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Κεφάλαιο 1     Εισαγωγή στην Τεχνολογία SLAM 

1.1 Ιστορική Αναδρομή 

Παρόλο που η επιστήμη της ρομποτικής είναι -κατά κοινή ομολογία - <<παιδί>> του 
20ου αιώνα, οι πρώτες επιστημονικές απόπειρες στο πεδίο του αυτοματισμού έχουν 
πολύ μακρύτερο παρελθόν. Δύο κείμενα, η <<Πνευματική>> και η << 
Αυτοματική>>, που αποδίδονται στον αρχαίο Έλληνα γεωμέτρη και μηχανικό, 
Ήρωνα τον Αλεξανδρινό και χρονολογούνται περίπου στον 1ο π.Χ. αιώνα, 
μαρτυρούν την ύπαρξη εκατοντάδων διαφορετικών ειδών μηχανών-θαυμάτων, 
ικανών να πραγματοποιήσουν αυτοματοποιημένη κίνηση. Φυσικά, η τέχνη της 
ρομποτικής στον 20ο και 21ο αιώνα έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 
περιλαμβάνει μηχανές ικανές να συναρμολογήσουν άλλες μηχανές ή ρομπότ που θα 
μπορούσαν να εκληφθούν ως άνθρωποι. Η λέξη ρομπότ προέρχεται από το σλαβικό 
robota που σημαίνει μονότονη ή καταναγκαστική εργασία και χρησιμοποιήθηκε για 
πρώτη φορά το 1920 από τον Karel Capek. Μόλις 30 χρόνια μετά,  το πρώτο 
βιομηχανικό ρομπότ χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγική διαδικασία. Το ρομπότ αυτό 
ανέλαβε το έργο του μεταφορέα χυτού σιδήρου από μια γραμμή συναρμολόγησης και 
συγκόλλησης, στο σώμα των αυτοκινήτων. Η εφαρμογή αυτή απάλλαξε τους 
εργαζόμενους από μια επικίνδυνη εργασία, απ την οποία θα μπορούσαν να 
δηλητηριαστούν από καυσαέρια ή ακόμη και να χάσουν κάποιο μέλος τους σώματός 
τους, αν δεν ήταν προσεκτικοί. Το συγκεκριμένο ρομπότ αποτέλεσε αντικείμενο 
θαυμασμού από την κοινή γνώμη, αποτελώντας ακόμα και θέμα τηλεοπτικών 
εκπομπών. Σύντομα, η ρομποτική εξελίχθηκε σε ένα ακόμη εργαλείο στο οπλοστάσιο 
της βιομηχανικής παραγωγής. 

Η ρομποτική σήμερα είναι μια επιστήμη σε άνθηση και ολοένα και περισσότερα 
χρήματα επενδύονται σε αυτήν. Ο συνολικός πληθυσμός των βιομηχανικών ρομπότ 
υπολογίζεται σε 1,2 εκ, πλέον δε, χρησιμοποιούνται προκειμένου να ολοκληρωθούν 
τα επόμενα στάδια εξωγήινης και εξωηλιακής έρευνας.[2] 

Τα ρομπότ SLAM, που αποτελούν και το αντικείμενο έρευνας του παρόντος 
πονήματος, είναι ένα σημαντικό αλλά σχετικά νέο υποπεδίο της ρομποτικής.  

1.2 Τι είναι SLAM 

Ο ταυτόχρονος εντοπισμός και χαρτογράφηση (SLAM) είναι μια τεχνική που 
χρησιμοποιείται από  ρομπότ και αυτόνομα οχήματα για τη δημιουργία ενός χάρτη 
μέσα σε ένα άγνωστο περιβάλλον (a priori γνώση), ή  για την ενημέρωση    χάρτη 
γνωστού περιβάλλοντος (με a priori γνώση συγκεκριμένου χάρτη ), ενώ την ίδια 
στιγμή διενεργείται παρακολούθηση της τρέχουσας θέσης του οχήματος.[3] 

1.3 Πως υλοποιείται το SLAM 

Οι χάρτες απεικονίζουν  ένα μοντέλο εκτίμησης  μιας  πραγματικής τοποθεσίας το 
οποίο δημιουργείται με την χρήση  πληροφοριών που λαμβάνονται από διάφορα 
αισθητήρια .Ο χάρτης ενημερώνεται διαρκώς συγκρίνοντας τις καταγεγραμμένες  
μετρήσεις των αισθητηρίων,  με πλήθος μετρήσεων που συλλέγεται σε πραγματικό 
χρόνο.   
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Η ακρίβεια αναπαράστασης μιας τοποθεσίας  αυξάνεται ανάλογα με το πλήθος και 
την ποιότητα των μετρήσεων (απουσία σφαλμάτων, θορύβου κτλ)  

Παρόλα αυτά , η πολυπλοκότητα των τεχνικών διαδικασιών εντοπισμού και 
χαρτογράφησης υπό συνθήκες σφαλμάτων και θορύβου, δεν επιτρέπουν μια 
συνεκτική λύση των δύο προβλημάτων. Ο ταυτόχρονος εντοπισμός  και  
χαρτογράφηση (SLAM) είναι μια έννοια που δεσμεύει αυτές τις διαδικασίες σε ένα 
βρόχο και συνεπώς υποστηρίζει την επεξεργασία τους  σε ξεχωριστά κομμάτια του 
βρόχου. 

Η επαναληπτική ανάδραση από την μία διαδικασία στην άλλη ενισχύει τα 
αποτελέσματα της κάθε επιμέρους διεργασίας.  

Αναφορικά μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία του SLAM χωρίζεται σε τρία 
επιμέρους στάδια τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και λειτουργούν 
αναδραστικά. 

 

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ                 (sensing) 

 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ                    (mapping) 

 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ      (localization) 

 

Πιο συγκεκριμένα, χαρτογράφηση είναι  το πρόβλημα της ενσωμάτωσης των 

πληροφοριών που συλλέγονται από ένα σύνολο αισθητήρων σε ένα συνεκτικό 

μοντέλο και απεικονίζουν τις πληροφορίες ως δεδομένο και πορεί να περιγραφεί από 

το χαρακτηριστικό ερώτημα, «με τί μοιάζει ο κόσμος ; » Κεντρική πτυχή της 

χαρτογράφησης αποτελεί η αναπαράσταση του περιβάλλοντος ερμηνεύοντας 

δεδομένα αισθητήρων. 

Σε αντίθεση με αυτό, ο εντοπισμός είναι το πρόβλημα της εκτίμησης του τόπου (και 

της ακριβούς τοποθέτησης του σε αυτόν) ενός ρομπότ, σε σχέση με ένα χάρτη. Με 

άλλα λόγια, το ρομπότ πρέπει να απαντήσει στο δεύτερο χαρακτηριστικό ερώτημα 

«πού βρίσκομαι ; ». SLAM επομένως ορίζεται ως το πρόβλημα της κατασκευής ενός 

μοντέλου που οδηγεί σε ένα νέο χάρτη, ή βελτιώνοντας  με επαναληπτικές 

διαδικασίες έναν υπάρχοντα χάρτη, ενώ την ίδια στιγμή ένα ρομπότ  εντοπίζεται  

εντός του εν λόγω χάρτη. Στην πράξη, οι απαντήσεις στα δύο  ερωτήματα δεν 

μπορούν να δοθούν ανεξάρτητα η μία της άλλης. 

 

 

 



 
‐ 7 ‐ 

1.4 Τεχνικά προβλήματα 

Το SLAM μπορεί να θεωρηθεί ως ένα φαύλο πρόβλημα: Ένας ακριβής χάρτης είναι 

απαραίτητος για τον εντοπισμό, ενώ μια ακριβής  εκτίμηση θέσης του υποκείμενου 

οχήματος   απαιτείται για την κατασκευή του χάρτη. Αυτό λοιπόν αποτελεί και το 

σημείο εκκίνησης για την εύρεση μαθηματικών στρατηγικών λύσης, οι οποίες 

βασίζονται στην επαναληπτικότητα των μετρήσεων.  

