát 

2.8. egyenlet - (1.8) 

 

Az (1.8) összefüggésben  az ún. szállító gyorsulás, az  tag a B pont mozgáspályájának 

érintőjének irányába eső ún. tangenciális, a  tag a pályaérintőre merőleges irányú ún. normális 

gyorsulás összetevő. 
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4. Négycsuklós mechanizmus 

A síkbeli mechanizmusok igen terjedelmes, szerteágazó tárgyköréből néhány, elméleti és gyakorlati 

szempontból azonban különösen fontos szerkezet bemutatása hangsúlyozottan csak a bevezető ismeretekre 

korlátozódik. Az érdeklődő olvasó az Irodalomjegyzék útmutatása nyomán azonban bőséges magyar és idegen 

nyelvű szakanyagot talál. 

Az ABCD síkbeli karos szerkezet a tárgykör legegyszerűbb objektuma, egyben azonban igen bonyolult, mély 

elméleti problémákat is hordozó mechanizmus, lásd 1. 4.1. a./ ábra 

A karhosszakat jelölje a = AB, b = BC, c = CD, d = AD, legyen továbbá a rögzített állványtag AD.Az AB 

forgattyúhoz a BC csatló, ez utóbbihoz a CD lengőtag kapcsolódik. 

A mechanizmus működési jellemzői[6] [101] a karhosszaktól függenek. 

A négycsuklós mechanizmus mozgásának határfeltételeit Franz Grashof (1826-1893) fogalmazta meg. 

A legrövidebb (pl. az AB) tag akkor képes folytonos forgó mozgást végezni, ha a legrövidebb tag, továbbá a 

legrövidebb és a leghosszabb tag hosszainak összege nagyobb, mint a másik két tag hosszainak összege. 

a + d < c + d 

Amennyiben a < d, CD ún. egyoldalú lengőtag; ekkor a C csukló a D középpontú C1C2 köríven, oda-vissza 

mozog, lásd 1.4.1. a./ ábra. A mechanizmus bármely helyzete egyértelműen szerkeszthető. Pl. a forgattyú 

valamely, tetszőlegesen előírt helyzetéből a C (C’) pont a B pontból rajzolt b, és a D pontból rajzolt c sugarú 

köríveknek az AD pontokra illesztett egyenes egyik, maghatározott oldalára eső metszéspontja. A C1 és C2 a 

lengőtag szélső helyzetei. 

Az AD egyenes ellentétes oldalára a lengőtag csupán a mechanizmus szét-majd újbóli összeszerelésével juthat 

el. Az így előállított mechanizmus az eredeti szerkezet AD-re vonatkozó tükörképe lesz, lásd 1.4.1. b./ ábra 

 

ftn6
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1.4.1. ábra 

Ha a legrövidebb és a leghosszabb tag hosszainak összege egyenlő a másik két tag hosszainak összegével, 

a + d = c + b 

és a legrövidebb (pl. az AB) tag folyamatosan foroghat, és a C csukló a D középpontú C1C2 köríven mozog, lásd 

1.4.2. ábra. A CD kar ekkor kétoldalú lengőtag, a szélső helyzeteket kijelölő C1 és C2 pontok egymásnak az AD 

egyenesre vonatkozó tükörképei. A C* a szerkezet holtpontja; elérésekor a forgattyú, a csatló és a lengőtag egy 

egyenesbe esik. A forgattyú folyamatos továbbforgatása során a C* pontból a mozgás véletlenszerűen 

folytatódik a C1 vagy a C2 szélső helyzeti pontok felé. 

Néhány lehetséges, a működés során egymás után megvalósuló csuklósorozat: 

A C*C1 íven mozgó C csuklóval: AB1C1D, ABCD, AB*C*D, AB’CD, illetve 

a teljes C1C2 íven mozgó csuklóval: AB1C1D, ABCD, AB*C*D, AB’C’D, AB2C2D. 

 

1.4.2. ábra 

Az 1.4.3. ábrán az AB forgattyú a legrövidebb és a BC csatló a leghosszabb tagja a mechanizmusnak . A 

forgattyú csak akkor fordulhat körbe, ha 

c – b < d - a 

avagy 

a + c < b + d 

A mechanizmus ebben az esetben is egyoldalú lengőtaggal működik. 
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1.4.3. ábra 

Az eddig vizsgált esetekben az a sugarú forgattyúkör az A és D állványcsuklók között metszette át az állvány 

egyenesét. Az állványtagot a szerkezet legrövidebb elemének választva, az AB forgattyú teljes 

körülforgathatósága mellett a CD lengőtag is teljesen körülfordulhat, a szerkezet ekkor az ún. kétforgattyús 

négycsuklós mechanizmus, lásd 1.4.4. ábra. 

 

1.4.4. ábra 

A négycsuklós mechanizmus fontos változata az a = c, b = d méretű paralelogramma szerkezet. A 

paralelogramma mechanizmusnak két (B1 és B2, illetveC1 és C2) holtponti helyzete van, lásd 1.4.5. ábra. A 

forgattyú folyamatos működése során a holtpontokon túl a szerkezet tagjai paralelogramma, avagy ún. 

antiparalelogramma mechanizmusként (1.4.5. b/ ábra) mozognak. 
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A paralelogramma mechanizmus az AD állványtaggal mindig párhuzamos BC csatlóeleme ún. véges haladó 

mozgást végez. Az antiparalelogramma BC csatlója mindig az AD állványcsuklók közötti Q pontban metszi az 

állvány egyenesét. 

 

1.4.5. ábra 

A paralelogramma mechanizmus holtponti helyzeteinek bizonytalansága az 1.4.6. a/ ábra egybevágó ADB és 

DEC karelemeivel szüntethető meg. A szerkezetben AD = BC = DE, a működés során a taghelyzetek pl. ADCB 

és AEFD, illetve ADC’B’ és AE’F’DA szerkezet állványtagja ABE, az AD vagy a BC forgattyúk egyikével 

hajtott DCF háromszög önmagával mindig párhuzamosan mozog, lásd 1.4.6. b/ ábra. 

A Kandó[7] [101]-féle mechanizmus a villamos mozdony két (M1 és M2) hajtómotorjának nyomatékait 

paralelogramma mechanizmusokkal és a jellegzetes, háromszög alakú ún. Kandó-kerettel közvetíti az 

összecsatolt jármű kerekekre, lásd 1.4.6. c/ ábra. 

ftn7
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1.4.6. ábra 

A négycsuklós mechanizmus csatlójával együtt mozgó, a karelemekkel párhuzamos csatlósík pontjai a szerkezet 

működése során a csatlógörbéket állítják elő. A mechanizmuselemek méreteit változtatva a legkülönfélébb alakú 

csatlógörbék hozhatók létre. 

Az 1.4.7. ábrasor egyazon négycsuklós mechanizmus csatlótagjának különböző pontjai által leírt csatlógörbéket 

szemléltet. 

 

1.4.7. ábra 

A síkbeli mechanizmusok sebesség és gyorsulás jellemzőinek meghatározásában jól használhatók a grafikus 

szerkesztési eljárások. 

A szakaszhosszakkal megvalósított a és b mennyiségek c = a/b hányadosa az 1.4.8. ábra alapján szerkeszthető. 

• Rajzoljunk a közös P pontból induló e és f félegyeneseket. 

• Mérjük fel az e félegyenesre a PA = 1, PB = a, valamint az f félegyenesre a PD = b távolságokat. 

• Húzzuk meg az A és D pontokon átmenő g egyenest. 

• Szerkesszük meg a g-vel párhuzamos, a B ponton átmenő h egyenest. 

• A h egyenes e-t a C pontban metszi, PC = c. 

Az ADP és BCP háromszögek hasonlóságából , azaz . Elemi átrendezéssel  

adódik. 
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A bemutatotthoz hasonló szerkesztéssel a b és c mennyiségek a = b.c szorzata is előállítható. A szerkesztés 

lépéseihez ismét az 1.4.8. ábrát használjuk. 

 

1.4.8. ábra 

• Szerkesszünk a közös P pontból induló e és f félegyeneseket. 

• Mérjük fel az e félegyenesre a PA = 1, valamint az f félegyenesre a PC = c, PD = b távolságokat. 

• Szerkesszük meg az A és D pontokon átmenő g egyenest. 

• Szerkesszük meg a g-vel párhuzamos, a C ponton átmenő h egyenest. 

• A h egyenes az f egyenest a B pontban metszi, PB = a. 

Az ADP és BCP háromszögek hasonlóságából , azaz . Elemi átrendezéssel a = b.c 

adódik. 

4.1. A négycsuklós mechanizmus sebességállapotának grafikus 
elemzése 

Legyenek ismertek az 1.4.1.1. ábra szerinti négycsuklós mechanizmus taghosszai: AB = a, BC = b, CD = c, BE 

= e, sorrendben az AB, BC és CD tagok vízszintessel bezárt f1, f2 ésf3 szögei, továbbá a BC és a BE tagok által 

bezárt f4szög.Legyen a mechanizmus állványtagja AD, az AB hajtótag szögsebessége ω1, szöggyorsulása 

δ1. Határozzuk meg az E pont sebességét és gyorsulását. 

Az ismert hosszúsági és szögadatok alapján az ABCDE mechanizmus helyzete megszerkeszthető. 
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1.4.1.1. ábra 

A B pont vB sebességvektora merőleges AB-re, és a sebességvektor hossza |vB| = a.ω1. Az 1.4.8. ábra szerinti 

eljárással a vB vektor elvileg pontosan szerkeszthető. 

A C pontnak az állványtaghoz viszonyított, ismeretlen vc sebességvektora merőleges DC-re. A C pont a vB 

sebességgel mozgó B pont körül b sugarú köríven mozog, a C pont B-hez viszonyított, ismeretlen vBC 

sebességvektora merőleges BC-re. A C pont sebességvektora tehát vC = vB + vBC. 

A segédábra tetszőlegesen felvett P ún. sebességpólus pontjából felrajzolva a vB vektort és a CD tagra merőleges 

iránnyal párhuzamos f egyenest, majd a vB vektor végpontjából a BC tagra merőleges iránnyal párhuzamos h 

egyenest, a h egyenes az f egyenesen kimetszi a vC sebességvektor végpontját. 

Az E pont B-hez képest a BE = e sugarú köríven mozog, a viszonylagos forgó mozgás vBE sebességvektora 

merőleges EB-re. Az E pont állványhoz viszonyított abszolút sebességének vektora vE = vB + vBE. 

Az E pont a C-hez képest ugyancsak köríven mozog, a vCE sebességvektor merőleges EC-re. Az E pont 

állványhoz viszonyított sebességvektora tehát vE = vC + vCE alakban is felírható. 

A segédábrába a vB vektor végpontján keresztül szerkesszük meg a BE tagra merőleges g iránnyal párhuzamos 

g, valamint a vC vektor végpontján keresztül a CD tagra merőleges k iránnyal párhuzamos k egyeneseket. A 

segédábra g és k egyeneseinek metszéspontja a P pontból induló vE sebességvektor végpontja. 

A mechanizmus BCE csatlóháromszöge és a segédábrán a közös P pontból induló vB,vC és vE sebességvektorok 

végpontjai által meghatározott (vonalkázással kiemelt) háromszögek hasonlóak, és megfelelő oldalaik 

merőlegesek egymásra. A segédábrán a háromszög oldalak a 

vBC =vC - vB, vCE =vE - vC, vBE =vE - vB viszonylagos sebességvektorok. 

A sebességvektorok ismeretében az  és az  szögsebességek értékei az 1.4.8. ábra 

szerinti szerkesztéssel meghatározhatók. 
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1.4.1.2. ábra 

Az ABCD négycsuklós mechanizmus sebességállapotának különösen egyszerű vizsgálatához (lásd 1.4.1.2.. 

ábracsoport) ismét legyen az ω = állandó szögsebességgel forgó tag az AB forgattyú. 

Az A állványcsukló körül forgó B csukló vB sebességvektora merőleges az AB egyenesre, a sebességvektor 

abszolút értéke pedig . 

A vB sebességgel mozgó B körül a BCE csatló viszonylagos forgó mozgást végez. A csatló C pontjának B-hez 

viszonyított vBC sebességvektora merőleges a BC egyenesre. 

A CD kar C csuklójának az állványtaghoz képesti vc sebességvektora merőleges a CD egyenesre. A csatló C 

pontjának sebessége a B pont vB ún. szállító, és a vBC viszonylagos sebességek összege megegyezik a CD kar C 

csuklójának az állványtaghoz képesti ún. abszolút sebességével: 

2.9. egyenlet - (1.8) 

 

Az ismert vB vektort a BC valamint a CD egyenesekre merőleges összetevőkre bontva adódik vBC és vC. A P 

póluspontot összekötve a B csuklóval és a B csuklóból indított vB vektor végpontjával adódik az α ún. sebességi 

szög. A geometriai viszonyokból 

2.10. egyenlet - (1.9) 

 

A P póluspont és a α sebességi szög ismeretében a mechanizmus tetszőleges – pl. a csatló szabadon 

megválasztott E – pontjának sebessége szerkeszthető. A szerkesztés lépései: 

• a P pontot összekötjük E-vel 
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• a PE egyenesre a P pontban az n merőlegest állítjuk 

• a P ponton átmenő, és a PE egyenessel α szöget bezáró f egyenes az n egyenesen kimetszi a vE sebességvektor 

végpontját. 

