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Az alá i doku e tu  eg  rövid leírást ad az Ó udai Eg ete e  űködő OU ot sapatról. 

A csapat 2015 tavaszán alakult intézeti dolgozókból és mérnökinformatikus MSc. hallgatókból 

kifejezette  az euRathlo   evű e zetközi robotversenyre. Ezt a versenyt az Európai Únió 

alapította és egy nemzetközi konzorcium által került megrendezésre. A világon eddig egyedi 

kezde é ezésről és verse ről van szó, ahol autonóm vízi, szárazföldi és légi robotok versenyeznek 

egymással kooperálva más csapatok ellen. Érdekessége az, hog  a feladatokat lehetőség szeri t 

bármiféle felhasználói interakció nélkül kell végrehajtania a robotnak. Az OUbot a 2015-ös versenyen 

(ami akkor még euRathlon néven futott, de mára már átnevezésre került ERL – Emergency Robots-ra) 

a vízi szekcióban indult, mindenféle kooperáció nélkül, azaz kizárólag az egyszemélyes 

versenyszámokban. Ezek ellett lehetőségü k volt a verse  keretei  kívül a NIST Natio al I stitute 

of Sta dards a d Te h olog  által felállított tesztpál a teljesítésére is, ahol a vízi jár űvek 

külö öző feladat egoldási képességeit lehetett értékelni (kötél elvágása, csipesz elhelyezése 

megadott helyen, objektum megfigyelése, csap elzárása). 

 A verseny nem csak a nagy kihívás miatt érdekes és jele tőséggel teli. A fukushimai 

ato erő ű-baleset inspirálja az egész eseményt. Ez azt jelenti, hogy a robotoknak olyan feladatokat 

kell tudniuk végrehajtani, amit egy baleset következtében embereknek szükséges elvégezniük. Mint 

például a csernobili balesetnél, úgy a fukushimainál is az volt az egyik legnagyobb probléma, hogy a 

aleset evekötkezése utá  e ereket kellett ekülde i az erőse  sugársze ezett közeg e, hog  

csapokat zárjanak el a további robbanások, sérülések elkerülése érdekében. A médiában is havonta 

olvashatóak úja  és úja  hírek, hog  a fukushi ai ato erő ű lokkokat tisztíta i pró álják 

külö öző ro otokkal, hog  előkészítsék a területet eg  ásik ro ot ak, a i eg  külö öző feladatot 

fog elvégez i. Eg előre e  tudják a tisztítási fol a atot elvégez i, mert megszakad a robotokkal a 

kapcsolat, viszont egy víz alatti eszköznek sikerült néhány métert megtennie és vissza is térnie 

rögzített videókkal és mérési eredményekkel. Autonóm funkciók beépítésével valószí űleg tová  

tudnának haladni a folyamatban, és éppen erre sarkallják a kutató laborokat, mérnököket a fent 

említett versenyen. 

A nevezést ugyanazzal az eszközzel adta be a csapat, mint a 2015-ben megrendezett 

versenyen. Ez egy Sparus II AUV (Autonomous Underwater Vehicle). Feladatai k a következők 

lesznek, ahogy 2015- e  is a következőek voltak: 

- Detektálni és felismerni víz alatti objektumokat 

o Bója 
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o Csőre dszer 

o Csap 

o Eltű t u kás 

- Szivárgó csap felismerése 

- Szivárgó csap elzárása 

- Autonóm navigáció 

- Lokalizációs megoldás 

- Folyamatos jelentés az operátor és bírák felé 

- Kommunikáció és feladatvégrehajtás szinkronizáltan légi, és/vagy szárazföldi robotokkal 

 

1. ábra A Sparus II egy látványterven (http://auvac.org/configurations/view/258) 

A 2015-ös versenyen a csapat az egyéni versenyszám második fordulójában megszerezte a 11 

verse ző ől a . hel ezést, illetve összesítés e  a legjo  kezdő sapat ak járó díjat is elhozta. 

Három publikáció is született a versenyen szerzett tapasztalatokból és tudásból: 

- SÜTŐ, Balázs, et al. HSV olor spa e ased uo  dete tio  odule for auto o ous 

underwater vehicles. In: Computational Intelligence and Informatics (CINTI), 2015 16th 

IEEE International Symposium on. IEEE, 2015. p. 329-332. 

- TAKÁCS, Bence, et al. Extending AUV response robot capabilities to solve standardized 

test methods. Acta Polytechnica Hungarica, 2016, 13.1: 157-170. 
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- DÓCZI, Roland, et al. Orientation and Depth Control in Rippling Water for an Autonomous 

Underwater Robot. In: International Conference on Robotics in Alpe-Adria Danube 

Region. Springer International Publishing, 2016. p. 328-337. 

Egyéb megjelenések: 

- Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán megrendezett kari TDK-n való 

szereplés (különdíj), kvalifikálás OTDK-ra, űszaki szek ió a 

- Az első Bej z  A tal Ne zetközi E lék apo ra eküldött „Extending AUV response 

robot capabilities to solve standardized test methods” evű pu liká ió k egszerezte a 

különdíjat 

- A Sopronban 2017 áprilisában megrendezett Drón és Robotika show keretein belül egy 

15 perces prezentációban bemutatásra kerültek a 2015-ös versenyen elért eredmények, 

tapasztalatok 

Link: http://droneprix.hu/eloadok/doczi-roland-neumann-janos-informatikai-kar/ 

- A 2017-es Veletech kiállításo  az Ó udai Eg ete  sta djá ál a látogatók érdeklődhettek 

a víz alatti ro otfejlesztés ehézségeiről és a verse e  szerzett tapasztalatai król 

- 2017 májusától a hallgatói képviselet oldaláról a Robottechnikai Szakkollégium is 

támogat bennünket 

- 2017 júliusában az M4 televíziós csatorna Mi de tudás í ű űsorá ak keretei  elül 

bemutatásra került a versenyen használt tengeralattjáró, ahol tová á a késő i 

fejlesztésekről és ehézségekről kérdeztek i ket. 

Link: http://www.mediaklikk.hu/video/minden-tudas-2017-07-07-i-adas-2/ 

 

Néhány technikai specifikáció a tengeralattjárónkról: 

- Intel i7 4. generációs processor 

- 4 GB RAM 

- 250 GB SSD 

- Torpedó alak (távoli navigációra alkalmas) 

- Dimenziói: 1.60 x 0.46 x 0.23 m 

- Tömeg: 52 kg 

- Maximális merülési mélység: 200 m 

- Ma i ális auto ó  űködés: 8 óra 
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- Intel i7 processzor, 250 GB SSD, 4 GB RAM, Ubuntu 16.04 operációs rendszer 

- Robot Operációs Rendszer Kinetic distribution 

 