Από εκεί και ύστερα, η απάντηση των δύο χαρακτηριστικών ερωτημάτων  δεν είναι 

τόσο απλή όσο μπορεί να ακούγεται, λόγω των εγγενών αβεβαιοτήτων που 

προκαλούνται από την ανικανότητα των αισθητηρίων να δώσουν απόλυτα ακριβείς 

πληροφορίες για τα δεδομένα που συλλέγουν σε σχέση με την θέση του ρομπότ. 

Επίσης η παρουσία θορυβωδών μετρήσεων δημιουργεί ένα συνεχές αυξανόμενο 

σφάλμα στην διαδικασία το οποίο μπορεί να οδηγήσει  σε πλήρη ασυμφωνία του 

πραγματικού, από το εικονιζόμενο περιβάλλον.    

Για αυτόν τον λόγο έχουν δημιουργηθεί διάφορες τεχνικές αντιστάθμισης σφαλμάτων 

όπως αναγνώριση στοιχείων του περιβάλλοντος που έχουν ήδη καταγραφεί (δηλαδή 

σύνδεση στοιχείων για  κλείσιμο βρόχου), εικόνα ή στρέβλωση πρόσφατα 

παρατηρημένων μερών του χάρτη έτσι ώστε να βεβαιώνεται ότι δύο ή και 

περισσότερες μετρήσεις αντιστοιχούν στο ίδιο σημείο. 
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Κεφάλαιο 2   Θεωρητικό υπόβαθρο για SLAM robot 

2.1 Εισαγωγή στο φίλτρο Kalman 

Το φίλτρο Kalman, επίσης γνωστό ως γραμμική τετραγωνική εκτίμηση (ΣΕΥ), είναι 

ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιεί μια σειρά από μετρήσεις που παρατηρήθηκαν την 

πάροδο του χρόνου, που περιέχουν θόρυβο (τυχαίες παραλλαγές) και άλλες 

ανακρίβειες, και παράγει εκτιμήσεις αγνώστων μεταβλητών που τείνουν να είναι πιο 

ακριβείς από εκείνες που βασίζονται σε μία μόνο μέτρηση. Πιο συγκεκριμένα, το 

φίλτρο Kalman λειτουργεί αναδρομικά στις ροές των θορυβωδών στοιχείων εισόδου 

για την παραγωγή μιας στατιστικά βέλτιστης εκτίμησης της υποκείμενης κατάστασης 

του συστήματος.  

Το φίλτρο Kalman έχει πολλές εφαρμογές στον τομέα της τεχνολογίας. Μια κοινή 

εφαρμογή είναι για την καθοδήγηση, την πλοήγηση και τον έλεγχο των οχημάτων, 

ιδιαίτερα αεροσκαφών και διαστημοπλοίων. Επιπλέον, το φίλτρο Kalman είναι μια 

ευρέως εφαρμοσμένη έννοια στην ανάλυση χρονοσειρών που χρησιμοποιούνται σε 

τομείς όπως η επεξεργασία σήματος και οικονομετρίας. 

Ο αλγόριθμος λειτουργεί σε μια διαδικασία δύο σταδίων. Στο στάδιο της πρόβλεψης, 
το φίλτρο, παράγει εκτιμήσεις των τρεχουσών μεταβλητών κατάστασης, λαμβάνοντας 
υπόψη την αβεβαιότητά τους. Όταν το αποτέλεσμα της επόμενης μέτρησης (το οποίο 
είναι στρεβλωμένο λόγω παρουσίας θορύβου και μετρητικών σφαλμάτων) 
παρατηρείται, οι εκτιμήσεις αυτές αναπροσαρμόζονται με ένα σταθμισμένο μέσο όρο, 
με περισσότερο βάρος να δίνεται σε εκτιμήσεις με μεγαλύτερη βεβαιότητα. Λόγω της 
επαναληπτικής φύσης του αλγορίθμου, μπορεί να τρέξει σε πραγματικό χρόνο 
χρησιμοποιώντας μόνο τις παρούσες μετρήσεις εισόδου  και τις τιμές της αμέσως 
προηγούμενης κατάστασης. Καμία πρόσθετη πληροφορία για παρελθούσα 
κατάσταση του συστήματος δεν είναι απαραίτητη. 

Από θεωρητική άποψη, η κύρια υπόθεση του φίλτρου Kalman είναι ότι το υποκείμενο 
σύστημα είναι ένα γραμμικό δυναμικό σύστημα και ότι όλοι οι παράγοντες 
σφάλματος έχουν κανονική κατανομή. 

Οι επεκτάσεις και γενικεύσεις στη μέθοδο έχουν επίσης αναπτυχθεί, όπως το εκτενές 
φίλτρο Kalman (EKF) που αφορά μη γραμμικά συστήματα. 
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2.2 Μαθηματική περιγραφή του φίλτρου Kalman 

Η εκτιμούμενη διαδικασία: 

Το φίλτρο Kalman απευθύνεται στο πρόβλημα της εκτίμησης μιας σταθερής 
μεταβλητής      x ∈  Rn   ,η οποία διέπει μία διαδικασία ελέγχου διακριτού χρόνου και 
έχει χαρακτηριστική εξίσωση : 

xk = Axk–1 + Buk–1 +wk–1,                               (1) 

, όπου παρατηρούνται μετρήσεις  z ∈ R
m 

  , για τις οποίες ισχύει : 

zk =  Hxk+ vk.                                                      (2) 

Οι τυχαίες μεταβλητές wk και vk   αναπαριστούν την διεργασία και τις μετρήσεις 
θορύβου αντίστοιχα. Είναι ανεξάρτητες η μία της άλλης και παρουσιάζουν κανονική 
κατανομή. 

p(w) ∼ N(0, Q),                                               (3)  

p(v) ∼ N(0, R).                                                (4) 

Πρακτικά οι πίνακες συνδιακύμανσης των μεταβλητών Q  και  R είναι δυνατό να 
αλλάξουν με κάθε στάδιο μέτρησης, όμως στην παρούσα φάση θεωρούμε ότι είναι 
σταθεροί. 

Ο πίνακας  A, διαστάσεων n x n στην διαφορική εξίσωση (1) συσχετίζει την  
προηγούμενη κατάσταση  k-1,  με την παρούσα κατάσταση k , υπό την απουσία 
θορύβου. Ας σημειώσουμε εδώ ότι ο πίνακας A υπάρχει πιθανότητα να μεταβάλλεται 
σε κάθε βήμα, αλλά τον θεωρούμε σταθερό. 

2.2.1 Φίλτρο Kalman στο διακριτό χρόνο  

Όπως έχει προαναφερθεί το φίλτρο Kalman εκτιμά μία διαδικασία χρησιμοποιώντας 
μία μορφή αναδραστικού ελέγχου : δηλαδή εκτιμά την κατάσταση μιας διαδικασίας 
σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και δέχεται ανάδραση υπό την μορφή θορυβωδών 
μετρήσεων. Έτσι λοιπόν διαχωρίζουμε τις εξισώσεις που διέπουν το φίλτρο σε δύο 
κατηγορίες : 

 Εξισώσεις  ενημέρωσης  χρόνου 

 Εξισώσεις  ενημέρωσης  μετρήσεων 

Οι εξισώσεις ενημέρωσης χρόνου (time update equations) είναι υπεύθυνες για την 

χρονική μεταβολή της παρουσών μεταβλητών κατάστασης και σφάλματος. Εν ολίγοις 

μετατρέπουν τις παρούσες εκτιμήσεις σε  a priori εκτιμήσεις του επόμενου βήματος. 
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Οι εξισώσεις ενημέρωσης (measurement update) μετρήσεων είναι υπεύθυνες για την 

ανάδραση του βρόχου. Δηλαδή, μετατρέπουν μία νέα μέτρηση σε  a priori εκτίμηση , 

έτσι ώστε να δημιουργήσουν μία βελτιωμένη a posteriori εκτίμηση. 

Οι εξισώσεις ενημέρωσης χρόνου θα μπορούσαν να λογιστούν και σαν “εξισώσεις 

πρόβλεψης”, ενώ οι εξισώσεις ενημέρωσης μετρήσεων, σαν “εξισώσεις διόρθωσης”, 

δημιουργώντας έτσι έναν αλγόριθμο πρόβλεψης - διόρθωσης ο οποίος  επιλύει 

αριθμητικά προβλήματα. 