A vB ,vC, ill. vE sebességvektorok merőlegesek a BP, CP ill. EP egyenesekre. A mechanizmus BCE háromszöge 

hasonló a közös pontból indított vB ,vC és vE sebességvektorok végpontjai által meghatározott ún. sebességi 

háromszöghöz. A BCE és a sebességi háromszög megfelelő oldalai merőlegesek egymásra. 

4.2. A négycsuklós mechanizmus gyorsulásállapotának grafikus 
elemzése 

 

1.4.2.1. ábra 

Az A pont körül ω1szögsebességgel ésδ1 szöggyorsulással körpályán mozgó B pont aB gyorsulásvektora az 

A középpont irányába mutató  radiális (centripetális) és a pályaérintő irányába mutató  

tangenciális gyorsuláskomponensek  összege. 

A gyorsulás összetevők abszolút értékei:  és  

Az 1.4.2.1. ábra a./ részletének megfelelően, a tetszőlegesen felvehető Q gyorsuláspólus pontból folytatólagosan 

felmérve megszerkeszthetjük az  és az  gyorsuláskomponenseket, valamint a B pont 

 eredő gyorsulásvektorát. 

A B középpontú körpályán viszonylagos mozgást végző C pont radiális (centripetális) gyorsulásvektorának 

iránya és  nagysága ismert. A B irányába mutató  vektort aB 

végpontjából felmérjük, majd  végpontjából arra a k merőlegest állítunk. 

A C pont radiális gyorsulásvektorának iránya D felé mutat, hossza pedig . A 

b./ segédábra Q gyorsuláspólusából indítva az  vektort megszerkesztjük, majd végpontján át az m 
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merőlegest állítjuk. A k és az m egyenesek metszéspontja kijelöli a C pont (  végpontjából) induló  

tangenciális gyorsulásvektorának végpontját. 

A szerkesztés helyessége az 

 

összefüggés alapján belátható. 

A C pont  tangenciális gyorsuláskomponenséből a  szöggyorsulás meghatározható. 

Az E pont gyorsulásának egyszerűbben követhető szerkesztéséhez használjuk a c./ segédábrát. A tetszőlegesen 

felvehető Q gyorsulás póluspontból indítva rajzoljuk meg a b./ segédábrán előállított aB és aC 

sebességvektorokat. 

4.3. A négycsuklós mechanizmus sebességállapotának analitikus 
vizsgálata 

A mozgásállapot analitikus vizsgálatához legyenek ismertek az 1.4.3.1. ábra szerinti mechanizmus AB = a, BC 

= b, DC = c és BE = e karhosszai, valamint az AB kar vízszintessel bezárt f1, a BC kar vízszintessel bezártf2,a 

DC karvízszintessel bezárt f3szögei, valamint a BC és BE karok f4szöge. Legyen ismert az AB vezetőtag 

 szögsebessége és  szöggyorsulása. Határozzuk meg a vC valamint avE 

sebességvektorokat. 
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1.4.3.1. ábra 

A BC és CD tagok egyelőre ismeretlen szögsebesség és szöggyorsulás vektorai: , 

,  , . 

A mechanizmus csuklóinak helyzetét jellemző vektorok: 

 

A B és C csuklópontok mozgásának sebességvektorai: 

2.11. egyenlet - (1.10) 
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A C csukló B csukló körül végzett viszonylagos forgó mozgásának sebességvektora: 

2.12. egyenlet - (1.11) 

 

Az (1.8), (1.10) és (1.11) összefüggések szerint 

2.13. egyenlet - (1.12) 

 

Az (1.12) egyenlet megfelelő vektorkomponenseinek egyenlőségéből 

2.14. egyenlet - (1.13) 

 

Az (1.13) egyenletrendszer megoldása a célszerű trigonometrikus összevonásokkal: 

2.15. egyenlet - (1.14) 

 

Az E csukló sebessége a B csukló vB abszolút sebessége és a csatló ω2 viszonylagos szögsebessége alapján 

2.16. egyenlet - (1.15) 
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4.4. A négycsuklós mechanizmus gyorsulásállapotának 
analitikus vizsgálata 

Az A központú körpályán mozgó B csukló gyorsulása a mozgás középpontjának irányába mutató  radiális 

és a pályaérintő irányába mutató  tangenciális gyorsulások eredője. Az (1.7), (1.8) és (1.10) formulákat 

alkalmazva 

2.17. egyenlet - (1.16) 

 

A kijelölt műveleteket elvégezve 

2.18. egyenlet - (1.17) 

 

Hasonlóan a D központú körpályán mozgó C csukló gyorsulása a mozgás középpontjának irányába mutató  

radiális és a pályaérintő irányába mutató  tangenciális gyorsulások eredője. Az (1.7), (1.8) és (1.10) 

formulákat alkalmazva és a kijelölt műveleteket – az (1.14) eredmény felhasználásával - végre hajtva 

2.19. egyenlet - (1.18) 
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A csatlón a CD kar C csuklójával éppen egybeeső pont B abszolút gyorsulásához képesti viszonylagos 

gyorsulása az (1.14) eredmény felhasználásával 

2.20. egyenlet - (1.19) 

 

2.21. egyenlet - (1.20) 

 

A C csukló  abszolút gyorsulása a B-hez tartozó  abszolút (szállító) és a B-hez viszonyított  

gyorsulások összege. 
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4.5. A háromtagú csuklós-csuklós csúszkás mechanizmus 
család 

A műszaki gyakorlatban legfontosabb egyenes vonalú és a forgó mozgás kölcsönös átalakításának közismert 

szerkezete háromtagú csuklós-csuklós csúszkás mechanizmus család. 

A három (1-től 3-ig sorszámozott) tagból álló, az A és B csuklókkal, valamint a C csuklós csúszkával 

összekapcsolt mechanizmus állványelemének az 1, majd a 2, s végül a 3 tagot választva az 1.4.5.1. ábrasor 

szerkezeteit nyerjük. 

Az a./ mechanizmusban az AB = r hosszúságú vezető taggal kapcsolódik BC = l hosszúságú kar. A szerkezet a 

vezető tag forgó mozgását a C csuklós csúszka egyenes vonalú mozgásává alakul át (forgattyús mechanizmus[8] 

[101]). Ugyanez az elrendezés a C elem egyenes vonalú mozgását forgó mozgássá alakítja. 

A b./ szerkezet az ún. lengőkulisszás mechanizmus a BC tag folyamatos forgó mozgását az AC tag alternáló 

lengő mozgásává alakítja át. A c./ mechanizmus a b./ szerkezet D-E-F kiegészítésével a BC tag folyamatos 

forgó mozgását az E-F elem egyenes vonalú alternáló mozgásává alakítja. 

A csupán elvi jelentőségű d./ szerkezet a gyakorlatban nem használatos. 

A háromtagú, egy szabadságfokú síkbeli mechanizmus család további, fontos változatát az e./ ábrán 

szemléltetett kulisszás szerkezet a b./ változatból származtatjuk. Az A csuklót minden határon túl távolra 

helyezve, a végtelen távoli A’ forgáspont körül „forgó” AC tag egyenes vonalú mozgást végez. 

Az a./ jelű mechanizmus 1 tagja ω = állandó szögsebességgel forog, φ = ω.t. Elemi geometriai 

megfontolással a C pont elmozdulása: 

 



 A mechanizmuselmélet alapjai  

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.4.5.1. ábra 

A C pont sebessége és gyorsulása az elmozdulás függvény idő szerinti első és második deriváltja: 

 

 

4.6. Pantográf mechanizmus 

A pantográf mechanizmus síkbeli alakzatok arányos nagyításának és kicsinyítésének (pl. térképrajzoláshoz) a 

XVII. századtól alkalmazott eszköze. 
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1.4.6.1. ábra 

A 1.4.6.1. a/ ábra paralelogramma karrendszerében PA = AF, ZB = BF, PC = CZ = AB. A PFA, a PCF és a ZFB 

egyenlő szárú háromszögek hasonlóak, a megfelelő oldalak arányára PZ : PC = PF : AF. Mivel PC = AB, az 

oldalak arányára felírt összefüggést átrendezve 

PZ : PF = AB : AF. Tehát pl. a Z pontot a tetszőleges K alakzat mentén mozgatva, az F pont az AF : AB 

arányban nagyított K’ alakzata lesz. Hasonlóan az F pontot a K’ mentén mozgatva, a Z pont az AB : AF 

arányban kicsinyített K pályán mozog. 

Az 1.4.6.1. b/ ábra az a/ ábra szerinti pantográf mechanizmus geometriai viszonyaival teljességgel egyező 

változatát szemlélteti. 

4.7. A Peaucellier–Lipkin-féle inverzor 

A P és P’ pontok egymás inverzei az O középpontú, r sugarú körre, ha . 

Az inverz pontok szerkesztését a 1.4.7.1.. a/ ábra szemlélteti. 

a./ Legyen adott pl. a k körön belül a P pont. A kör O középpontján és a P ponton át fektetett e egyenesre a P 

pontban állított merőleges a kört a Q pontban metszi. Az O és Q pontokon át fektetett egyenesre a Q pontban 

állított merőleges az e egyenesen kimetszi P inverzét, a P’ pontot. 

b./ Ha a k körön kívül fekvő P’ pont adott, akkor először a P’ és O pontokon átmenő e egyenest, majd a P’ 

pontból a k körhöz állított érintőt szerkesztjük meg. A P’ pontból szerkesztett érintő a k kört a Q pontban metszi. 

A Q pontból az e egyenesre állított merőleges kimetszi a keresett P inverz pontot. 

Az ismertetett szerkesztések helyessége könnyen belátható. Az ,és az 

 merőleges szárú szögek egyenlősége okán az OPQ és az OP’Q derékszögű 

háromszögek hasonlóak. Megfelelő oldalaik aránya . Mivel , az 

 mindkét szerkesztésre érvényes. 
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1.4.7.1. ábra 

Az inverzió a k inverziós körön kívül eső pontokat a körön belül fekvő pontokba, az inverziós körön belül fekvő 

pontokat a kör belső pontjaiba transzformálja. Az inverziós kör pontjainak inverzei önmaguk.). 

Az inverzió az O ponton átmenő, O’ középpontú, OQ = r átmérőjű e’ kör pontjait az OQ-ra a Q pontban 

merőleges e egyenes pontjaiba transzformálja, lásd 1.4.7.1. b/ ábra. 

Bizonyítás: az OQP’ és az OQP derékszögű háromszögek hasonlóak, hiszen , 

valamint  szögeik megegyeznek. Megfelelő oldalaik aránya . 

Mivel , tehát , vagyis az e’ kör és az e egyenes egymás inverz alakzatai. 

A Peaucellier–Lipkin-féle inverzor mechanizmus egy fontos geometriai probléma megoldásának eszköze. Az 

euklidészi szerkesztésekhez csupán körző és egyes élű vonalzó használható. A körző a kör geometriai 

definíciójának megfelel, hiszen szerkezete és működése a kör mértani hely tulajdonságának (egy ponttól való 

állandó távolságának) elvét követi. A vonalzó élének egyenes alakja azonban nem hozható kapcsolatba az 

egyenes mértani hely (tetszőleges két pontja között a legrövidebb vonal) tulajdonsággal. 
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1.4.7.2. ábra 

Az 1.4.7.2. a/ ábra mechanizmusában , tehát 

 

A mechanizmus tehát az  sugarú k körre invertál. Az 1.4.7.3. b/ ábrának megfelelően 

. A T középpontú, OC átmérőjű h kör és a C középpontú, b sugarú s kör Q 

metszéspontjára . Az inverzió körének r sugarával azonosra választva a P ponton 

átmenő „e” kör átmérőjét, az O’ állványcsukló helye adódik. Az O ponton átmenő „e” körön az O’P karral 

mozgatva a P csuklót, a P’ csukló az elvileg szabatos e’ egyenes egy szakaszán mozog. 
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1.4.7.3. ábra 

A Peaucellier-Lipkin-féle inverzor mechanizmusra általánosan érvényes az  

összefüggés, lásd 1.4.7.3. ábra. Az O állványcsuklón átmenő,  sugarú „e” körön 

mozgatva a P pontot, a P’ pont az O és O’ pontokra illeszkedő f egyenesre merőleges e’ egyenes egy szakaszán 

mozog. Az ábra alapján  , , tehát az e’ egyenes polár egyenlete: 

. 

5. Centrois mechanizmusok 

A síkbeli centrois mechanizmusok sajátosságait az 1.5.1. ábra szerkezete alapján értelmezzük. 

A C állványcsukló körül forgó CA kar az A csuklóval kapcsolódik az AB karhoz. A B csuklós csúszka az 

állvány egyenes vonalú hornyában mozog. (A B csúszka mozgáspályájának egyenese átmegy a C csuklón.) 

 

1.5.1. ábra 

Az AB tag A végpontja a C központú, CA sugarú körön, B végpontja pedig a C ponton átmenő egyenesen 

mozog. Az AB tag mozgásának sajátosságait a CA tag, továbbá a hornyot tartalmazó állványtag által 

megvalósított kényszerek együttesen határozzák meg. 

