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Gyerekkorom óta érdekelnek a robotok

Gépészmérnök: gépeket tervez, gyárt és üzemeltet

Mérnök informatikus: programozás, adatvédelem, hálózati beállítások

Jelenleg a Pannon Egyetemen tanítok



Robotizálás igénye
A robotok iránti igény: emberek számára veszélyes feladatok elvégzése, pl.:

● Gyárakban
● Atomerőművekben

A robotok fejlesztéséhez számos mérnöki terület együttműködése szükséges:

● Gépészmérnök: a robotok teste,
● Anyagmérnök: milyen az ideális könnyű, de erős anyag a robotokhoz
● Villamosmérnök: a robotok mozgatásához szükséges motorok
● Informatikus mérnök: a robotok irányítása és vezérlése, programozása
● Természettudományok: matematika, biológia, fizika



A fejlesztések eredményei:
Megjelennek az első robotok a 
kutató laboratóriumokban.

Kicsivel később a gyárakban.

Még később a játékok között.

Manapság BÁRKI lehet 
robotfejlesztő!!



Robotok elméleti felépítése
A robotoknak van:

Érzékelője (kamera, gomb, 
távolság érzékelő, fekete 
vonal érzékelő, mikrofon)

Beavatkozója (kar, motor, 
lámpa, duda, mimika)

Vezérlő rendszer (irányító 
számítógép, ágens)



Az Edison robot

Érzékelők
Mozgatók
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Elérhető dokumentációk, 
leírások, kihívások: 
www.meetedison.hu

http://www.meetedison.hu


Ágens
Egy ágens (agent) bármi lehet, amit úgy 
tekinthetünk, mint ami az érzékelői (sensors) 
segítségével érzékeli a környezetét 
(environment), és beavatkozói (actuators) 
segítségével megváltoztatja azt.

Könyv: Mesterséges intelligencia
Stuart Russell, Peter Norvig

https://www.tankonyvtar.hu/



Reflex szerű ágens
Egyszerű reflex válaszok az 
adott bemenetekre



Belső állapottal rendelkező reflex szerű ágens
Belső állapot alapján felméri 
a cselekvések 
következményeit



Modellalapú célorientált ágens
Megadott cél elérése 
érdekében választja ki a 
megfelelő cselekvést



Robotok csoportosítása
Működési környezetük szerint:

● Földön, levegőben, vízen, vízben mozgó - világűrben, másik bolygón felderítő

Működési mód szerint:

● Távirányított, autonóm, vagy ezek kombinációja

Helyváltoztatás szerint:

● Mozgó vagy helyhez kötött
● Mozgó: pl.: lábakkal, kerekekkel, lánctalppal, szárnyakkal, propellerrel



Néhány kerekes robot



Néhány robot amelyiknek lábai vannak



Néhány speciálisan mozgó robot



Ipari robotok
Helyhez kötött robotok - robotkarok

Számtalan feladat ellátására jók:

- Hegesztés
- Pakolás
- Ragasztás
- Precíziós behelyezés

Gyorsak, pontosak, fáradhatatlanok

Elzárva tartandók!



Ki hallott már az 
intelligenciáról? (értelem, 
bölcsesség, kreativitás, 
gyakorlati tudás)

Ki hallott már a mesterséges 
intelligenciáról?

Intelligencia: (itt) az új, 
ismeretlen körülményekhez 
való alkalmazkodás képessége

Robotok és mesterséges intelligencia



Robotporszívó állapotai

Példa alapján: Robotporszívók

Céljai (többek között): 

● lakás 

tisztítása,

● Lemerülés

elkerülése

Töltött 
állapot

Leme-r
ült 
állapot

Töltési 
helyen 
vagyok

Mozgás 
a töltési 
helyre

Töltő-d
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Por- 
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Akku 
merülés 
jelentős

Akku 
elle- 
nőrzés

“Halál”



ASIMOV törvényei
1. A robotnak nem szabad kárt tennie emberi lényben, vagy tétlenül tűrni, hogy 

ember kárt szenvedjen.
2. A robot köteles engedelmeskedni az embernek, kivéve ha ez az első 

törvénybe ütközik.
3. A robot köteles a saját épségéről gondoskodni, kivéve ha ez az első vagy 

második törvénybe ütközik.

Te mit gondolsz ezekről a törvényekről?

Ahhoz, hogy a robot be tudja tartani ezeket, ismernie kell a környezetét, és a 
cselekedeteinek a hatását a környezetére.



Hogyan érzékeli a robot a környezetét?
Az 5 emberi érzékelés:

A robotok fő érzékelői: látás, fények, távolság (ultrahang)



Az Edison robot érzékelői
Próbáljuk ki az Edison-t!

Vonalkód beolvasása: 3x kör alakú gomb (felvétel) a vonalkód előtt

Program indítása: háromszög alakú gomb (lejátszás)

Program megállítása: négyzet alakú, középső gomb (STOP)

Az Edison robot érzékelője alul: fekete vonal érzékelésére

A távolság érzékelő elöl van a roboton



Kezdjük el a programozást!
A programozásra a legegyszerűbb eszköz az EdBlocks.

www.edblocksapp.com

Néhány minta blokk:

http://www.edblocksapp.com


Egy EdBlocks mintaprogram
Mit fog a robot csinálni ha ezt a programot futtatjuk?



Folytassuk a programozást!
Következő lépés:

az EdScratch nyelv

www.edscratchapp.com

● Feltételek
● Elágazások
● Változó kezelés
● Érzékelők
● Operátorok

http://www.edscratchapp.com


Folytassuk a programozást!
Írjunk egy programot amellyel az Edison 
robotunk 10x villogtatja a lámpáit.



Versenyfeladat
Készítsetek el egy pályát az 
Edison robothoz!

Helyezzetek el 3 kincset!

A robottal gyűjtsétek be ezt a 
három kincset 3 féle módon!

● Időzítés
● Vonalkövetés
● Fekete vonalhoz érkezés

Majd menjetek vissza a startra!