 

                                                   

                                 Time Update (“Πρόβλεψη”)                Measurement Update 

(“Διόρθωση”) 

                                                    

                    Εικόνα 1. Ο κύκλος του διακριτού φίλτρου Kalman. 

 

2.2.2 Εκτενές φίλτρο Kalman (EKF) 

Όπως περιγράφηκε παραπάνω το φίλτρο  Kalman  απευθύνεται στο πρόβλημα 

εκτίμησης μιας μεταβλητής κατάστασης  x ∈ R
n 

 μιας διαδικασίας ελέγχου διακριτού 

χρόνου η οποία διέπεται από μία γραμμική διαφορική εξίσωση. Αλλά  τί μπορεί να 

συμβεί στην περίπτωση της μη γραμμικότητας ; Μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες  

και επιτυχείς εφαρμογές του φίλτρου Kalman  αναφέρονται σε αυτά τα προβλήματα. 

Το  φίλτρο το οποίο γραμμικοποιεί  τέτοιου είδους σχέσεις είναι γνωστό και ως 

Extended Kalman Filter ή εν συντομία EKF. 

Έτσι λοιπόν καθίσταται δυνατή η γραμμικοποίηση ενός συστήματος γύρω από τις 

παρούσες εκτιμήσεις, χρησιμοποιώντας τις  μερικές παραγώγους της διαδικασίας και 

τις  εξισώσεις μετρήσεων για να υπολογίσουμε μη γραμμικές σχέσεις. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει να αλλάξουμε επί μέρους τις εξισώσεις που 
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περιγράφηκαν παραπάνω. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η διεργασία μας έχει και πάλι 

διάνυσμα κατάστασης  x ∈ R
n 

, αλλά αυτή τη φορά διέπεται από την μη - γραμμική 

στοχαστική διαφορική εξίσωση : 

xk = f (xk–1,uk–1,wk–1),                                      (5) 

με μετρούμενη μεταβλητή  z ∈ R
m 

 ,  για την οποία ισχύει : 

zk = h (xk,vk),                                                     (6) 

όπου οι τυχαίες μεταβλητές  wk ,  vk   και πάλι αναπαριστούν την διεργασία και τον 

θόρυβο των μετρήσεων ομοίως με τις (3) και (4) . Σε αυτήν την περίπτωση η μη - 

γραμμική συνάρτηση  f  στη διαφορική σχέση (5) συσχετίζει την κατάσταση στο 

προηγούμενο βήμα k - 1  με την κατάσταση στο παρόν βήμα k. Περιέχει οποιαδήποτε 

συνάρτηση uk – 1 και τη μεταβλητή θορύβου μη κανονικής κατανομής  wk. Η μη 

γραμμική συνάρτηση h στην εξίσωση μετρήσεων (6) συσχετίζει την κατάσταση  xk 

με τη μέτρηση zk . 

Πρακτικά βέβαια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις τυχαίες τιμές των μεταβλητών 

θορύβου για κάθε χρονική περίοδο. Μπορούμε όμως να προσεγγίσουμε  τα 

διανύσματα κατάστασης και μετρήσεων χωρίς αυτές με τις ακόλουθες σχέσεις : 

x ̃k = f(xˆk–1,uk–1,0)                                                                           (2.3) 

και  

z ̃k = h(x ̃k,0)                                                                                        (2.4) 

όπου xˆ k είναι μία  a posteriori  εκτίμηση του διανύσματος κατάστασης (από το 

προηγούμενο βήμα k). 

Είναι άξιο αναφοράς ότι το EKF παρουσιάζει ένα σημαντικό μειονέκτημα. Η 

κατανομή των τυχαίων μεταβλητών δεν είναι πλέον κανονική αφού υποβλήθηκαν σε 

μη γραμμικούς μετασχηματισμούς.[4] 
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2.3 Μικροελεγκτές 

Μικροελεγκτής ορίζεται ως ένας μικρός υπολογιστής με δικό του  ολοκληρωμένο 

κύκλωμα ο οποίος περιέχει μία επεξεργαστική μονάδα, μνήμη, καθώς επίσης και 

προγραμματιζόμενα περιφερειακά εισόδου/εξόδου. Συνήθως το chip  περιλαμβάνει 

μία μνήμη  ROM και κάποιες φορες σχετικά μικρού μεγέθους RAM. Οι 

μικροελεγκτές συνήθως βρίσκουν εφαρμογές σε ενσωματωμένα συστήματα, όπως 

αυτόματες μικροσυσκευές , ιατρικά μηχανήματα, παιχνίδια κτλ.[] 

Το μεγάλο πλεονέκτημα που παρουσιάζουν οι μικροελεγκτές είναι ότι μπορούν να 

κρατήσουν το κόστος μιας ολοκληρωμένης κατασκευής σε πολυ χαμηλά επίπεδα. Η 

κατασκευή τους ( τεχνολογία CMOS) επιτρέπει μικρότερη κατανάλωση και 

παρουσιάζει μεγαλύτερες αντοχές σε καταστάσεις θορύβου.[] 

Χαρακτηριστικό των μικροελεγκτών είναι ότι αναλαμβάνουν μία διεργασία και 

τρέχουν  ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το  οποίο είναι αποθηκευμένο στην ROM. 

Αρκετοί μικροελεγκτές  χρησιμοποιούν 4-bit words και έχουν χρονισμό ρολογιού 

περίπου 4kH. Παρουσιάζουν την ικανότητα να επανέρχονται στην προηγούμενη τους 

κατάσταση (μνήμη) με το πάτημα ενός κουμπιού ή την ενεργοποίηση μιας 

διακοπής.Η χαμηλή τους κατανάλωση μάλιστα τους καθιστά ιδιεταιρα χρήσιμους σε 

εφαρμογές τροφοδοτούμενες από μπαταρίες.Κάποιοι μικροελεγκτές είναι πιθανό να 

χρησιμοποιούνται και ως επεξεργαστές ψηφιακού σήματος θυσιάζοντας έτσι όμως 

την χαμηλή τους κατανάλωση ρεύματος 
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Εικονα 2. PIC 18F8720 microcontroller 

                                               

 

 

2.4 Αισθητήρια υπερήχων 

Σαν υπέρηχο καθορίσουμε εκείνο το κύμα το οποίο βρίσκεται πάνω από την μέγιστη 

συχνότητα που μπορεί να ακούσει το ανθρώπινο αυτί. Το ανθρώπινο αυτί έχει τη 

δυνατότητα να αντιλαμβάνεται ήχους με συχνότητες από 20Hz έως και 20kHz ενώ οι 

υπέρηχοι που αποστέλλει ο αισθητήρας έιναι συχνότητας 40kHz.    

 

 

Εικόνα 3.Εύρος υπερήχων 
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Οι αισθητήρες υπερήχων (ultrasonic sensors) λειτουργούν βάσει του φαινομένου 

Doppler. Το φαινόμενο Doppler είναι η παρατηρούμενη αλλαγή στη συχνότητα και 

το μήκος κύματος ενός κύματος από παρατηρητή που βρίσκεται σε σχετική κίνηση με 

την πηγή των κυμάτων. 

 

 

     Εικόνα 4. Σχηματική απεικόνιση του φαινομένου Doppler 

 

Οι αισθητήρες υπερήχων χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που χρειάζεται να είναι 

γνωστή η απόσταση του αισθητήρα, και γενικότερα της εφαρμογής, από ένα πιθανό 

αντικείμενο.  

Οι αισθητήρες υπερήχων λειτουργούν με την ίδια αρχή που λειτουργούν τα ραντάρ 

και τα σόναρ. Εκτιμούν την απόσταση ενός στόχου λαμβάνοντας υπόψη τους την 

αντανάκλαση ενός ραδιοκύματος ή ενός ηχητικού σήματος πάνω στο στόχο. 

Δημιουργούν υψηλής συχνότητας κύματα και χρησιμοποιώντας το επιστρεφόμενο 

σήμα καθορίζουν την απόσταση ή ακόμα και την ταχύτητα του στόχου. Για να το 

επιτύχουν αυτό χρησιμοποιούν τον χρόνο που έκανε το σήμα για να καλύψει την 

απόσταση από τον αισθητήρα στο αντικείμενο και πίσω.  