Az AB tagnak a mechanizmus kényszerei által meghatározott mozgása másként is megvalósítható. Kapcsoljunk 

mereven az AB taghoz a (későbbiekben részletesen elemzett) C2, valamint rögzítsük az állványtaghoz a C1 

síkgörbét. C2 az AB taghoz rendelt mozgó centrois, C1 az állványtaghoz kapcsolt álló centrois görbe. 

Távolítsuk el a továbbiakban a szerkezetből a CA kart és a mechanizmus állványtagját. Az álló centroison 

csúszás nélkül gördítve a mozgó centroist, a C2 görbével összekapcsolt AB tag mozgása teljességgel 

megegyezik a mechanizmus eredeti kényszerfeltételei által meghatározott mozgással. 

A mechanizmus eredeti kényszerfeltételeit visszaállítva, az AB tag momentán sebességpólusa az a P pont, 

amely körül a tag pillanatnyi forgó mozgást végez. 

A forgó mozgást végző test tetszőleges S pontjának vS sebességvektora merőleges a P forgásközéppontból a S 

ponthoz húzott PS sugárra. Az A pont vA sebességvektora tehát merőleges a CA, a B pont vB sebességvektora 

pedig merőleges a BC egyenesre. A sebességvektorokra merőleges egyenesek metszéspontja éppen a keresett P 

pólus, lásd 1.5.2. ábra. 
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A P pont körül pillanatnyi ω szögsebességgel forgó tag végpontjainak sebességei: 

2.22. egyenlet - (1.21) 

 

A geometriai viszonyokból 

2.23. egyenlet - (1.22) 

 

ahol q az ún. sebességi szög. 

Határozzuk meg a továbbiakban a P pont koordinátáit. Válasszuk a koordináta-rendszer O középpontjának a C 

csukló középpontját, és legyen r = CA, l = AB. A CA kar a vízszintessel , a BA kar pedig 

 szöget zár be. 

 

1.5.2. ábra 

A CBA háromszög A csúcsához tartozó magasság: 

2.24. egyenlet - (1.23) 

 

A CB távolság a CA és a BA karok vízszintes vetületeinek összege: 

2.25. egyenlet - (1.24) 
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A C1 centrois általános P pontjának koordinátái tehát: 

2.26. egyenlet - (1.25) 

 

 

1.5.3. ábra 

A továbbiakban rögzítsük az AB tagot pl. az OA kar vízszintes helyzetében, lásd 1.5.3. ábra. A mozdulatlan új 

állványtag ekkor AB, és az eredeti CB állvány mozog. A C pont az A körül szerkesztett AC sugarú körön forog, 

a B körül forogni képes csúszkában pedig a saját irányának megfelelő haladó mozgást végez a CB félegyenes. 

A C pont vC sebességvektora merőleges AC-re, a B pont vB sebességvektora pedig a BC egyenes vonalában 

fekszik. A CB elem Q momentán sebességpólusa körül az eredeti állványtag pillanatnyi forgó mozgást végez. A 

sebességpólus az ismert irányú sebességvektorokra merőleges egyenesek közös pontjaként adódik. Tehát a Q 

pont a CA egyenes és a CB egyenesre a B pontban állított BQ merőlegesek metszéspontja. 

Legyen az A csúcsú BAC szög mértéke f, a C csúcsú ACB szög mértéke pedig a. Az r = CA, l = AB 

távolságokkal az ACB háromszögre felírt cosinus tétel: 

2.27. egyenlet - (1.26) 

 

Ugyanezen háromszögre a sinus tétel: 

2.28. egyenlet - (1.27) 
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Elemi trigonometrikus átalakítással 

2.29. egyenlet - (1.28) 

 

A CBQ derékszögű háromszögben 

2.30. egyenlet - (1.29) 

 

Az AQ távolság nyilván AQ = CQ – AC, azaz 

2.31. egyenlet - (1.30) 

 

Az ABQ háromszög A csúcsánál lévő szög , tehát a C2 mozgó centrois általános Q 

pontjának X és Y koordinátái: 

2.32. egyenlet - (1.31) 

 

A Q momentán pólus körül Ω pillanatnyi szögsebességgel forgó CB tag q sebességi szöge ehelyütt 

2.33. egyenlet - (1.32) 

 

és 

2.34. egyenlet - (1.33) 

 

A nyugalomban lévő állványhoz rögzített C1 álló centroison a mechanizmus kényszereitől függetlenné tett AB 

taghoz kapcsolt C2 mozgó centroist csúszás nélkül gördítve, az AB tag a mechanizmus eredeti kényszereinek 

megfelelő mozgást végez. 
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Általánosságban bármely egy szabadságfokú síkbeli mechanizmus tetszőleges T mozgó tagjához mindig 

egyértelműen meghatározható az a C2 mozgó centrois görbe, amelyet a mechanizmusból leválasztott T taghoz 

rögzítve, és az állványtaghoz tartozó C1 álló centrois görbén csúszás nélkül gördítve, a T tag a mechanizmus 

eredeti kényszerfeltételeinek megfelelően mozog. 

Az ABCD ellenparalelogramma mechanizmusban AB = CD és AC = BD. Bizonyítható (ehelyütt azonban nem 

részletezzük), hogy az AC tagot állványnak választva, a DB tag mozgása megegyezik az AC fókusztávolságú 

ellipszisen csúszás nélkül gördülő DB fókusztávolságú ellipszis mozgásával, lásd 1.5.4. ábra. Az egybevágó 

ellipszis centroisok nagytengelyének hossza AB. A karos szerkezet holtponti bizonytalanságát az ábra szerinti 

fogaskerekek szüntetik meg. 

 

1.5.4. ábra 

A műszaki gyakorlat kiemelkedően fontos szerkezetei azok a mechanizmusok, amelyek működése centrois 

görbék csúszásmentes gördülésére vezethető vissza. 

Az esetek túlnyomó többségében a centroisok egy állandó helyzetű, párhuzamos tengelypár körül forogva 

gördülnek egymáson[9] [101]. 

Ha a fix tengelyek egyike a végtelenben áll, a hozzá tartozó centrois haladó mozgást végez. 

Az egymáson tiszta gördüléssel mozgó centrois mechanizmusok többé-kevésbé szabatos gyakorlati változatai a 

dörzshajtások. 

A dörzshajtásokban az egymáson gördülő centroisok együttműködő felületei között a súrlódó erő létesít 

kapcsolatot. A súrlódással átvihető erő, ill. nyomaték azonban erősen korlátozott, a megcsúszás a szabatos 

működést bizonytalanná teszi. A centrois hajtások általánosan használt változataiban az érintkező felületek 

ismétlődő kiemelkedései és mélyedései folyamatosan kapcsolódó fogazatokat alkotnak. A kerületi erőt a 

megfelelő alaksajátosságokkal rendelkező fogfelületek közvetítik. 

A gyakorlatban használatos elrendezéseket a 2. táblázat foglalja össze. 

A robottechnikában széleskörűen alkalmazott karos mechanizmusok elemeinek forgó mozgását az 1.5.5. ábrán 

szemléltetett jellegzetes szerkezet biztosítja. Az i-1 jelű karhoz mereven kapcsolódik az m villamos motor és a h 

hajtómű. A motor tengelyének fordulatszámát a hajtómű számottevően[10] [101] csökkenti. A hajtómű kihajtó 

tengelye közvetlenül forgatja az i jelű robotkart. 

ftn9
ftn10
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1.5.5. ábra 

 

1.5.6. ábra 

célszerűen kisméretű és kis tömegű, nagy áttételt megvalósító robottechnikai hajtások az állandó áttételű 

fogaskerék bolygómű, valamint a hullámhajtómű szerkezetek. 

6. Bolygóművek 

A hajtóművek működésének könnyebb megértéséhez a mechanizmusok fogaskerekeit közös modulú, elemi 

egyenes fogazatoknak tételezzük fel. A fogaskerekek működése során az ri = zi.m osztókör sugarú centroisok 

gördülnek egymáson (zi az i-edik fogaskerék fogszáma). 

Az elemi bolygóművek felépítését az 1.6.1. ábrasor szemlélteti. 
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A k jelű (külső kapcsolódású) bolygómű 1 állványtagjának csapágyazásában, közös tengely körül forog a 

2 napkerék és a k kar. A kar hordozza a napkerékkel kapcsolódó 3 jelű bolygókereket. A szerkezet két 

szabadságfokú, pl. a 2 és a k tagok tetszőleges ω2és ωk szögsebességgel működhetnek. 

A b jelű (belső kapcsolódású) bolygómű 1 állványtagjának csapágyazásában, közös tengely körül forog a 

4 gyűrűkerék és a k kar. A kar hordozza a gyűrűkerékkel kapcsolódó 3 jelű bolygókereket. Ez szerkezet 

is két szabadságfokú, pl. a 4 és a k tagok tetszőleges ω4és ωk szögsebességgel működhetnek. 

A b+k jelű szerkezet sorba kapcsolt külső és belső kapcsolódású bolygóművek együttese. A két 

szabadságfokú szerkezet több működési módja lehetséges. Például: 

• A 4 és 2’ tagokat ω4és ω2’ szögsebességekkel forgatva adódik a k elem ωk szögsebessége. 

• A k és 2’ tagokat ωkés ω2’ szögsebességekkel forgatva adódik a 4 elem ω4 szögsebessége. 

• A 4 és k tagokat ω4és ωk szögsebességekkel forgatva adódik a 2’ elem ω2’ szögsebessége. 

 

1.6.1. ábra 

A bk+k jelű szerkezet sorba kapcsolt külső-belső és egy további külső kapcsolódású bolygóművek 

együttese. A három szabadságfokú szerkezet néhány működési módja: 

• A 4, 2 és 2’ tagokat forgatva adódik a k elem ωk szögsebessége. 

• A k, 2 és 2’ tagokat forgatva adódik a 4 elem ω4 szögsebessége. 

• A 4, 2 és k tagokat forgatva adódik a 2’ elem ω2’ szögsebessége. 
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1.6.2. ábra 

A bolygóművek kinematikai jellemzői az 1.6.2. ábra vázlata alapján határozhatók meg. 

A b+k hajtómű 4 elemét rögzítve ω4= 0.A2’ elemet ω2’ szögsebességgel forgatva, a napkerék pontjainak 

lineáris sebességfüggvénye a sebességábra 2’ vonalának felel meg. A 4 elem rögzítése okán a P pont 

mozdulatlan, a kapcsolódó 2’ és az egybeszerelt 3-3’ bolygókerekek sebességfüggvénye a sebességábra 3-

3’ vonala szerint változik. (A 2’ és a 3’ kerekek kapcsolódási pontjában közös a v2’ = v3 sebesség.) A 

bolygókerekek tengelyvonalának vk sebessége alapján a kar lineáris sebességfüggvénye a sebességábra k 

vonala. A megvalósult i áttétel az ωk kihajtó és az ω2’ behajtó szögsebességek aránya. 

A szerkezeti jellemzők alapján: 

 

7. Hullámhajtóművek 

A robottechnikában igen elterjedt hajtáselem az 1.7.1. ábrán bemutatott hullámhajtómű kis szerkezeti méretek 

mellett nagy áttételi viszonyt valósít meg. 
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1.7.1. ábra 

A hullámhajtómű fő elemei: B behajtó tengely, K kihajtó tengely, A álló kerék, R rugalmas kerék, G golyósor, 

H hullámtárcsa. A mechanizmus állványeleme A; a működési elv szempontjából érdektelen alkatrészeket nem 

jelöltük. 

Az álló kerék belső fogazatának fogszáma zA, a rugalmas kerék külső fogazatának fogszáma zB. A gyakorlatban 

használatos hullámhajtóműveknél zA – zR = 2. Az A és R elemek szokványos, kör gördülő görbéjű fogazatok. 

A rugalmas kereket a G golyósorozat közvetítésével az ellipszis alakú H hullámtárcsa deformálja. A deformáció 

következtében az R elem fogazatának gördülő görbéje közelítőleg ellipszis alakúra torzul. Az 1.7.1. ábrán a 

közelítő ellipszis nagy tengelye függőleges. A deformáció következményeként a nagy tengely végpontjaiban 

kialakulnak az A és R elemek belső, ill. külső fogazatainak kapcsolatai (I. zónák). A szerkezet megfelelő 

méretviszonyai okán az ábra szerint éppen vízszintes helyzetű kistengely végpontjaiban az A és R elemek nem 

kapcsolódnak: a belső és külső fogazatok fejszalagjai között hézag van (II. zónák). 

A hullámtárcsát a behajtó tengely nb percenkénti behajtó fordulatszámmal forgatja. Az I. deformációs 

hullámtetők az A elem kerületén percenként nb-szer járnak körbe. Az A elem kerületén egy-egy deformációs 

hullám percenként nb.zA fogkapcsolódást hoz létre. A R rugalmas keréken az egyes deformációs hullámok 

ugyancsak nb.zA fogkapcsolódást hoznak létre. Mivel azonban a R elem fogszáma zR= zA – 2, az R elem a 

hullámtárcsa minden fordulatánál a hullámgenerátor forgásértelmével ellentétesen 2 fogosztásnyit elfordul. Ez a 

2 fogosztás a zR fogszámú, deformálatlan rugalmas kerék 2π teljes kerületi szögének 

 

középponti szögű szegmense; egyben a rugalmas kerék egyes behajtó fordulatonkénti elfordulásának mértéke. A 

rugalmas kerék percenkénti teljes körülfordulásainak számát nk-val jelölve, a hullámhajtómű η áttétele a kihajtó 

és behajtó fordulatszámok hányadosa 
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3. fejezet - A robotok kinematikai 
leírása 

1. A HD transzformáció 

A derékszögű koordináta-rendszer kezdőpontjából valamely P ponthoz húzott helyvektort a  

koordináták definiálják. A ρ helyvektor által meghatározott pontot tetszőleges  helyzetbe 

mozgathatjuk el. Ez a ρ helyvektor „t” tengely körüli elforgatása (ρ’) és a b vektorral eltolásának műveleti 

sorozatát jelenti, lásd 2.1.1. ábra. A ρ és  vektorok között az 

3.1. egyenlet - (2.1) 

 

mátrix transzformáció létesít kapcsolatot. 

A (2.1) egyenlet formálisan 

3.2. egyenlet - (2.2) 
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2.1.1. ábra 

A tömörebb tárgyalásmód és az egyszerűbb matematikai formalizmus érdekében a továbbiakban az ún. 

homogén mátrix műveleteket alkalmazzuk. A ρ vektor homogén alakja: 

3.3. egyenlet - (2.3) 

 

A (2.1) formulában szereplő m forgató mátrixból, a b eltolási vektorból, a 3 darab 0 elemű sorvektorból, 

valamint az 1 skalárból képzett 

3.4. egyenlet - (2.4) 

 

hipermátrix felhasználásával a (2.1) transzformáció homogén alakja: 

3.5. egyenlet - (2.5) 

 

Az r homogén vektort a z tengely körül θ szöggel elforgatva az R1 vektort kapjuk: 
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3.6. egyenlet - (2.6) 

 

Az r homogén vektort a z tengely irányában „d” távolsággal eltolva az R2 vektort kapjuk: 

3.7. egyenlet - (2.7) 

 

Az r homogén vektort az x tengely irányában „a” távolsággal eltolva az R3 vektort kapjuk: 

3.8. egyenlet - (2.8) 

 

Az r homogén vektort az x tengely körül α szöggel elforgatva az R4 vektort kapjuk: 

3.9. egyenlet - (2.9) 

 

Az eltolások és elforgatások sorrendje általában nem cserélhető fel. Elemi számolással igazolható, hogy pl. az r 

homogén vektort a z tengely körül θ szöggel elforgatva, majd az eredményül kapott vektort az x tengelykörül α 

szöggel elforgatva nyert R41 vektor különbözik az x tengelykörül α szöggel, majd az tengely körül θ szöggel 

elforgatásával nyert R14 vektortól. 

3.10. egyenlet - (2.10) 
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Az r homogén vektort a z tengelykörül θ szöggel elforgatva, majd az elforgatott vektorta z tengely irányába „d” 

távolsággal eltolva azonban ugyanazt az R21 eredményt kapjuk, mint ha az r vektort először a z tengely irányába 

„d” távolsággal eltoljuk, majd z tengelykörül θ szöggel elforgatva hozzuk létre az R12 vektort. A műveleteket 

kirészletezve: 

3.11. egyenlet - (2.11) 

 

Hasonlóan, az r homogén vektort az x tengelykörül α szöggel elforgatva, majd az elforgatott vektort az x tengely 

irányába „a” távolsággal eltolva ugyanazt az R43 eredményt kapjuk, mint ha az r vektort először az x tengely 

irányába „a” távolsággal eltoljuk, majd az x tengelykörül α szöggel elforgatva hozzuk létre az R34 vektort. A 

műveleteket kirészletezve: 

3.12. egyenlet - (2.12) 
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A bemutatott levezetések alapján belátható, hogy 

• két, különböző koordinátatengely körül végrehajtott elforgatás sorrendje nem cserélhető fel 

• valamely koordinátatengely irányában végrehajtott eltolás és ugyanezen tengely körüli elforgatás sorrendje 

felcserélhető. 

Hasonlóan igazolható, hogy 

• bármely koordinátatengely körül végrehajtott β1, majd β2 szögű elforgatással nyert vektor megegyezik az 

ugyanezen koordinátatengely körüli β2, majd β1 szögű elforgatott vektorral (egy koordinátatengely körüli 

elforgatások sorrendje tetszőleges) 

• bármely két koordinátatengely irányában végzett eltolások sorrendje tetszőleges. 

A robottechnikában általánosan alkalmazott HD (Hartenberg–Denavit) transzformációt 1955-ben ismertette 

Richard Hartenberg (1907–1997) és Jacques Denavit (1930–). 

A HD transzformáció ötödosztályú kényszerekből felépülő mechanizmus kinematikai (helyzet, sebesség és 

gyorsulás) jellemzőinek meghatározására alkalmas. 

Az n tagú, elágazás nélküli, nyílt láncú robotmechanizmus elemeit a 0 állványtagtól kezdve az 1, 2, …, n-1 

természetes számokkal jelöljük. Valamennyi mozgó karelemhez egy-egy saját, derékszögű koordináta-rendszert 

rendelünk; a koordináta-rendszerek mereven kapcsolódnak a hozzájuk tartozó karokhoz. 

Az egymást követő – pl. az i és i – 1 indexű - karok között vagy csukló, vagy csúszka jellegű kapcsolat van. 

Csukló esetén aθi csukló változó az i-edik elemnek az i – 1-edik elemhez képesti elfordulását jellemzi. Csúszka 

esetén a di csukló változó az i-edik elemnek az i – 1 elemhez képesti lineáris elmozdulásának mértéke. A csukló 

forgástengelyének, illetve a csúszka elmozdulásának egyenese az i - 1 indexű karhoz mereven kapcsolt 

koordináta-rendszer zi– 1 tengelye, lásd 2.1.2. ábra. 
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2.1.2. ábra 

A koordináta-rendszerek közös sajátosságai: 

• Bármely (i>0) koordináta-rendszer xi tengelye merőleges a megelőző (i-1 indexű) karhoz kapcsolt zi-1 

tengelyre. 

• Az xi tengely az Si-1 pontban metszi a zi-1 tengelyt. 

• Az xi-1 és az xi koordinátatengelyek közötti szög θi . 

• Az xi-1és az xi koordinátatengelyek távolsága di. A di érték a zi-1 tengelyen fekvő Oi-1 origó és az Si-1 pontok 

távolsága. 

• A zi-1 és a zi koordinátatengelyek távolsága ai. Az ai érték az xi tengelyen fekvő Oi origó és az Si-1 pontok 

távolsága. 

• A zi-1 és a zi koordinátatengelyek közötti szög αi . 

• Valamennyi koordináta-rendszer jobbsodrású. 

Az xi tengely körüli αi szögű forgatás és az xi tengely irányában az ai eltolás homogén transzformációs mátrixa 

H1,i. Azi-1 tengely körüli θi szögű forgatás és a zi-1 tengely irányában a di eltolás homogén transzformációs mátrixa 

H2,i. 

3.13. egyenlet - (2.13) 
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Az xi tengely körüli αi szögű forgatás és az xi tengely irányában az ai eltolást, majd azi-1 tengely körüli θi szögű 

forgatás és a zi-1 tengely irányában a di eltolást a H(i-1,i) = H1,i . H2,i szorzatmátrix állítja elő. 

3.14. egyenlet - (2.14) 

 

A műveleteket elvégezve az ún. Hartenberg–Denavit (HD) mátrixhoz jutunk. A mátrix (i-1,i) azonosító indexe 

az i-1 és i indexű koordinátarendszerek közötti átszámításra utal. 

3.15. egyenlet - (2.15) 

 

A H(i-1,i) HD mátrix θi ,α i , di, ai értékei a robot i indexű kareleméhez tartozó Hartenberg–Denavit-paraméterek. 

Az i-edik koordináta-rendszer [x, y, z] koordinátákkal adott pontját az i – 1 –edik rendszerbe az 

3.16. egyenlet - (2.16) 

 

3.17. egyenlet - (2.17) 
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transzformációval számítjuk át. 

Legyen a robotmechanizmus mozgó tagjainak a száma n – 1. A robot vezérelt pontját a nemzetközi 

terminológiának megfelelően a továbbiakban TCP (Tool Center Point) jelöli. Az állványhoz az 1.1. ábrának 

megfelelően a 0, az 1. taghoz az 1, a 2. taghoz a 2, ..., az n-1 (utolsó) taghoz az n – 1 indexű koordináta-

rendszert rögzítjük. A TCP-t az n-edik koordináta-rendszer origójában vesszük fel: 

3.18. egyenlet - (2.18) 

 

Az állványhoz rögzített 0 indexű koordináta-rendszerbe az r(n)pont homogén koordinátáit az 

3.19. egyenlet - (2.19) 

 

transzformáció sorozattal állítjuk elő. 

A robot eredő HD transzformációs mátrixának jellegzetes alakja 

3.20. egyenlet - (2.20) 

 

Ugyanis bármely 
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homogén mátrixok szorzata 

 

illetve 

 

(2.20) szerinti, általános alaksajátosságú homogén mátrixot eredményez. 

Az eredő HD transzformáció inverz mátrixa 

3.21. egyenlet - (2.21) 

 

ugyanis a 3-ad és 4-ed rendű egységmátrix  és  

alakjaival 

 

illetve 
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2. A HD transzformáció alkalmazásai 

A 2.2.1. ábra az ún. Elbow-robotkart és a robotkar jellegzetes HD paramétereit szemlélteti. 

A paraméterek konkrét értékei: 

 

2.2.2. ábra 

Az egyes karokhoz tartozó HD mátrixok a paraméter táblázat adatainak a HD mátrix általános alakjába 

helyettesítéseivel: 

3.22. egyenlet - (2.22) 

 

A 

3.23. egyenlet - (2.23) 
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szorzatmátrix az i = 3 indexű koordináta-rendszerben adott homogén vektor koordinátáit az 

i = 0 indexű koordináta-rendszerbe transzformálja át. 

A terebélyes formulák célszerűbb felírásához a 

cosθi = Ci, sin θi = Si, cos(θi + θj)= Cij, sin(θi + θj) = Sij (2.24) 

jelöléseket alkalmazva, 

3.24. egyenlet - (2.25) 

 

A TCP homogén koordinátái az 

3.25. egyenlet - (2.26) 

 

transzformációval 

3.26. egyenlet - (2.27) 

 

#IM1#kepek/T58_M2_L2_003.jpg#IM2#2.2.3.#IM3##IM4##IM5# 

A 2.2.3. ábra az iparban általánosan alkalmazott PUMA ((Programmable Universal Machinefor Assembly, vagy 

Programmable Universal Manipulation Arm) robotot szemlélteti. 

A paraméterek konkrét értékei: 
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2.2.4. ábra 

Az egyes karokhoz tartozó HD mátrixok a paraméter táblázat adatainak a HD mátrix általános alakjába 

helyettesítéseivel: 

3.27. egyenlet - (2.28) 
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A HD mátrixok szorzata 

3.28. egyenlet - (2.29) 
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A TCP homogén koordinátáit az 

3.29. egyenlet - (2.30) 

 

transzformáció állítja elő. Az eredmény: 

3.30. egyenlet - (2.31) 
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2.2.5. ábra 

A 2.2.5. ábra egy transzlációs csuklót is tartalmazó ún. Stanford-kart és a robot jellegzetes HD paramétereit 

szemlélteti. 

A paraméterek konkrét értékei: 

 

2.2.6. ábra 

Az egyes karokhoz tartozó HD mátrixok a paraméter táblázat adatainak a HD mátrix általános alakjába 

helyettesítéseivel: 

3.31. egyenlet - (2.32) 
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Az 2.2.5. ábra a függőleges irányból végezhető szerelési műveleteknél (pl. áramköri elemek beültetésére) a 

legszélesebb körben használt ún. SCARA robotot szemlélteti. A SCARA robot HD paraméterei: 
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2.2.7. ábra 

3.32. egyenlet - (2.33) 

 

Az eredő transzformációs mátrix: 

3.33. egyenlet - (2.34) 
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3. Pozícionálás és orientáció 

Az ipari robotok alkalmazása során 

• a TCP vezérelt pont a robot munkaterében mozog (pozícionálás) 

• aTCP pontban a robot n-1 indexű karjához mereven rögzített koordináta-rendszer egy, két, vagy három, 

egymásra merőleges tengely körül elfordul (orientáció beállítása) 

A pozícionálási feladat a TCP egy előírt pontba áthelyezését jelenti. Az előírt pont megadható az [x,y,z] 

derékszögű, a  alakban előírt hengerkoordináta, avagy a 

 formában adott gömbi koordináta adat hármassal. 

 

2.3.1. ábra 

Az előírt pozíciót a derékszögű koordináta-rendszerben az x, y, z, a hengerkoordináta-rendszerben a ρ, φ és h, a 

gömbi koordináta-rendszerben a ρ, φ és ψ megfelelő értékei biztosítják. A térbeli pozíció eléréséhez – 

valamennyi ismertetett rendszerben – tehát egyaránt három szabadságfokú mozgás szükséges, lásd 2.3.1. ábra 

A pozíció elérése azt jelenti, hogy a TCP pont éppenséggel az előírt térbeli ponttal esik egybe. A robottechnikai 

gyakorlat szempontjából azonban az előírt orientáció megvalósítása is kiemelten fontos igényként jelentkezik. 