Πιο συγκεκριμένα η αρχή λειτουργίας τους έχει ως εξής: από την πηγή του κύματος 

γίνεται αποστολή ενός υπερήχου στο χώρο. Όλα τα σώματα έχουν την ιδιότητα να 

αντανακλούν τους ήχους που προσπίπτουν πάνω τους. Έτσι αν υπάρχει κάποιο 

αντικείμενο η ηχώ του υπερήχου που στάλθηκε επιστρέφει προς τον αισθητήρα, η 

οποία γίνεται αισθητή μέσω ενός μικροφώνου. 
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Εικόνα 5.Αρχή λειτουργίας του αισθητήρα υπερήχων[5] 

 

 Γνωρίζοντας το πόσο χρόνο διαρκεί το ταξίδι του υπερήχου, από την μετάδοσή του 

έως και την λήψη του από το μικρόφωνο, μπορούμε να υπολογίσουμε πόση 

απόσταση διέσχισε ο υπέρηχος και διαιρώντας με το δύο μας επιστρέφεται η 

απόσταση του αισθητήρα από το αντικείμενο.   

Όπως φαίνεται και στην εικόνα, ο αισθητήρας στέλνει έναν υπέρηχο. Ο ήχος αυτός 

μεταδίδεται στο χώρο και στα  δεξιά προσπίπτει πάνω σε ένα κυλινδρικό αντικείμενο. 

Αυτό με τη σειρά του αντανακλά τον υπέρηχο προς όλες τις κατευθύνσεις αλλά και 

προς την κατεύθυνση του αισθητήρα ο οποίος μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου 

τον αντιλαμβάνεται. [6] 

Ένας  υπερήχων λειτουργεί ως εξής: Ένας παλμός υπερήχων μεταδίδεται σε χρόνο 

μηδέν (0), ο οποίος προσπίπτει και αντανακλάται από ένα αντικείμενο. Ο αισθητήρας 

λαμβάνει αυτό το σήμα και το μετατρέπει σε ηλεκτρικό (σήμα). Ο επόμενος παλμός 

μπορεί να μεταδοθεί αφού ο πρώτος παλμός χαθεί. Αυτό το χρονικό διάστημα 

ονομάζεται περίοδος του κύκλου. Η προτεινόμενη περίοδος ενός κύκλου δεν πρέπει 

να είναι μικρότερη από 50 ms. Εάν ένας παλμός υπερήχων πλάτους 10μs αποσταλεί 

στην δίοδο σήματος (signal pin),  η μονάδα υπερήχων θα αποστείλει οχτώ σήματα 

υπερήχων συχνότητας 40kHz και εντοπίσει την ηχώ που επιστρέφει. Η απόσταση που 

καταγράφεται είναι ανάλογη του πλάτους του κύματος που επιστρέφει στον 

αισθητήρα και υπολογίζεται όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Σε περίπτωση που 

ο παλμός που εκπέμπεται δεν συναντήσει εμπόδιο, το output pin θα εμφανίσει σήμα 

38ms.[7][8][9] 



 
‐ 16 ‐

 

 

   

Εικόνα 6.Παλμοί υπερήχων[10] 

 

2.5 Αισθητήρια Υπερύθρων  

Η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι τμήμα του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας. Στο φάσμα τοποθετείται στην προέκταση της κόκκινης ορατής 

ακτινοβολίας, έχοντας μικρότερη συχνότητα. Το μήκος κύματος τους κυμαίνεται από 

1 χιλιοστό έως τα 700 νανόμετρα, όπου ξεκινάει το ορατό φάσμα.  Τα σώματα που 

εκπέμουν θερμότητα εκπέμπουν και υπέρυθρη ακτινοβολία. Όσο υψηλότερη είναι η 

θερμοκρασία τών σωμάτων τόσο περισσότερη υπέρυθρη ακτινοβολία εκπέμπουν και 

αντίστροφα τα σώματα που απορροφούν περισσότερες υπέρυθρες αυξάνουν 

περισσότερο τη θερμοκρασία τους. 

 
 
 

Κατασκευή αισθητήρα: 
 
Ο αισθητήρας υπερύθρων αποτελείται από δύο βασικά εξαρτήματα, το LED 

εκπομπής υπερύθρων και τον δέκτη υπερύθρων (Φωτοτρανζίστορ).  

 
 
Αντίθετα με τις κοινές διόδους σήματος οι οποίες κατασκευάζονται είτε από 

Γερμάνιο ή ημιαγώγιμο Πυρίτιο, τα LED κατασκευάζονται από σύνθετα ημιαγώγιμα 

υλικά όπως το Αρσενικό Γάλλιο (GaAs), το Φωσφιδικό Γάλλιο (GaP), το Φωσφιδικό 



 
‐ 17 ‐

Αρσενικό Γάλλιο (GaAsP) και άλλα, τα οποία αναμειγνύονται σε διαφορετικές 

αναλογίες ώστε παράγουν φως συγκεκριμένου μήκους κύματος. 

 
Έτσι το χρώμα του φωτός που εκπέμπουν τα LED εξαρτάται από το μήκος 

κύματος του εκπεμπόμενου φωτός που επιτυγχάνεται από το κράμα των 

υλικών που χρησιμοποιήται και όχι από το περίβλημα των LED.    

 
 
Φωτοτρανζίστορ : 
 
Το δεύτερο εξάρτημα που χρειάζεται για την κατασκευή του αισθητήρα υπερύθρων 

είαι ένας δέκτης υπερύθρων. Με την κατάλληλα συνδεσμολογία, και τα LED 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δέκτες. Στην κατασκευή μας όμως 

χρησιμοποιήσαμε φωτοτρανζίστορ. 

Τα φωτοτρανζίστορ είναι ουσιαστικά μία φωτοδίοδος με ενισχυτή σήματος. 

Λειτουργούν όμοια με τις φωτοδιόδους με την διαφορά ότι μπορούν να παρέχουν 

οφέλη στην τροφοδοσία με ρεύμα και είναι πολύ πιο ευαίσθητα. 

Στο ΝΡΝ τρανζίστορ ο συλλέκτης είναι πολωμένος ορθά ως προς το LED εκπομπής 

έτσι ώστε ο κόμβος βάσης/συλλέκτη να είναι ανάστροφα πολωμένος.  
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2.6 Κωδικοποιητές κίνησης 
Encoders ‘Περσιστροφικοί κωδικοποιητές’ 

Περιστροφικός κωδικοποιητής (rotary encoder), ή αλλιώς κωδικοποιητής άξονα 
(shaft encoder) είναι μια ηλεκτρομηχανική συσκευή που μετατρέπει την γωνιακή 
θέση , ή την κίνηση ενός άξονα σε αναλογικό σήμα ή ψηφιακό κώδικα με σκοπό την 
καταγραφή της κίνησης ενός τροχού.[11] 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι αυτών των εξαρτημάτων 

Απόλυτοι (absolute) 

Αυξάνοντες (Incremental) 

Η έξοδος των absolute encoders  παρέχει πληροφορίες για την στιγμιαία κίνηση του 
άξονα , καθιστώντας το μορφοτροπέα  γωνιακής ταχύτητας. Η έξοδος των 
incremental encoders τα οποία και χρησιμοποιούμε στην κατασκευή μας, παρέχουν 
στοιχεία  σχετικά με την κίνηση του άξονα τα οποία συνήθως μετατρέπονται σε 
πληροφορία ( π.χ. ταχύτητα, απόσταση, θέση)  με την βοήθεια κάποιου μικροελεγκτή 
συνεργαζόμενου με αντίστοιχο λογισμικό. 

Οι περιστροφικοί κωδικοποιητές χρησιμοποιούνται σε πλήθος εφαρμογών που 
απαιτείται συνεχής κίνηση του άξονα. Μερικά αρκετά κοινά παραδείγματα χρήσης 
αυτών των εξαρτημάτων είναι σε βιομηχανικό έλεγχο, στην ρομποτική, σε 
περιστρεφόμενες πλατφόρμες radar   και σε φωτογραφικούς φακούς ειδικού τύπου.  

Ένας “absolute” encoder μπορεί να διατηρεί πληροφορίες για την θέση του ακόμη και 
αν βρίσκεται εκτός τάσης τροφοδοσίας. Η σχέση ανάμεσα στον κωδικοποιητή και την 
φυσική θέση του ελεγχόμενου μηχανήματος ορίζεται εξ’ αρχής και έτσι δεν 
χρειάζεται να κάνουμε συνεχώς βαθμονόμηση (calibration) για να επιτύχουμε 
ακρίβεια (π.χ. σε αυτοκίνητα). Εν αντιθέσει, ένας “incremental” encoder μπορεί να 
καταγράψει αλλαγές θέσης με ακρίβεια, αλλά είναι αδύνατο να   δώσει πληροφορίες 
για την φυσική θέση του τροχού, εκτός βέβαια εάν είναι συνδεδεμένος με άλλα 
στοιχεία ελέγχου σε κάποια πιο ευρεία εφαρμογή.[12] 

Οι κωδικοποιητές κίνησης χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες βάσει της 
διαδικασίας με την οποία συλλέγουν πληροφορίες για την θέση του άξονα με τον 
οποίο συνδέονται. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τους : 

 

 Μηχανικούς    (mechanical encoders) 

 Οπτικούς    (optical encoders)  

 Μαγνητικούς   (magnetic encoders) 

 Πυκνωτικούς   (capacitive encoders)  
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 Quadrature Optical encoder 

Στην κατασκευή μας χρησιμοποιούμε τετραγωνικούς  οπτικούς κωδικοποιητές για 
την καταγραφή της κίνησης κάθε τροχού  του αυτόνομου οχήματος. Θα ήταν όμως 
χρήσιμο για την κατανόησή τους να δώσουμε μία επεξήγηση για την λειτουργία των 
απλών κωδικοποιητών κίνησης. 

 Ο δίσκος του οπτικού κωδικοποιητή καλύπτεται από μία διαφάνεια με λευκές και 
μαύρες περιοχές και είναι τοποθετημένος ομοκεντρικά με τον άξονα του τροχού. Μια 
διάταξη εκπομπής και λήψης υπέρυθρης ακτινοβολίας αποστέλλει αναλογικό σήμα 
τάσης σε ένα μικροελεγκτή το οποίο, αναλόγως της τιμής του μετατρέπεται σε 
ψηφιακό δημιουργώντας έτσι μία διαδοχή από λογικά ‘1’ και ‘0’. 

 

 

Εικόνα 7 .Optical Encoder[13] 

 

Εν συνεχεία ο μικροελεγκτής μέσω κατάλληλου λογισμικού επεξεργάζεται τα 
στοιχεία αυτά και τα μετατρέπει σε τιμές φυσικών μεγεθών όπως επί παραδείγματι, 
απόσταση. Η μία, αλλά σημαντική διαφορά του τετραγωνικού κωδικοποιητή 
(quadrature encoder)  είναι ότι ο δίσκος γραμμωτού κώδικα που περιβάλλει τον άξονα 
περιλαμβάνει και μία επιπλέον συστοιχία από λευκές και μαύρες γραμμές, οι οποίες 
ελέγχονται από μια ακόμη διάταξη εκπομπής/λήψης υπέρυθρης ακτινοβολίας. ( εικ. 
7) 

 

 

Εικόνα 8. τετραγωνικός κωδικοποιητής[14] 

Η ψηφιακές κυματομορφές που δημιουργούνται παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορά 
φάσης π/2. (εικ. 14) 

Optical encoder 

 
1.∆ίσκος γραμμωτού 
κώδικα 

2.Άξονας τροχού 

3.Στοιχείο εκπομπής 
υπέρυθρης ακτινοβολίας 

4.Στοιχείο λήψης 
υπέρυθρης ακτινοβολίας 
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Εικόνα 9.Διαφορά φάσης  π/2 κωδικοποιητή[15] 

 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται αυτό το είδος κωδικοποίησης είναι ότι μπορεί να μας 
δώσει πληροφορίες, όχι μόνο για την διανυθείσα απόσταση και την ταχύτητα του 
τροχού, αλλά και για την φορά του, όπως φαίνεται στους αντίστοιχους λογικούς 
πίνακες που μας δίνουν σαν εξόδους οι κυματομορφές.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

  

 

Πίνακας 1.Πίνακας ένδειξης φοράς σε κωδικοποιητή 

Φορά δεικτών ρολογιού 

Φάση  Α  Β 

1  0  0 

2  0  1 

3  1  1 

4  1  0 

 

Αντίθετη φορά 

Φάση  Α  Β 

1  1  0 

2  1  1 

3  0  1 

4  0  0 
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Παρατηρούμε ότι η ακολουθία λογικών καταστάσεων  είναι διαφορετική για την  
κάθε περίπτωση κίνησης. Π.χ. η ακολουθία 00→01 συναντάται μόνο στην κίνηση 
κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού. Επομένως γνωρίζουμε ότι αν συμβεί κάτι 
άλλο εκτός από αυτό συμβαίνει αντίθετη κίνηση. Έχοντας αυτή την γνώση μπορούμε 
με σχετική ευκολία να συντάξουμε έναν αλγόριθμο αντίληψης της φοράς των τροχών. 

 

 

 

Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα  των οπτικών κωδικοποιητών 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Υψηλή ανάλυση κίνησης 
αναλόγως με την ανάλυση του 
γραμμωτού δίσκου  

 Μικρό βάρος λόγω έλλειψης 
πολλών μηχανικών στοιχείων σε 
σχέση με τους μηχανικούς 
κωδικοποιητές 

 Αντοχή σε μεγαλύτερες 
θερμοκρασίες 

 Χαμηλό κόστος κατασκευής 

 Πιθανότητα ύπαρξης σφάλματος  
λόγω σκόνης στον δίσκο 

 Πιθανότητα σφάλματος σε  μεγάλες 
ταχύτητες 

 Μειωμένη διάρκεια ζωής του led 
εκπομπής υπερύθρων 

 



 
‐ 22 ‐

Κεφάλαιο 3 Κατασκευή 

3.1 Διαδικασία της κατασκευής 

Το αυτόνομο όχημα κατασκευάστηκε εξ’ολοκλήρου απο την αρχή.Αποτελέιται απο 5 
διαφορετικά μέρη : το σασί του,τα μηχανικά μέρη του, τα ηλεκτρονικά μέρη του ,τις 
καλωδιώσεις ,καθώς και τη τροφοδοσία .Όλα είναι ορθά κατανεμημένα σε ένα 
πλαίσιο με τις εξής διαστάσεις (16cm μήκος ,10 cm πλάτος και 6cm ύψος).  

Το σασί αποτελείται απο 2 διάτρητες πλακέτες όπου οπτικά σχηματίζουν 2 
ορόφους(η πρώτη κάτω ακριβώς απο την δεύτερη με διαφορά ύψους 3,5 cm).Για την 
στήριξη τους χρησιμοποιούνται μεταλλικοί στήλοι οι οποίοι είναι βιδωμένοι πάνω 
στις πλακέτες.Για να τοποθετηθούν ανοιχτήκαν ,στις 4 διαδοχικές γωνίες κάθε 
πλακέτας , τρύπες των 4 mm .Στην πρώτη (κάτω) πλακέτα ανοίχτηκαν τρύπες 3 mm 
για τοποθετηθούν οι βίδες της βάσης των τροχών (2 για κάθε πλευρά της 
πλακέτας).Επίσης,ανοίχτηκε τρύπα 2 mm στο εμπρόσθιο τμήμα της πλακέτας για να 
τοποθετηθεί η βίδα της βάσης της μπίλιας,η οποία κρατάει σταθερή την ισορροπία 
του οχήματος.Στην δεύτερη πλακέτα (πάνω) έχουν ανοιχτεί τρύπες 3mm για να 
τοποθετηθούν βίδες που κρατάνε σταθέρο το μικροελεγκτή.Επίσης, σαυτή τη 
πλακέτα έχεί ανοιχτεί τρύπα 2mm για να τοποθετηθεί ο σερβοκινητήρας και τρύπες 4 
και 5 mm για  τις καλωδιώσεις(μονόκλωνα καλώδια).Επίσης και στις δύο πλακέτες 
έχουν γίνει τομές ώστε να τοποθετηθούν headers με κασσιτεροκόληση.Στη κάτω 
πλακέτα τα headers κρατάνε σταθερή τη βάση υποδοχής καλωδίων των τροχών.Στη 
πάνω πλακέτα τα headers δέχονται άμεσα τους ακροδέκτες των αισθητηρίων 
υπερύθρων.Στη κάτω πλακέτα έχει αφεθεί άφθονος χώρος για τις μπαταριοθήκες που 
τροφοδοτούν τα μοτέρ των τροχών και του μικροελεγκτή.Επίσης ,στο εμπρόσθιο 
μέρος του οχημάτος ανάμεσα στις δυο πλακέτες έχει τοποθετηθεί κάθετα ένα κομμάτι 
διατρητης πλακέτας διαστάστεων (10mm μήκος και 3,5mm πλάτος).Για τη 
τοποθέτηση του ανοίχτηκε τρύπα 3mm στο εμπρόσθιο μέρος της κατώ πλακετας για 
να βιδωθεί μια μεταλλική στήλη η οποία στηρίζει το παραπάνω κομμάτι, το οποίο με 
τη σειρά του βρίσκεται εκέι για να υπάρχει ένα IR αισθητήριο.Το κύκλωμα του ΙR 
αισθηριού βρίσκεται πάνω σε ένα breadboard ,το οποίο είναι κολλημένο στο εμπρός 
τμήμα της κάτω πλακέτας.Σε όλες τις άνω περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε το 
αντοίστιχο παξιμάδι για κάθε βίδα ξεχωριστά ούτως ώστε να είναι μια στιβαρή 
κατασκευή ,ικάνη να κινηθεί στο χώρο με ευστάθεια. 