A megvalósítandó orientáció a TCP-hez kapcsolt koordinátarendszer tengelyeinek előírt helyzetét jelenti. Az 

orientáció előírása alapvető jelentőségű pl. az alkatrészeket meghatározott irányban behelyezve szerelő, vagy a 

hegesztőfejet előírt szöghelyzetben tartó hegesztő robotoknál, lásd 2.3.2. ábra. 

 

2.3.2. ábra 

A robot megfogó szerkezetéhez rögzítsünk egy n, o, a , páronként merőleges egységvektorokkal definiált 

koordináta-rendszert. A nemzetközi szakirodalomban általánosan alkalmazott jelölés értelmében az n 

vektor az ún. normál, az o vektor az ún. ortogonál, az a vektor az ún. approach (közelítési) tengelyt 

definiálja. 

A robottól független ún. világkoordináta-rendszer x, y, z tengelyeinek és az n, o, a vektorok kapcsolatát a 

világkoordináta-rendszerben felírva az n, o, a vektorok komponensei: 
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Toljuk el a 

 

pozíció vektorral az noa rendszert. Az elforgatott és eltolt noa rendszer kapcsolatát a 

 

transzformációs mátrix definiálja. 

A HD mátrix alkalmazásánál a 

 

 transzformációs mátrix  blokkjának értékétől független a TCP helyzetét meghatározó b vektor. A 

robot megfogóhoz rögzített n, o, a , páronként merőleges egységvektoroknak a világkoordináta-

rendszerben felírt koordinátáit éppenséggel az 

 

mátrix reprezentálja. 

A  transzformációs mátrix inverze: 
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4. A robottechnika direkt és inverz kinematikai 
feladata 

A robotok alkalmazása során két, alapvető probléma fogalmazódik meg. Az ún. direkt kinematikai feladatban a 

HD mátrixú robot csukló változói ismertek, és keressük az ismert (előírt) csukló változók esetén a TCP helyzetét 

és orientációját. 

Az inverz kinematikai feladatban az ismert TCP koordináták és orientáció alapján keressük a csuklóváltozók 

azon értékeit, amelyekkel éppen az adott TCP pozíció és orientáció valósul meg. A direkt kinematikai feladat 

megoldása az adott paramétereknek az eredő HD mátrixba helyettesítését jelenti. 

 

2.4.1. ábra 

Legyen a 2.4.1. ábra szerinti PUMA robot HD paramétereinek táblázata 
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2.4.2. ábra 

A (2.32) szerinti HD mátrixok: 
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Az eredőtranszformációs mátrix: 

 

A TCP pont a világkoordináta-rendszer a [-337.2, 91.1, -433.99] pontjában van. A TCP helyzete a  

mátrix negyedik oszlopának első három eleméből olvasható ki. 

A robot megfogónak az alaphelyzetben a világkoordináta-rendszer x 

tengelyévelpárhuzamosnegységvektoraazelőírtcsuklóváltozókszerintimozgásokvégrehajtásanyomán a [-

0.772, 0.243, -0.587] vektorba transzformálódott. A transzformálódott n vektor koordinátáit a  

mátrix első oszlopának első három eleme adja. 

A megfogónak a robot alaphelyzetében a világkoordináta-rendszer y tengelyével párhuzamos o egységvektora 

az előírt csuklóváltozók szerinti mozgások végrehajtása nyomán a  mátrix második oszlopának 

első három elemével jellemzett helyzetbe kerül. Hasonlóan a A megfogó alaphelyzetében a 

világkoordináta-rendszer z tengelyével párhuzamos a egységvektora az előírt csuklóváltozók szerinti 

mozgások végrehajtása nyomán a  mátrix harmadik oszlopának első három elemével jellemzett 

helyzetbe kerül. 

Az inverz kinematikai feladat megoldása általában rendkívül bonyolult. Illusztrációként ehelyütt vizsgáljuk a 

SCARA robot inverz kinematikai feladatának – a szerkezet sajátosságaiból adódóan azonban speciálisan, 

viszonylag egyszerű – megoldását. 

 

2.4.3. ábra 

A szerkezet konkrét számértékekkel adott HD paraméter mátrixa: 
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2.4.4. ábra 

Az egyes HD mátrixok: 

 

 

 

Legyen a TCP pont elérendő helyzetének és orientációjának mátrixa 

 

Keressük az M mátrixban adott TCP koordinátákat és a megfogó n, o, a egységvektorainak előírt orientációit 

megvalósító Θ1, Θ2, Θ4 és d3 csukló változó értékeket. 

A TCP koordináták az M mátrix negyedik oszlopának első három eleméből olvashatók ki. Az n vektor első 

koordinátája az M mátrix első oszlopának első eleme. 
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(A feladat megoldásában alkalmazhatjuk az M mátrix első oszlopának második elemeként az n vektor második 

koordinátáját, avagy az M mátrix második oszlopának első elemeként az a vektor első koordinátáját stb.) 

A megoldandó egyenletek: 

 

Az egyenletrendszer numerikus megoldása (a csuklóváltozók értékei radiánban!): 

, ,  

5. A Jacobi-mátrix alkalmazása 

A robot TCP pontjának pozícionálása valamint az előírt orientáció megvalósítása – az inverz kinematikai feladat 

megoldása mellett – a differenciális mozgásjellemzők számításával is lehetséges. 

Jelölje a TCP előírt helykoordinátáit X(t), Y(t), Z(t), és a megfogó orientációs szögjellemzőit Φ(t), Ψ(t), Θ(t). A 

nagy betűkkel jelölt pozíciójellemzőket a robot az x(t), x(t), z(t), …, φ(t), ψ(t), θ(t), …. vezérlési jellemzőkkel 

valósítja meg. 

A pozíció és vezérlési jellemzők kapcsolatát az 

3.34. egyenlet - (2.41) 

 

függvényrendszer definiálja. Vezessük be az 

 és az  
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jelöléseket. A t = t0 időpontban a pozícióvektort R(t0), a vezérlési jellemzők vektorát r(t0), a 

t = t0 + dt időpontban a vektorokat R(t0 + dt), r(t0 + dt) jelöli. 

Legyenek ismertek a t = t0 időpontban az R(t0) és az r(t0), valamint a t = t0 + Δt időpontban az R(t0+ Δt) vektorok, 

keressük a vezérlési jellemzők t = t0 + Δt időponthoz tartozó r(t0 + dt) vektorát. 

A dt = Δt elemi kis értéke esetén a vektorok megváltozása 

3.35. egyenlet - (2.42) 

 

differenciális alakban írható fel. A pozíció és a vezérlési jellemzők kapcsolatát definiáló függvényekből 

képezzük a 

3.36. egyenlet - (2.43) 

 

Jacobi-mátrixot. A pozíció és a vezérlési jellemzők megváltozása a Jacobi mátrix segítségével 

3.37. egyenlet - (2.44) 
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Amennyiben a Jacobi-mátrix sorainak és oszlopainak száma azonos, továbbá determinánsa , a 

mátrix invertálható, azaz a t0 és a t0 + dt időpontokhoz tartozó pozícióvektorok különbségéből a vezérlési 

jellemzők vektorának 

3.38. egyenlet - (2.45) 

 

megváltozása számítható. 

A Jacobi-mátrix alkalmazásának módját az alábbi – hangsúlyozottan egyszerűsített, illusztratív – 

robotmechanizmus feladat szemlélteti. 

A  hosszúságú robotkar (A) végpontja az x tengelyen mozog, a másik (B) végpont vB sebességvektora adott 

állandó. Keresettek az A végpont x(t) elmozdulástörvénye, és az AB kar x tengellyel bezárt f(t) szöge az idő 

függvényében. 

A t = 0 időpillanatban az A pont x koordinátája x(0) , az AB kar x tengellyel bezárt szöge . 

 

2.5.1. ábra 

A B ponthelyzete: 

3.39. egyenlet - (2.46) 

 

A B pontsebessége a (2.46) egyenletekidőszerintideriváltjaivalésazelőírtsebességkomponensekkl: 

3.40. egyenlet - (2.47) 
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Mivel  és , a (6) egyenletekből a (2.44) szerinti alak 

3.41. egyenlet - (2.48) 

 

A Jacobi-mátrix inverzét képezve 

3.42. egyenlet - (2.49) 

 

Az állandó sebességgel mozgó B pont esetén a (2.49) egyenlet 

3.43. egyenlet - (2.50) 

 

A t = 0 időpontban φ(0) = α, tehát 

3.44. egyenlet - (2.51) 
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A t = Δt időpontban: 

3.45. egyenlet - (2.52) 

 

A t = 2Δt időpontban 

3.46. egyenlet - (2.53) 

 

Tetszőleges további t= n.Δt időpontban a vezérlési jellemzők a megelőző, t= (n – 1).Δt időponthoz tartozó 

jellemzőkből számítható: 

3.47. egyenlet - (2.54) 

 

A számpélda adatai: ρ = 3, x0 = 5, ,Δt = 0.15 
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2.5.2. ábra 

6. A robotvezérlés irányítástechnikai alapmodellje 

A robot mechanizmust a karok közötti kapcsolatot alkotó villamos hajtások mozgatják. A villamos hajtások 

motorjait a robot központi rendszerétől érkező villamos jelek vezérlik. 

A vezérlő jelek hatására a motorok forogni kezdenek, és a karok egymáshoz képesti elmozdulásait a rendszer 

optoelektronikai mérőelemei folyamatosan számszerűsítik. 

A robot vezérlő, szabályozó és végrehajtó rendszere a modern számítás-, irányítás-, mérés- és elektrotechnika 

igen bonyolult rendszere. 

Az irányítástechnikában alkalmazott – a további példákban G1, G2, G3 – jelű objektumok a nyílfolyammal jelzett 

irányú belépő jeleket átalakítják. Az átalakítás módja szerint jellegzetes arányos, differenciáló, integráló és 

késleltető tagok használatosak. 

Az arányos tag a belépő jellel arányos kilépő jelet képez. A differenciáló tag a belépő jel idő szerinti 

differenciálhányadosát, az integráló tag az idő szerinti integrálját állítja elő, mint a tag kimenő jelét. A késleltető 

tag az f(t) bemenő jel τ idővel korábbi, f(t – τ) függvényét adja kimenő jelként. 
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2.6.1. ábra 

Az xa(t) > 0 alapjelet (pl. a megvalósítandó robotpozícióhoz szükséges Θk+1 geometriai csuklóváltozó értékét) a 

vezérlés állítja elő. 

Az xr(t) > 0 rendelkező jel hatására a motor forogni kezd, és a motor által működtetett, a fordulatszámot 

csökkentő hajtómű tengelye a robotkart mozgásba hozza. A robotkar elmozdulásának mértéke az y(t) = G1.xr(t) 

kimenő jel, a robotkar elfordulásának az optikai kódtárcsából kiolvasott xe(t) = G2.y(t) mértéke az ellenőrző jel. 

A D különbségképző elem az xa(t) alapjel és az xe(t) ellenőrző jel eltérését, az xr(t) = xa(t) - xe(t) rendelkező jelet 

hozza létre. Amennyiben xa(t) = xe(t), a robotkar elérte a megvalósítandó geometriai pozíciót, tehát xr(t) = 0, a 

motor nem kap több tápfeszültséget és megáll. Ha 

xa(t) >xe(t), xr(t) > 0, a motor tápfeszültséget kap, és mindaddig tovább forog, amíg a folyamatosan adódó xr(t) = 

xa(t) - xe(t) rendelkező jel xr(t) = 0 értéke nem valósul meg. 

A bemutatott irányítástechnikai folyamat erősen idealizált. A valóságban fellépő hatások (pl. zavarások, 

jelkésések, mérési hibák, túllendülések stb.) bemutatása, és kiküszöbölésük módjainak ismertetése messze 

meghaladja a jelen tárgykör összeállítás lehetőségeit. 

Az ábra alapján az elemi, visszacsatolt szabályozási kör hatásvázlatán az (x, y) jelek és jelformálók (G) 

kapcsolatai: 

 

Az xr(t) ) rendelkező jel tehát 

 

Az y(t) szabályozott jel 
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A rendszer ún. átviteli függvénye az y(t) kimenő és az xa(t) bemenő jelek hányadosa 

 

Az irányítástechnikában a valóságos fizikai jelek időtartományban változó (x(t), y(t)) függvényei helyett az 

 

Laplace-transzformációval képzett ún. operátor tartománybeli (X(s), Y(s)) függvényeit használjuk. Az s 

operátor formálisan az  komplex mennyiség ( ). 

Igazolható, hogy tetszőleges x(t) függvény első, második, …, n-edik deriváltjának Laplace-transzformáltja 

(hacsak x(t) = 0, , , …,  minden t < 0-re) 

 

Hasonlóan igazolható, hogy valamely x(t) függvény első, második, …, n-edik integráljának Laplace-

transzformáltja 

 

A Laplace-transzformáció használatával az 
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másodrendű lineáris differenciálegyenlet 

 

algebrai egyenletté alakul. Az átviteli függvény az x(t) kimenő és f(t) bemenő jelek Laplace-transzformáltjainak 

 

hányadosa. 