 

Παρατίθεται φωτογραφίες απο δύο οπτικές γωνίες της κατασκευής. 
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Εικόνα 10. Άνω όψη του αυτόνομου οχήματος 
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Εικόνα 11. Πλάγια όψη της κατασκευής 

 

3.2 Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα  

3.2.1 Arduino Mega 2560 

O Arduino Mega 2560  είναι ένας μικροελεγκτής βασισμένος στο chip 
ΑΤmega2560.Έχει 54 ψηφιακές εισόδους/εξόδους από τις οποίες οι 15 μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και σαν PWM έξοδοι.Επίσει διαθέτει 16 αναλογικές εισόδους ,4 
σειριακές θύρες(UART),ένα κρυσταλικό ταλαντωτή συχνότητας 16Μhz , μια usb 
σύνδεση ,είσοδο τροφοδοσίας ,ένα icsp header και κουμπί για reset.Η τάση 
λειτουργίας του είναι 5V.H τάση τροφοδοσίας που συνίσταται είναι απο 7V εώς 12V 
και το ρεύμα λειτουργίας για κάθε είσοδο και έξοδο είναι 40mA.[16] 

 

 

 

Παρατίθονται οι 2 όψεις του Αrduino Mega 2560: 
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Εικόνα 12. Κάτω όψη Αrduino Mega 2560 

 

 

 

Εικόνα 13. Άνω όψη Arduino mega 2560 

 

Στη κατασκευή του αυτόνομου οχήματος χρησιμοποιήθηκε ο παραπάνω 
μικροελεγκτής.Η τροφοδοσία  για την ασφαλή λειτουργία του Αrduino είναι της 
τάξης των 10,5V , καθώς χρησιμοποιούνται 7 μπαταρίες των 1,5V ,οι οποίες είναι 
τοποθετημένες σε 2 μπαταριοθήκες που δεσμεύουν 3 και 4 θέσεις αντίστοιχα.Τα  pins  
που έχουν δεσμευτεί για την κατασκευή είναι 17 συνολικά.Τα 3 εξ αυτών είναι 5V 
τροφοδοσία και 2 γειώσεις GND .Θα αναλυθούν περαιτέρω στην επεξήγηση του 
κώδικα. 
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3.2.2 Arduino Ethernet Shield  

Το Arduino Ethernet Shield είναι μια πλακέτα που για να λειτουργήσει εφάπτεται 
πάνω στο μικροελεγκτή Αrduino Mega 2560 καθώς και σε αλλές εκδόσεις του 
Αrduino.Χρησιμοποιείται για συνδεσμολογία του Arduino με το διαδίκτιο,καθώς και 
για αποθήκευση δεδομένων στην SD κάρτα που διαθέτει.Στην κατασκευή 
εκμεταλευόμαστε μόνο το δεύτερο χαρακτηριστικό του για να αποθηκεύουμε τα 
δεδομένα απο τα αισθητήρια των τροχών και απο τα αισθητήρια υπερύθρων σε μια 
SD κάρτα χωρητηκότητας 4GB.[17] 

 

Παρατίθενται φωτογραφίες απο τις 2 όψεις του Arduino Ethernet Shield 

 

Εικόνα 14.Άνω όψη Arduino Ethernet Shield 
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Εικόνα 15.Κάτω όψη Arduino Ethernet Shield 

 

 

3.2.3 To αισθητήριο υπερήχων HC-SR04 

O συγκεκριμένος αισθητήρας υπερήχων παρέχει ένα εύρος μέτρησης απο 2cm εώς 
400 cm με ακρίβεια που αγγίζει τα 3mm.To εξάρτημα αποτελείται απο πομπό 
(Τrigger) και δέκτη (Echo) υπερήχων καθώς και απο ηλεκτρονικό κύκλωμα.Τα 
αξιώματα  για την ορθή λειτουργία του είναι :  

1.Χρησιμοποίση παλμού ο οποίος να έχει τουλάχιστον 10υs διάρκεια. 

2.Το εξάρτημα αυτόματα στέλνει 8 παλμπούς συχνότητας 40kHz και ανιχνέυει αν 
υπάρχει παλμός που επέστρεψε. 

3.H απόσταση λαμβάνεται υπόψιν σύμφωνα με το χρόνο του σηματός στη αποστολή 
και λήψη του σήματος .Εξαρτάται βεβαίως απο την ταχύτητα που ήχου που ανέρχεται 
στα 340 m/s. 

Η τάση λειτοργίας του εξαρτήματος είναι 5V και παρέχεται απο το μικροελεγκτή.Το 
ρεύμα λειτουργίας είναι 15mA και η συχνότητα λειτουργίας είναι 40 Hz.H γωνία 
μέτρησης που επιτυγχάνει είναι οι 15 μοίρες.Οι διαστάσεις του εξαρτήματος είναι 
(45*20*15mm).[18] 

 

Παρατίθενται φωτογραφίες απο το εξάρτημα και της συνδεσμολογίας του με τον 
μικροελεγκτή: 
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Εικόνα 16.Αισθητήριο υπερήχων ΗC-SR04 
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Εικόνα 17.HC-SR04 συνδεδεμένο με Arduino uno 

 

3.2.4 O τροχός Ηubee Wheel 

Ο τροχός που χρησιμοποιήθηκε για τη κατασκευή είναι ένας τροχός με μειωτήρα 
120:1.Το εξάρτημα αποτελέιτα από ένα κινητήρα με το μηχανισμό ελέγχου του(motor 
driver) ,καθώς και απο αισθητήρα κίνησης(quadrature encoder).[19] 

Τα χαρακτηρηστικά του είναι : 

1. Στρέφεται 170rpm χωρίς φορτίο. 
2. Καταναλώνει 950mA με φορτίο και 100mA χωρίς. 
3. Τάση λειτουργίας 3.5-13.5V 
4. Λογική είσοδος 3.3-5V 
5. Έξοδος αισθητηρίου 3.3V 

O κωδικοποιητής κίνησης αποτελείται από 32 ραβδώσεις (stripe sensors) και έχει ένα 
μέγιστο αριθμό μετρήσεων της τάξης των 128 μετρήσεων ανά μια πλήρη περιστροφή. 

O τροχός έχει διαστάσεις 20mm πλάτος και διάμετρο 60 mm. 

Η συνδεσμολογία του με τον μικροελεγκτή γίνεται μέσω ενός καλωδίου ribbon το 
οποίο έχει 8 ακροδέκτες,οι οποίοι είναι αντιστοιχα η γείωση(GND),η 
τροφοδοσία(5V),3 ακροδέκτες (ΙΝ1,IN2,PWM) που είναι υπεύθυνοι για τη φορά 
κίνησης και το σταμάτημα ,ακροδέκτη Standby(είναι μονίμως σε λογικό “1” και δεν 
χρησιμοποιήθηκε),2 ακροδέκτες (quadrature sensor A,quadrature sensor B) οι οποιοί 
είναι οι αισθητήρες κίνησης. 
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Παρατίθενται φωτογραφίες του τροχού ,των μερών που αποτελείται ο τροχός και του 
καλωδιού ribbon : 

 

 

    

Εικόνα 18(αριστερά).Hubee wheel 

Εικόνα 19(δεξιά).Ribbon cable 

Εικόνα 20(κάτω).Hubee Parts 
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Κεφάλαιο 4 Λογισμικό 

4.1 Το πρόγραμμα κίνησης και συλλογής δεδομένων 
Για τη μεταγλώττιση του προγράμματος κίνησης βρισκόμαστε σε  

περιβάλλον Arduino 1.0.5. Παρακάτω παρουσιάζεται το πρόγραμμα που 

βρίσκεται αποθηκευμένο στην μνήμη του μικροελεγκτή. 

 

#include <Ultrasonic.h> 
#include <SD.h> 
#include <Servo.h> 
 
//ορισμός των pins για τα i/o του arduino 
 
#define trigleft 33 
#define echoleft 32 
#define trigright 31 
#define echoright 30 
const int chipSelect = 4; 
int timestamp=0; 
 
 
   // δημιουργία αντικειμένων ultrasonic 
 
  Ultrasonic ultraleft(trigleft,echoleft); // left 
  Ultrasonic ultraright(trigright,echoright);//right 
 
 
//motors pins 
 
int PWM1=5;//RIGHT 
int PWM2=6;//LEFT 
int IN1=23;//RIGHT 
int IN2=22;//RIGHT 
int IN3=46;//LEFT 
int IN4=47;//LEFT 
 
//encoders pins 
 
int encoleft=3; 
int encoright=2; 
 
//infrared pins 
 
int INF=A11; 
int infra=0; 
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//συντεταγμένες 
 
 float x1,y1,x2,y2,x3,y3; 
String datax1=""; 
String datay1=""; 
String datax2=""; 
String datay2=""; 
String datax3=""; 
String datay3=""; 
//afkisi twn rad 
 float radsleft=0; 
 float radsright=0; 
String dataradsleft=""; 
String dataradsright=""; 
int stripesleft,stripesright=0; 
 
 
void setup(){ 
   
      Serial.begin(9600); 
  while (!Serial) { ;  } 
  Serial.print("Initializing SD card..."); 
  pinMode(53, OUTPUT); 
  if (!SD.begin(chipSelect)) { 
    Serial.println("Card failed, or not present"); 
    return; 
  } 
  Serial.println("card initialized."); 
  pinMode(PWM1,OUTPUT);                      
  pinMode(IN1,OUTPUT);  
  pinMode(IN2,OUTPUT);   
  pinMode(PWM2,OUTPUT);                      
  pinMode(IN3,OUTPUT);  
  pinMode(IN4,OUTPUT); 
  pinMode(encoleft,INPUT); 
  pinMode(encoright,INPUT); 
  pinMode(INF,INPUT); 
} 
 
 
void loop()  
{ 
          
 infread(); 
 sdwrite(); 
 
if(infra<935) 
  { 
    karfi(); 
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  } 
 
   infread(); 
    mpros(); 
 
} 
 
// διάβασμα τιμής υπερύθρων 
 
void infread() 
{  
  int sensorValue = analogRead(INF); 
  infra=sensorValue; 
} 
 
//αύξηση της τιμής του encoder1 
 
void encoleftup() 
{ 
  radsleft=radsleft+0.098125; 
  //radsleft=radsleft/100;   
 
}] 
 
//αύξηση της τιμής του encoder2 
 
void encorightup() 
{ 
  radsright=radsright+0.098125; 
  //radsright=radsright/100; 
} 
 
 
void convrads() 
 {int i,z,p; 
  float y; 
  dataradsleft=""; 
  dataradsright=""; 
  if(radsleft>=0) 
 { 
   i=(int) radsleft;  
   y=radsleft-i; 
   y=y*100; 
   z=(int) y; 
  dataradsleft +=String(i); 
  dataradsleft +="."; 
  dataradsleft +=String(z);} 
  
  else 
  { 
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   i=abs (radsleft); 
   z=(int) i ; 
   y=i-z; 
   y=y*100; 
   p=(int) y; 
  dataradsleft +="-"; 
  dataradsleft +=String(z); 
  dataradsleft +="."; 
  dataradsleft +=String(p); 
  } 
   
   
   
  if(radsright>=0) 
{   
  i=(int) radsright;  
   y=radsright-i; 
   y=y*100; 
   z=(int) y; 
  dataradsright +=String(i); 
  dataradsright +="."; 
  dataradsright +=String(z); 
 } 
  
 else 
  { 
   i=abs (radsright); 
   z=(int)i ; 
   y=i-z; 
   y=y*100; 
   p=(int) y; 
  dataradsright +="-"; 
  dataradsright +=String(z); 
  dataradsright +="."; 
  dataradsright +=String(p); 
 } 
 } 
  
 
 
 
//εγγραφή δεδομένων σε micro SD 
 
 void sdwrite() 
 { 
  float rangeleft,rangeright,rangefront; 
   int counter; 
   convrads(); 
 String encodata=""; 
 String cartesiandata=""; 
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 File encofile = SD.open("encoders.txt", FILE_WRITE); 
         if (encofile) 
         { 
          
             encodata +="E "; 
             encodata +=timestamp; 
             encodata +=(" "); 
             encodata +=dataradsleft; 
             encodata +=(" "); 
             encodata +=dataradsright; 
             encofile.println(encodata); 
            
             encodata ="E "; 
             encodata +=timestamp+1; 
             encodata +=(" "); 
              encodata +=dataradsleft; 
             encodata +=(" "); 
             encodata +=dataradsright; 
             encofile.println(encodata); 
              
             encodata ="E "; 
             encodata +=timestamp+2; 
             encodata +=(" "); 
              encodata +=dataradsleft; 
             encodata +=(" "); 
             encodata +=dataradsright; 
             encofile.println(encodata); 
           
           encofile.close(); 
            
         } 
         timestamp=timestamp+3; 
         long pingleft = ultraleft.timing(); 
         rangeleft=ultraleft.convert(pingleft,Ultrasonic::CM); 
         long pingright = ultraright.timing(); 
         rangeright=ultraright.convert(pingright,Ultrasonic::CM);  
         
        
          x1=rangeleft*(-1); 
          x1=x1/100; 
          y1=0; 
          
          x2=rangeright; 
          x2=x2/100; 
          y2=0; 
           
         /*  x3=rangefront*(-1); 
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          y3=rangefront; 
          y3=y3/100; 
          x3=0; 
          */ 
           
        
    
        convpos(); 
 File cartfile = SD.open("carts.txt",FILE_WRITE); 
         if (cartfile) 
               { 
               cartesiandata +="L "; 
               cartesiandata +=timestamp; 
               cartesiandata +=(" 2 "); 
               cartesiandata +="-"; 
               cartesiandata +=datax1; 
               cartesiandata +=" "; 
               cartesiandata +=datay1; 
               cartfile.println(cartesiandata); 
                
                
                
               
               cartesiandata ="R "; 
               cartesiandata +=timestamp; 
               cartesiandata +=(" 2 "); 
               cartesiandata +=datax2; 
               cartesiandata +=(" "); 
               cartesiandata +=datay2; 
               cartfile.println(cartesiandata); 
            
               cartfile.close(); 
               } 
  
 } 
   
 
     void convpos()   
           { 
              
               int i,z; 
               float y; 
               datax1=""; 
               datay1=""; 
                
              if(x1<=(-0.1)){ 
               i=(int) x1;  
               y=x1-i; 
               y=y*100; 
               z=(int) y; 
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               z=abs(z); 
               datax1 += String(i); 
               datax1 += String("."); 
               datax1 += String(z); 
              } 
              else { 
              i=(int) x1;  
               y=x1-i; 
               y=y*100; 
               z=(int) y; 
               z=abs(z); 
               datax1 += String(i); 
               datax1 += String(".0"); 
               datax1 += String(z); 
              } 
               
               i=(int) y1;  
               y=y1-i; 
               y=y*100; 
               z=(int) y; 
               z=abs(z); 
                
               datay1 += String(i); 
               datay1 += String("."); 
               datay1 += String(z); 
                