Az operátor tartományban felírt F(s) kifejezés időtartományba visszatranszformálása az 

 

formulával történik. A Laplace-transzformáció a differenciálegyenletekkel leírt rendszerek tulajdonságainak (pl. 

külső zavarással szembeni érzékenységének, csillapítási sajátosságainak) gyors, egyszerű megítélését biztosítja. 

7. A robot egyenáramú hajtása 

A robotokat többnyire egyenáramú villamos motorok mozgatják. 

Vizsgáljuk meg a továbbiakban az egyenáramú motor kapocsfeszültségének és elfordulási szögének, valamint a 

kapocsfeszültség és a motor szögsebesség kapcsolatát a Laplace-transzformáció segítségével. 

Az egyenáramú motor áramkörét az u(t) kapocsfeszültség, az i(t) áramerősség, az R ohmikus ellenállás, az L 

induktivitás, és a szögsebességgel arányos villamos veszteség K1állandója jellemzi. A mechanikai paraméterek a 

forgó mozgást végző rendszer J tehetetlenségi nyomatéka,  szöggyorsulása,  szögsebessége, θ 

szögelfordulása és a szögsebességgel arányos fékező nyomaték b állandója. A villamos feszültségi egyenlet: 

 

A rendszerben fellépő nyomatékok összege az aktuális áramerősséggel arányos: 

 

Az egyenletek Laplace-transzformált alakjai: 
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Átalakítva a () egyenleteket, 

 

Az egyenáramú motor L induktivitása általában elhanyagolhatóan kicsi, tehát 

 

A motor átviteli függvénye a szögelfordulás és a kapocsfeszültség Laplace-transzformáltjainak hányadosa. 

 

Amennyiben a Θ(t) szögelfordulás helyett annak  deriváltja, a szögsebesség és az u(t) 

kapocsfeszültség viszonyát kívánjuk meghatározni, a függvény és deriváltjának Laplace-transzformációs 

kapcsolata alapján 

 

8. A zavarkompenzált vezérlés 

A valóságos fizikai rendszereket zavaró hatások érik. A 2.8.1. ábra egy zavaró hatást is tartalmazó, általános 

szabályozási kört szemléltet. 

 

2.8.1. ábra 

A 2.8.1. ábra rendszerének xa(t) alapjelét az xz(t) jel zavarja. A rendszer egyenleteinek felírásakor az egyszerűbb 

tárgyalás érdekében az időfüggést nem jelöljük: 
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A zavarjel kompenzálására az elmúlt évtizedek során számos műszaki megoldás született. A robottechnikában 

napjainkban legszélesebb körben az un P.I.D. szabályozás használatos. 

A szabályozó kör három, párhuzamosan kapcsolt, a hibajellel arányos (Proporcionális), a hibajelet Integráló, 

ill. a hibajelet Differenciáló tagból áll. 

 

2.8.2. ábra 

A PID szabályozó bemenetét e(t)-vel, kimenetét u(t)-vel jelölve azt várjuk el a szabályozótól, hogy 

 

alakú kimenetet állítson elő, ahol Kp az arányos tag súlyát, KI az integráló tag és KD a differenciáló tag súlyát 

adja meg. 

Mint lineáris rendszer, a PID szabályozó viselkedése is leírható frekvenciatartományban. Átviteli függvénye 

párhuzamos, az előző képletből a Laplace-transzformáció alapján következő alakban előállítva: 



 A robotok kinematikai leírása  

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Ebben a formában a differenciáló tag valóban a hibajel deriváltjával arányos jelet állítja elő, azonban ebben a 

tagban a számláló fokszáma nagyobb, mint a nevezőé, vagyis valós rendszerrel nem valósítható meg. Ezért az 

ideális differenciáló tag helyett egy közelítő D-tagot szokás megvalósítani: 

 

TC megfelelő megválasztásával a szabályozó kisfrekvenciás jelekre jól közelíti az ideális PID szabályozó 

tulajdonságait. 

A tagok közös nevezőre hozásával és a kifejezés átrendezésével megkaphatjuk a szabályozó átviteli 

függvényének soros alakját: 

 

9. A robotok mérőrendszerei 

A gyakorlatban elterjedt karos robotok tagjai ötödosztályú kényszerekkel kapcsolódnak egymáshoz. A túlnyomó 

részben használatos forgó mozgás lehetőségét R (rotációs), valamint a kevéssé alkalmazott, haladó mozgást 

biztosító T (transzlációs) kapcsolatok biztosítják. 

A robot karelemei között mindig megtalálható egy vezérelt működtető elem. A modern ipari robotoknál a 

működtető elemek vezérelt villamos hajtóművek. 

A hajtómű általában egy motorból és egy, a motor fordulatszámát csökkentő hullámhajtóműből áll. A motor és a 

hajtómű a robot „k” jelű karjához kapcsolódik. A hajtómű kihajtó tengelye forgatja a Θk+1 csuklóváltozónak 

megfelelően a „k+1” jelű kart. A „k+1” kar elfordulásának mérését általában optikai kódtárcsás rendszer 

számszerűsíti. 

A 2.9.1. ábrán bemutatott Heidenhain-kódtárcsán 12 – 13 vagy 14 koncentrikus sávban sötét (át nem látszó) és 

világos (átlátszó) szegmensek vannak kialakítva. 

A legbelső sávban egy sötét és egy világos szegmens található. Kifelé haladva, a következő (második) 

szegmensben felváltva két sötét és két világos, a harmadik szegmensben négy sötét és négy világos szegmens 

stb. van. 

Az egyszerű bináris kód szerint kialakított kódtárcsa elvi felépítését a 2.9.1. a./ ábra szemlélteti. 
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2.9.1. ábra 

A sötét tartományokhoz 0, a világos tartományokhoz az 1 logikai értékeket rendelve, a megegyező középponti 

szögekhez tartozó szegmensek a bináris számábrázolásnak megfelelően a 

0 = 0.20+0.21+0.22+0.23, 

1 = 1.20+0.21+0.22+0.23, 

2 = 0.20+1.21+0.22+0.23, 

3 = 1.20+1.21+0.22+0.23, 

…, 

14 = 0.20+1.21+1.22+1.23, 

15 = 1.20+1.21+1.22+1.23 

decimális számértékeket reprezentálják, lásd 2.9.2. táblázat. 

 

2.9.2. ábra 
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A kódtárcsát egy bizonyos helyzetben megállítva és átvilágítva, a fénysugarak a világos szegmensen áthaladnak, 

a sötét szegmenseken nem mennek át. A tárcsa szegmensek mögött fotocellák (optikai érzékelők) vannak 

elhelyezve; a fotocellák közül az aktuálisan megvilágítottak villamos feszültségjelet (logikai 1 érték) adnak. A 

sötét szegmensek mögötti optikai érzékelők nem adnak feszültségjelet (logikai 0). A 2-es számrendszer helyi 

értékeit reprezentáló optikai érzékelők összegezett 0 és 1 logikai jelei alapján az aktuális decimális számérték 

bináris értéke adódik. 

Amennyiben az ismertetett elv szerint k sávban helyezkednek el a sötét és világos szegmensek, a tárcsa egy 

teljes körülfordulása 2k elemi elfordulásra bontható; egy elemi elfordulás szöge nyilván . 

Az elfordulás szögértékéből képzett jelek visszacsatolódnak a robot vezérlésébe. A megvalósítandó és a 

méréssel meghatározott, megvalósult elfordulási értékek különbsége alapján ad – vagy nem ad – a motor 

működtetésére további jeleket a vezérlés. 

A T transzlációs kapcsolatoknál a „k” jelű karon elhelyezett vezérelt villamos motor a motor fordulatszámát 

csökkentő hullámhajtóművön keresztül egy menetes anyát forgat. Az anyában lévő menetes orsó forgását 

konstrukciósan megakadályozva, a forgó anyában az orsó – a forgás értelmétől függő irányú – haladó mozgást 

végez. 

A haladó mozgás mértékét az ún. indirekt elmozdulás mérésnél a hullámhajtómű kimenő tengelyére szerelt 

optikai kódtárcsa elfordulása számszerűsíti. 

Az orsó menetemelkedésének H értéke esetén az anya Φ (radiánban számszerűsített) szögelfordulása H.Φ 

axiális orsóelmozdulást eredményez. Az orsó-anya rendszer geometriai hibái (pl. H menetemelkedés gyártási 

pontatlanságokból, elhasználódásból stb. adódó eltérései) okán az orsó elmozdulás eltér az elvi H.Φ értéktől. 

A direkt elmozdulás mérésnél optikai mérőléceket használunk. A binárisan kódolt optikai mérőléc sötét és 

világos szegmenseinek rendszerét a 2.9.1. c/ ábra illusztrálja. A léc – az optikai tárcsához hasonlóan – n sávban, 

sávonként váltakozva 20 = 1, 21 = 2,22 = 4,…,2n-1 darab sötét és világos szegmenst tartalmaz. Az egymás alatti 

szegmenseket átvilágítva a kettes számrendszernek megfelelően ábrázolt értékek kiolvashatók. 

Ezzel a módszerrel az elmozdulás konkrét, a menetes orsó-anya rendszer hibáitól független értéke 

számszerűsíthető. 

10. A robotok mechanikai felépítése 

Az ipari robotok jellegzetes szerkezeti felépítése a berendezés használatához igazodik. Az általánosan elterjedt 

konstrukciókat és a robot által elérhető tartomány – az ún. munkatér – jellegzetes alakjait a 2.10.1. táblázat 

foglalja össze. 
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2.10.1. ábra 

Az 1-2 szerkezetek az ún. portálrobotok. A robotok TCP elemei a szokványos Descartes-féle koordináta-

rendszer egymásra kölcsönösen merőleges x, y, z tengelyei mentén, egyenes vonalú mozgásokat végezhetnek. A 

munkatér a maximális elmozdulások mértékeinek megfelelő téglatestek. 

A 3. jelű (antropomorf = emberi jellegű) robotszerkezet három, egymásra páronként merőleges csukló mentén 

képes mozogni. Munkaterét kívülről egy gömbfelület határolja. A szerkezetnek általában egy, a külső munkatér 

határfelülettel koncentrikus, belső munkatér határ felülete is van. 

A 4-5. szerkezetek két rotációs csuklóval és egy lineárismozgást biztosító, lineáris csuklóval készülnek. Külső 

és belső munkaterük közös forgástengelyű körhenger felületek. 

A 6. jelű szerkezet két rotációs és egy transzlációs mozgáslehetőséggel rendelkezik. Munkaterének külső és 

belső határfelületei gömbökből és kúpokból összetett, bonyolult alakzatok. 

A 7. szerkezet az ún. parallel kinematikájú robot (jellegzetes gyakorlati alakja az ún. Stewart-platform néven 

ismert elrendezés) felépítését és gömbfelülettel határolt munkaterét szemlélteti. 
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4. fejezet - A robotok programozása 

1. Programozási feladatok és technikák 

Az ipari robot használata során különféle, elmozdulásokból és technológiai feladatokból álló tevékenységeket 

végez. 

A jellegzetes technológiai tevékenységek: 

• a robot megfogó elemének cseréje 

• a robot által használt szerszám (eszköz) cseréje 

• a robot által mozgatott objektum (munkadarab) manipulálása 

• pozícionáló mozgás 

• munkameneti mozgás 

a./ A robot megfogó elemének cseréjének első mozzanata a munkatér egy definiált pontjának elérése. Ezen a 

helyen a robot megáll, megfogó elemének (pneumatikus, hidraulikus, villamos) vezetékeit szétcsatlakoztatja, és 

a megfogót a robot utolsó kareleméről leválasztja. A soron következő megfogó a munkatér ismert pontjában van 

elhelyezve. A robot az új megfogót megközelíti, majd utolsó kareleméhez csatlakoztatja azt. A megfogó 

használatához természetesen szükséges a működtető vezetékek csatlakoztatása. 

b./ A robot által használt szerszám (eszköz) cseréjének elemei teljességgel megegyeznek a megfogó cseréjénél 

leírtakkal. 

c./ A robot által mozgatott objektum (munkadarab) manipulálása során végrehajtandó feladat elemek: 

• a munkadarab tároló helyének megközelítése, 

• a munkadarab megfogása, 

• a munkadarab kiemelése pl. a tároló rekeszből 

• a munkadarab előírt helyzetbe mozgatása, 

• a darab finom pozícionálása, 

• a célhelyzetben a munkadarab elengedése, 

• a munkadarab célhelyzetétől eltávolodás. 

d./ A pozícionáló mozgások során a robot az előírt célhelyzeteket a lehetséges legnagyobb sebességgel közelíti 

meg. 

e./ A munkameneti és finom pozícionáló mozgások jellemzői a végrehajtott (pl. vonalhegesztés, festés, sorjázás 

stb.) technológiai tevékenységek speciális pályaalak, pályasebesség és pályagyorsulás igényeihez igazodnak. 

A robot programja tartalmazza mindazon utasításokat, amelyek hatására a berendezés a felhasználó igényeinek 

megfelelő tevékenységeket végrehajtja. 

Az ipari robotok programozása alapvetően kétféle módon történik: 

• online programozás: a robotot, vagy a robotot helyettesítő segédberendezést felhasználva történik a pálya 

felvétele, és a jellegzetes pálya pontokban a megfelelő tevékenységek betanítása. 

• offline programozás: a robot (vagy a helyettesítő segédberendezés) nélkül, számítógép segítségével történik a 

program előállítása. 
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A robottechnika ipari gyakorlatában leginkább használatos az online programkészítés jellegzetes technikája, a 

direkt betanítás (Directteach-in). A kezelő (betanító) személy a robotot kézzel vezérelve végig mozgatja a 

megvalósítandó pályán. A robotot vezérlő rendszer folyamatosan gyűjti és tárolja a pálya bejárása során 

megvalósult koordináta- és orientációs adatokat. A geometriai adatok mellett lehetőség van egyéb kinematikai 

adatok felvételére is. 

Rögzíthető pl. 

• a kezdő és végponttal adott pályaszakasz befutási sebessége, 

• az adott pályaszakasz megtételének időtartama, 

• az adott pályaszakaszon felvett pályapontok száma. 

A pályapontok és orientációk felvétele történhet 

• folyamatosan, amikor is a betanított pálya minden közbülső, diszkrét pontjához rendelt koordináta és csukló 

változó paraméter együttest rögzít a vezérlés (CP, Continuous Patch, azaz folyamatos pályaprogramozás); 

• csupán a megadott alappontokban történik meg a geometriai és csukló koordináták rögzítése (PTP, Point-to-

point, azaz ponttól pontig történő pályaprogramozás). 

A végrehajtott program a betanított pálya menti mozgás, és a pálya megfelelő pontjaiban végrehajtott egyéb 

műveletek összessége. 

Kisebb, kézzel könnyen mozgatható robotoknál a valós berendezést használják betanításra. Nagyobb méretű 

robotok betanításához a valóságos szerkezet könnyített modelljét alkalmazzák. Ugyancsak speciális optikai, és a 

mozgásokat felnagyító elektro-mechanikus segédberendezést használnak a különlegesen finom mozgású (pl. 

mikroelektronikai szerelő) robotok betanító programozásához, lásd 3.1.1. ábra. (Master-slave, mester-szolga 

rendszer). 

 

3.1.1. ábra 

Az online programozás másik technikája a közvetett betanítás (Indirectteach-in) módszer. 

A robotot a pálya jellegzetes pontjaiban megállítják, a vezérlőegység e pontok koordinátáit és orientációs 

jellemzőit rögzíti. A meghatározott pontok közötti robotpályát a vezérlés a felvett pontokat és orientációs 

jellemzőket felhasználva tervezi meg. 

Az offline programozási rendszerben a végrehajtandó programot általában valamelyik speciális, a robot 

vezérlések céljaira kifejlesztett, magas szintű programnyelven hozzák létre. 

A robot által megvalósítandó pálya jellegzetes pontjait és a pontokhoz tartozó orientációkat a rendszerbe be kell 

adni. 

A bevitel szöveges és a szemléletességet célszerűen támogató grafikus megjelenítő eszközök segítségével 

történik. 

2. A robotprogramozás koordináta-rendszerei 

A programozás során alkalmazott, jellegzetes koordináta-rendszereket a 3.2.1. ábra foglalja össze. 
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3.2.1. ábra 

A világkoordináta-rendszer a robot mozgástartományához célszerűen hozzárendelt koordináta-rendszer. 

Koordinátatengelyeit célszerűen az alkalmazási tartomány jellegzetes elemei (pl. az üzemcsarnok 

falsíkjai, vagy más, változatlan objektumok) határozzák meg. A robot TCP pontjának mozgását 

legtöbbnyire a világkoordináta-rendszerben adják meg. 

A robot saját (alap-)koordináta-rendszerét a berendezés szerkezeti jellemzőinek célszerű figyelembe 

vételével, a Hartenberg–Denavit-konvenciók alapján vesszük fel. A számítások egyszerűsítése érdekében 

célszerű a világkoordináta-rendszernek a robot saját koordináta-rendszerével azonosként definiálása. 

Az aktuális (másként munka) koordináta-rendszer a robot által éppen végzett tevékenységi környezethez 

kapcsolódik. A manipulált objektumokat (munkadarabokat) ebben a koordináta-rendszerben írjuk le. 

A szerszám koordináta-rendszert a robot által használt eszköz (megfogó, vagy speciális szerszám) 

sajátosságainak megfelelően definiáljuk. Például, ha a robot egy huzalelektródás ívhegesztő eszközzel 

dolgozik, a szerszám koordináta-rendszer z tengelyének pozitív irányát hegesztő huzal előtolásának 

iránya jelöli ki. 

3. Az orientáció megadása az RPY szögekkel 

A legáltalánosabb térbeli mozgás 6 független paraméterrel írható le. Az adott pont három térkoordinátája mellett 

az orientáció további három jellemzőjét az ún. RPY (Roll-Pitch-Jaw) szögek adják meg, lásd 3.3.1. ábra 
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3.3.1. ábra 

A repülés navigációból átvett leírási technika az objektum irányultságát 

• a hossztengely körüli billentés (Roll) szögével jellemzi (a billentést a repülőgép csűrő kormánya állítja be) 

• a kereszt tengely körüli bólintás (Pitch) szögével jellemzi (a szárnyak által „kifeszített” tengely körüli 

elfordulást a magassági kormány valósítja meg) 

• a hossz és a kereszt tengelyekre egyidejűleg merőleges tengely körüli elfordítás (Yaw) szögével jellemzi (a 

repülő függőleges tengelye körüli elfordulást az oldalkormány valósítja meg). 

Az egyes forgatások homogén mátrixai: 

1. Az α mértékű Roll forgatás mátrixa: 

4.1. egyenlet - (1) 

 

2. A β mértékű Pitch forgatás mátrixa: 

4.2. egyenlet - (2) 

 

3. A δ mértékű Yaw forgatás mátrixa: 

4.3. egyenlet - (3) 

 

4. Ap vektorral jellemzett (Transpose) eltolás mátrixa: 

4.4. egyenlet - (4) 
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A Roll, Pitch, Yaw és Transpose mátrixok sorrendhelyes szorzata az M eredő transzformációs mátrixot állítja 

elő. 

4.5. egyenlet - (5) 

 

A műveleteket elvégezve: 

4.6. egyenlet - (5) 

 

Az M hipermátrix szerkezete a R (3x3 méretű) négyzetes blokkból, a p (3x1 méretű) oszlopvektorból, a0*(1x3 

méretű) sorvektorból, és az 1 skalárból áll. 

Az R almátrix oszlopait a derékszögű alap koordináta-rendszer x, y, z tengelyeinek irányát kijelölő i, j, k 

egységvektoroknak az RPY szögekkel elforgatott e1, e2 ,e3 egységvektorok alkotják. 

4.7. egyenlet - (6) 

 

Az M mátrix M-1 inverze az RPY szögekkel elforgatott és a p (Transpose) eltolásnak megfelelően mozgatott, 

az e1, e2 ,e3 egységvektorokkal kijelölt koordináta-rendszernek az eredeti i, j, k egységvektorokkal adott 

rendszerbe visszatranszformálását végzi: 

4.8. egyenlet - (7) 
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A bemutatott matematikai apparátus általánosan használatos a robottechnika jellegzetes koordináta-rendszerei 

közötti átszámítások végrehajtására. 

1. Példa: Határozzuk meg az xyz koordináta-rendszerben annak az r vektornak a koordinátáit, amelynek 

végpontja az x’y’z’ koordináta-rendszerben az r’ vektorral esik egybe, lásd 3.3.2. ábra. 

Az xyz és az x’y’z’ azonos betűkkel jelzett tengelyei párhuzamosak és pozitív irányaik is megegyeznek, a 

rendszerek origói között a p eltolásvektor létesít kapcsolatot. 

Megoldás: a koordináta-rendszerek tengelyeinek helyzete alapján α = β = δ = 0, tehát 

sin(α) = sin(β) = sin(δ) = 0 és cos(α) = cos (β) = cos (δ) = 1. Az x’y’z’ koordináta-rendszer origójának eltolását 

jellemző  vektorral a transzformációs mátrix:  

Az x’y’z’ koordináta-rendszerben adott  vektort az xyz rendszerben az 

 kifejezés állítja elő. 
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3.3.2. ábra 

Határozzuk meg r, és p adott értékei mellett az r vektort arra az esetre, ha az x’y’z’ koordináta-rendszer 

tengelyei az  RPY szögekkel vannak elfordítva az xyz rendszerhez képest, 

lásd 3.3.3. ábra. 

Mivel cos(0) = 1, sin(0) = 0, , , , az 

M mátrix 

, tehát 
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A számítás a jobban áttekinthető numerikus értékkel: 

 

 

3.3.3. ábra 

Az egymáshoz képest eltolt és elforgatott koordináta-rendszerek használata különösen fontos a robotok 

programozásánál. Az egyes rendszerek RPY szögeit és a koordináta-rendszerek origóinak helyvektorait az (5) 

általános mátrix alak felhasználásával számíthatjuk. 

Legyen adva a 0, 1, 2, …, n indexű koordináta-rendszer sorozat, és az n-edik rendszerben felírt rn helyvektor. Az 

n-edik rendszerből az (n – 1)-edikbe átszámítás az 



 A robotok programozása  

 88  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4.9. egyenlet - (8) 

 

transzformációval történik. Általánosan az n-edik rendszerben felírt rn helyvektort az i-edik rendszerben az 

4.10. egyenlet - (9) 

 

összefüggés adja meg. 

A (9) szerinti láncolt transzformáció alkalmazását a következő példa illusztrálja, lásd 3.3.4. ábra. 

 

3.3.4. ábra 

Legyen adva a 3. indexű koordináta-rendszerben az  homogén vektor. Keressük az r3 vektort a 

0. indexű koordináta-rendszerben, ha az egyes rendszerek közötti transzformációk mátrixai: 
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A 0 rendszerben az r3vektort előállító összefüggés: 

 

A kijelölt műveleteket elvégezve, az eredő transzformáció M0,3 mátrixa és az r0 eredmény: 

 

 

Legyen adva továbbá a p indexű koordináta-rendszer a 3. rendszerről a p indexű rendszerbe transzformáció az 

 

mátrixával. Határozzuk meg az M0,p transzformációs mátrixot. 

Az r3 vektort a 0. indexű koordináta-rendszerben a 
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transzformáció állítja elő, tehát 

 

Az  inverz mátrix felhasználásával: 

 

Az inverz mátrixot előállítva 

 

 

4. A robotok pályatervezése 

A gyakorlat igényeihez igazodva a kinematikailag szükséges 6 szabadságfok mellett a robotszerkezet további, 

ún. redundáns mozgáslehetőségeket is tartalmaznak. 
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3.4.1. ábra 

A redundáns mechanizmusok gyakorlati hasznát a 3.4.1. ábrasor egyszerű példája illusztrálja. Az a./ ábra 0 

állványhoz kapcsolódó, 1-2 tagokból álló csuklós szerkezete két szabadságfokú. A síkban elvileg elegendő 

szabadság fokkal mozgó mechanizmus 1. karja azonban akadályba ütközik, ezért a 2. kar végén lévő TCP a h1 

határkör íven kívül eső pontokat nem érheti el. A b./ ábra 1-2-3 mozgó tagokból álló szerkezetének szabadsági 

fokszáma 3, a mozgáslehetőségek növelésével a szerkezet mozgáshatára a h2 kör lesz. 

Az inverz kinematikai feladat megoldásának általános matematikai bonyolultsága mellett a többszörös 

megoldások ténye további nehézségeket eredményez. A 3.4.2. ábra nem redundáns elemi szerkezete a 

különböző (1-2 és 1’-2’) karállások esetén egyazon TCP pontot éri el. 

 

3.4.2. ábra 

A robotpálya tervezésének és megvalósításának fontos kérdése az egyes csuklóváltozók időbeli változásának 

módja. 

A PTP irányítás esetén az előírt pályaszakasz kezdő és végpontja adott. A vezérlés a csuklóváltozók 

célhelyzethez szükséges értékeinek meghatározása után az egyes karok hajtásai egyszerre kezdenek el működni. 
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Az egyes hajtások a megfelelő csuklóváltozó értékek elérésekor megállnak. A 3.4.3. ábra egy elemi 

mechanizmus példáján keresztül illusztrálja a PTP irányítást. A mellékelt táblázat az “a” jelű kar vízszintessel 

bezárt Θ1, valamint a “b” karnak az “a” karral bezárt Θ2 szögeit tartalmazza. 

 

3.4.3. ábra 

Az ismertetettnél egyenletesebb működésű, szinkronizált PTP irányításnál valamennyi hajtás egyszerre indul, és 

a hajtott karok az egyes csuklóváltozókhoz tartozó célhelyzeteket is egyszerre érik el. 
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3.4.4. ábra 

A lineáris PTP pályairányítású robot TCP-je a kezdő és célhelyzet között egyenes vonalon mozog. A pálya r0 

kezdő és rn végpontja közötti szakaszt a vezérlés azonos, 

 hosszúságú részekre osztja fel. 

Jelölje m a robot vezérelt csuklóinak számát. Az egyes szakaszok kezdő és végpontjaihoz tartozó [θ1,1, θ2,1, …, 

θm,1], [θ1,2, θ2,2, …, θm,2],…, [θ1,n, θ2,n, …, θm,n] csukló változókat az inverz kinematikai feladat sorozatos megoldása 

szolgáltatja. Az egyes pályaszakaszokon pl. a szinkronizált PTP irányítást alkalmazva végzik a hajtások a karok 

mozgatását, lásd 3.4.5. ábra. 
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3.4.5. ábra 

A TCP bemutatott pályakövetési módszerei mellett a robottechnikában általánosan használatosak az ún. spline 

interpolációs eljárások. 

A numerikus analízisből ismert spline interpolációs technikák legegyszerűbb változata a harmadfokú 

interpolációs polinomok használata. 

Az eljárás lényegét az alábbi példa illusztrálja. 

Legyen adva az [x0, y0], [x1, y1], … , [xn, yn] koordinátákkal definiált pontsorozat, és keressük a 

 

polinom sorozatot. 

A k-adik polinomra, valamint a polinom első és második deriváltjaira előírt feltételek: 

 

A polinom sorozatot definiáló egyenletrendszer szemléletes tartalma a spline fogalom eredeti jelentésével 

illusztrálható. 

A XVII. századtól kezdődően a hajóépítők a fából készült hajók bordáinak pontos alakját a borda kontúr néhány 

pontjában elhelyezett szögekre kifeszített, rugalmas acél szalaggal jelölték ki. (A rajzoláshoz használt szalag 

angol neve a spline.) A szögek közötti szakaszokon a rugalmas szalag alakja egy-egy polinom függvényszakasz 

képének felel meg. 

A mechanikai sajátosságokból következően 
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• a rugalmas szalag valamennyi szöget érinti (A polinomok csatlakozási pontjaiban a helyettesítési értékek 

megegyeznek – ezt fejezi ki az ún. nulladrendű előírások sorozata.) 

• a szalag érintője folytonos függvény szerint változik. Pl. a k-adik szögnél (a bal oldali), 

k – 1 indexű polinom érintőjének meredeksége megegyezik a (jobb oldali), k indexű polinom érintőjének 

meredekségével (Az érintő meredekségét megfogalmazó elsőrendű előírások sorozata a pontokban a 

csatlakozó polinomok első deriváltjainak azonos értékeit jelenti.) 

• a szalag görbülete ugyancsak folytonos függvény szerint változik. Pl. a k-adik szögnél (a bal oldali), k – 1 

indexű polinom függvényképének görbülete megegyezik a (jobb oldali), k indexű polinom függvényképének 

görbületével. (A görbülettel arányos másodrendű előírások sorozata a pontokban a csatlakozó polinomok 

második deriváltjainak azonos értékeit fejezi ki.). 

Például a  pontokra illesztett harmadfokú spline (lásd 3.4.6. 

ábra): 

 

A spline-t alkotó polinomok együtthatói viszonylag egyszerű módon, lienáris egyenletrendszerek megoldásával 

számíthatók. A különféle spline interpolációs eljárások a robotvezérlések alapszolgáltatásaiként érhetők el. 

 

3.4.6. ábra 

A robot TCP mozgását az előírt pálya követése és a megfogó előírt orientációjának megvalósítása jelenti. A 

vezérlés által számított geometriai jellemzőket (csukló változókat) a robotkarok hajtó motorjainak vezérelt 

forgásai realizálják. 
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5. Gyakorlati robotprogramozás 

A modern ipari robotok vezérlő programjai a TCP pont helyzetének és a megfogó orientációjának adatai mellett 

számos további információt tartalmaznak. A technológiai feladattól függően pl. 

• rakodást (darabok mozgatását) végző szerkezeteknél a megfogó nyitását és zárását, 

• szerelő robotoknál a szerszám (pl. sűrített levegővel hajtott csavarhúzó) forgatásának indítását és megállítását, 

• hegesztő robotoknál a huzalelektródás hegesztő berendezés huzalelőtolásának és hegesztő feszültségének ki-

be kapcsolását, 

• festő robotoknál a festőberendezés (pneumatikus szórófej) indítását, ill. leállítását 

kell vezérelni. 

A mozgáspálya tervezését segítő interaktív programozási felület egy jellegzetes képernyő elemét a 3.5.1. ábra 

illusztrálja. 

 

3.5.1. ábra 

A mozgatott robot és a robot környezetének perspektív képe szemléletes, valósághűen ábrázolja a jellegzetes 

objektumok térbeli viszonyait. A világkoordináta-rendszerben a TCP helyzetét a „Position” ablak X, Y, Z 

koordinátái, a megfogóhoz kapcsolt koordináta-rendszer irányítását az „Orientation” ablak Roll, Pitch, Yaw 

szögjellemzői számszerűsítik. 

A következő, a programozás konkrét módját illusztráló példában a robot a manipulált munkadarabokat rendezett 

struktúrába helyezi át. 

A kocka alakú munkadarabok ferde csúszdán, a súlyerő hatására lefelé mozognak. A robot egyenként megfogja, 

majd egy szabályos derékszögű rácsrendszer (paletta) nyílásaiba, rakja át a kockákat. 

Az alkalmazott koordináta-rendszereket a 3.5.2., a program működésének jellegzetes mozzanatait a 3.5.3. – 

3.5.9. ábrák szemléltetik. 

Az egyszerűség érdekében az Ov jelű világkoordináta-rendszer egybe esik a robot saját (alap) koordináta-

rendszerével. A munkadarabokat folyamatosan adagoló csúszdához az Oad rendszert rögzítjük. 

A tevékenység során a robot mindig a lejtőre merőleges irányban közelíti meg a csúszdát. A megközelítés 

pályája nincs előírva, csupán a pálya végpontja és a végponthoz tartozó orientáció adott. 

A robot mindig a lejtő alján lévő kockát fogja meg, majd a lejtőre merőleges irányba mozogva kiemeli. A 

kockasor a lejtőn csúszva tovább mozog, a kockák pótlásáról egy nem részletezett, független rendszer 

gondoskodik. Az éppen megfogott alsó kockához az Ost koordináta-rendszert rögzítjük. 

A kiemelt kockával a robot a paletta soron megfelelő nyílása fölé mozog. A pozícionáló mozgás pályája nincs 

előírva, a pálya végpontja és a végponthoz tartozó orientáció azonban adott. A végpontot a soron következő 

paletta nyílás fölötti pont koordinátái definiálják; ezek a robot programban változnak. Az orientáció állandó, 

hiszen a nyílások oldalfelületei párhuzamosak. 

A robot a következőkben a palettanyílásba behelyezi, majd elengedi a kockát. A visszafelé mozgás iránya a 

paletta síkjára merőleges. A soron következő darab felvételénél a csúszdához visszaállás végpontja és a végponti 

orientáció adott. 

 

3.5.2. ábra 
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3.5.3. ábra 

 

3.5.4. ábra 

 

3.5.5. ábra 

 

3.5.6. ábra 

 

3.5.7. ábra 

 

3.5.8. ábra 

 

3.5.9. ábra 

A robottechnikában általánosan használt a MELFA-BASIC magas szintű programozás nyelv. A MELFA-

BASIC néhány alapvető fontosságú utasítása: 

DEF: DEFinition, változó definiálása 

HOPEN: Hand Open, a robotkéz (megfogó) nyitása 

HCLOSE: HandClose, a robotkéz (megfogó) zárása 

MOV: MOVe, mozgás csukló interpolációval 

MVS: MoVeStraight, mozgás egyenes vonalon 

END: END, befejezés 

Az ismertetett példához tartozó MELFA-BASIC program végrehajtása során a robot egy kockát a P2 pontból 

elvesz, és a paletta P4 pontjába teszi. 

5 DEF P1, P2, P3, P4 ’ ** a betáplált pontok definiálása 

10 HOPEN 1 ’ ** az 1 jelű robot megfogó nyitása 

20 MOV P1 ’ ** a TCP mozgatása a P1 helyzetbe 

30 MVS P2 ’ ** a TCP egyenes vonalú mozgatása a P2 helyzetbe 
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40 HCLOSE 1 ’ ** az 1 jelű robot megfogó zárása, a kocka megfogása 

50 MVS P1 ’ ** a TCP egyenes vonalú mozgatása a P1 helyzetbe, a 

kocka kiemelése 

60 MOV P3 ’ ** a TCP mozgatása a paletta fölé, a P3 helyzetbe 

70 MVS P4 ’ ** a TCP egyenes vonalú mozgatása a P4 helyzetbe, a 

kocka behelyezése a paletta nyílásába 

80 HOPEN 1 ’ ** a robot megfogó nyitása, a kocka elengedése 

90 MVS P3 ’ ** távolodás egyenes vonalon a palettától a P3 pontig 

100 END 

A szabályos mintázatú palettára, és/vagy palettáról rakodás a robottechnika tipikus feladata. A MELFA-BASIC 

nyelvben a derékszögű rácspontokból felépülő paletta (lásd 3.5.10. ábra) definíciója: 

DEF PAL < paletta száma > , Pst , Px , Py , Pátló , 4, 2 , < sorrend > 

 

3.5.10. ábra 

A paletta 4. pontjára hivatkozó utasítás formája: 

PLT < paletta száma > , 4 

Az algoritmikus számítógépi programnyelvekben általánosan alkalmazott, tipikus elemek, pl. a különféle 

ciklusok, logikai feltétel vizsgálatok, elágazások, eljárások stb. használata a robotprogramozási nyelvekben is 

általánosan használatos. 

A kockákat a paletta egymásra következő nyílásaiba helyező tevékenység MELFA-BASIC nyelvű programja: 

10 DEF PLT 1, PST, PX, PY, PATL, 2, 4, 1 ’ ** a paletta definiálása 

20 DEF INTE i ’ ** az egész típusú i ciklusváltozó 

30 DEF POS PPalette ’ ** a paletta pozíció definiálása 

40 HOPEN 1 ’ ** az 1 jelű robot megfogó nyitása 

50 FOR i = 1 TO 8 ’ ** a palettanyílás index definiálása 



 A robotok programozása  

 99  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

60 MOV P2, -50 ’ ** az adagoló legalsó pontja (P2) fölé 50 

mm-el interpolált mozgás 

70 MVS P2 ’ ** egyenes vonalú mozgás a P2 pontig 

80 HCLOSE 1 ’ ** az 1 jelű robot megfogó zárása,a 

kocka megfogása 

90 MVS P2, -50 ’ ** a kocka kiemelése egyenes vonalú 

mozgással, a P2 pont fölé 50 mm-ra 

100 PP = PLT 1, i ’ ** a PP változó átveszi a paletta soron 

következői-edik pontjának adatait 

110 MOV PP, -50 ’ ** interpolált mozgás a paletta aktuális 

nyílása fölé 50 mm-el 

120 MVS PP ’ ** egyenes vonalú mozgás a PP pontig 

130 HOPEN 1 ’ ** az 1 jelű robot megfogó nyitása, a 

kocka elengedése 

140 MVS PPalette, - 50 ’ ** egyenes vonalú mozgás a PP pont 

fölé 50 mm-el 

150 NEXT i ’ ** a következő ciklusváltozó érték 

hívása, vagy kilépés a ciklusból 

160 END ’ ** program vége 
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5. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

melleklet/feladatok.pdf
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6. fejezet - Megjegyzések 

[1] A mechanikai hatáselvű mozgató szerkezetek pl. a régi órák súlyhajtásai, avagy rugómotorjai. 

[2] A néhányszor 10 °C hőmérsékletváltozás hatására a nikkel-titán ötvözet kristályszerkezetét és fizikai alakját 

igen nagy mértékben változtatja meg. Az anyag az összetétel és a kidolgozó cég nevéből NickelTitanium-

NavalOrdnanceLaboratory 

[3] A budapesti Iparművészeti Múzeum egyik féltett kincse pl. Turriano hársfából faragott óraműves szent 

figurája 

[4] A néhányszor 10 °C hőmérséklet-változás hatására a nikkel-titán ötvözet kristályszerkezetét és fizikai alakját 

igen nagy mértékben változtatja meg. Az anyag az összetétel és a kidolgozó cég nevéből NickelTitanium-

NavalOrdnanceLaboratory 

[5] Esetenként a tagok jelölésre az ábécé betűit használjuk. 

[6] Az AB vezető és a CD lengőtag mozgásának sajátosságai. 

[7] A mechanizmus Kandó Kálmán (1869–1931), a nagyvasúti villamos vontatás megteremtőjének egyik fontos, 

gépészeti tárgyú találmánya. 

[8] A gyakorlatban leginkább elterjedt ún. centrális elrendezésű forgattyús mechanizmusban h = 0. 

[9] A gyakorlatban fontosak az állandó áttételű, metsző tengelyű kúpkerék hajtások, valamint a kitérő tengelyű 

csavarkerék és csigahajtóművek. A kúpkerék hajtások esetén az egymáson csúszás nélkül gördülő centrois 

felületek körkúpok. Csavarkerék- és csigahajtóműveknél a gördülő felületek forgási hiperboloidok. 

[10] A hajtómű áttétele a kihajtó és a behajtó fordulatszámok aránya, a robottechnikai hajtóműveknél cca 

1:50…1:200. 