          ////////   
               
               datax2=""; 
               datay2=""; 
         if(x2>0.1) 
               { 
               i=(int) x2;  
               y=x2-i; 
               y=y*100; 
               z=(int) y; 
               z=abs(z); 
               datax2 += String(i); 
               datax2 += String("."); 
               datax2 += String(z); 
               } 
                
               else{ 
                i=(int) x2;  
               y=x2-i; 
               y=y*100; 
               z=(int) y; 
               z=abs(z); 
               datax2 += String(i); 
               datax2 += String(".0"); 
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               datax2 += String(z); 
               }    
     
     
               i=(int) y2;  
               y=y2-i; 
               y=y*100; 
               z=(int) y; 
               z=abs(z); 
               datay2 += String(i); 
               datay2 += String("."); 
               datay2 += String(z);            
             ////////////////////////////////////// 
               datax3=""; 
               datay3=""; 
   
               i=(int) x3;  
               y=x3-i; 
               y=y*100; 
               z=(int) y; 
               z=abs(z); 
               datax3 += String(i); 
               datax3 += String("."); 
               datax3 += String(z); 
    
               i=(int) y3;  
               y=y3-i; 
               y=y*100; 
               z=(int) y; 
               z=abs(z); 
               datay3 += String(i); 
               datay3 += String("."); 
               datay3 += String(z);               
              
              
              
                
           } 
            
            
     
   
  //κίνηση μπροστά 
 
   void mpros() 
  { attachInterrupt (0,encorightup,CHANGE); 
    attachInterrupt (1,encoleftup,CHANGE); 
    analogWrite(PWM1,70); 
    digitalWrite(IN1, LOW); 
    digitalWrite(IN2, HIGH);  
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    analogWrite(PWM2,70); 
    digitalWrite(IN3, HIGH); 
    digitalWrite(IN4, LOW);  
 
  }    
   
  //σταμάτημα 
 
  void brake() 
{ 
    analogWrite(PWM1,0); 
    digitalWrite(IN1, LOW); 
    digitalWrite(IN2, HIGH);  
    analogWrite(PWM2,0); 
    digitalWrite(IN3, LOW); 
    digitalWrite(IN4, HIGH);  
} 
 
//απότομη στροφή αριστερά 
 
void hardleft() 
{ 
    attachInterrupt (1,encorightup,CHANGE); 
    attachInterrupt (0,encoleftup,CHANGE); 
    analogWrite(PWM1,100); 
    digitalWrite(IN1, LOW); 
    digitalWrite(IN2, HIGH);  
    analogWrite(PWM2,60); 
    digitalWrite(IN3, LOW); 
    digitalWrite(IN4, HIGH);  
} 
  
 
//απότομη στροφή αριστερά 
 
 void hardright() 
{ 
    attachInterrupt (0,encorightup,CHANGE); 
    attachInterrupt (1,encoleftup,CHANGE); 
    analogWrite(PWM1,0); 
    digitalWrite(IN1, LOW); 
    digitalWrite(IN2, HIGH);  
    analogWrite(PWM2,90); 
    digitalWrite(IN3, LOW); 
    digitalWrite(IN4, HIGH);  
} 
 
//περιστροφή με σταθερό τον ένα τροχό 
  void karfi() 
{ 
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  float deg; 
  deg=radsright; 
  while(radsright - deg<6.78) 
  { 
  attachInterrupt (0,encorightup,CHANGE); 
   attachInterrupt (1,encoleftup,CHANGE); 
    analogWrite(PWM1,70); 
    digitalWrite(IN1, LOW); 
    digitalWrite(IN2, HIGH);  
    analogWrite(PWM2,0); 
    digitalWrite(IN3, HIGH); 
    digitalWrite(IN4, HIGH);  
  } 
  deg=0; 
} 
 
4.2 Το πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων 
Η επεξεργασία των δεδομένων που εξήχθησαν από τα πειράματα, έγινε σε 

περιβάλλον Matlab και επιπλέον χρησιμοποιήθηκε η πρόσθετη εργαλειοθήκη Cas 

Robot Navigation Toolbox. Χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις της συγκεκριμένης 

εργαλειοθήκης μας παρέχεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε χαρτογράφηση 

χρησιμοποιώντας δεδομένα τα οποία έχουμε καταγράψει και αποθηκέυσει εκ των 

προτέρων σε κάρτα μνήμης (micro SD). Ο λόγος για τον οποίο εργαζόμαστε σε 

περιβάλλον Matlab είναι ότι περιέχει πλήθος έτοιμων συναρτήσεων (functions) οι 

οποίες είναι εύκολα παραμετροποιήσιμες, και σε συνδυασμό με το toolbox μπορούν 

να καλύψουν σε κάποιο βαθμό το σφάλμα που δημιουργείται από τα χαμηλής 

ποιότητας αισθητήρια που χρησιμοποιούνται.(βλ. κεφ. 6) Στις παρακάτω υποενότητες 

αναφέρονται πληροφορίες για την λειτουργία του toolbox, το σετάρισμα που γίνεται 

πριν ξεκινήσουμε την επεξεργασία, και επίσης αναφέρεται ενδεικτικά η λειτουργία 

κάποιων εσωτερικών συναρτήσεων οι οποίες κρίνεται χρήσιμο να αναλυθουν 

περαιτέρω. 

 
4.2.1.  Το setup file  στο Matlab 
 
Πρωτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε επεξήγηση συναρτήσεων του Matlab πρέπει 

να αναφερθεί πως γίνεται η παραμετροποίηση του κώδικα ανάλογα με την φύση του 

κάθε πειράματος. Για αυτό τον σκοπό υπάρχει κάθε φορά ενά ξεχωριστό .m file το 

οποίο πρέπει να “τρέξουμε” έτσι ώστε να τοποθετηθούν σωστά οι παράμετροι που 

αφορούν κάθε διαδικασία μετρήσεων. Στον παρακάτω κώδικα δίνεται ακριβής 

επεξήγηση για το τι σημαίνει η κάθε παράμετρος.Παρατηρούμε ότι ο χρήστης 
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καλείται να δώσει πληροφορίες για το είδος των αισθητήρων, για την γεωμετρία του 

ρομπότ , όπως επίσης και για τον χάρτη τον οποίο θέλουμε να δημηουργήσουμε. [20] 

 

Το αρχείο setup_file.m 

 

 
% ----- Setup αισθητηρίου 1 ----- % 

% όνομα αισθητηρίου 

params.sensor1.name = 'hub ee wheel encoders'; 

% όνομα αρχείου που αποθηκεύτηκαν οι μετρήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο 

αισθητήρα 

params.sensor1.datafile = 'ptuxiaki_metriseis_encoder.txt'; 

% label για τις μετρήσεις ποθ παίρνει το αισθητήριο 

params.sensor1.label = 'E'; 

% o τρόπος προσπέλασης του αρχείου μετρήσεων  ( π.χ. από μία σειρά δέκα 

μετρήσεων παρε την 1η, 2η, 3η κ΄ 4η 

params.sensor1.indexstr = '1,2,3,4'; 

% το αυξανόμενο σφάλμα των encoders για κάθε τροχό 

params.sensor1.kl = 0.001;   

params.sensor1.kr = 0.001;    

 

  

  

% ----- Setup αισθητηρίου 2 ----- % 

params.sensor2.name = 'Ultrasonic sensor 1'; 

params.sensor2.datafile = 'ptuxiaki metriseis ultrasonic.txt'; 

params.sensor2.label = 'S'; 
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params.sensor2.indexstr = '1,2,3,end-1:-2:4,end:-2:5'; 

% feature extraction m-file 

params.sensor2.extractionfnc = 'extractlines'; 

% maximal perception radius of sensor in [m] 

params.sensor2.rs = 32.0; 

% σφάλμα μετρήσεων υπερήχων σε  [m] 

params.sensor2.stdrho = 0.04; 

% η γεωμετρική σχέση του αισθητήρα με τον σκελετό του οχήματος 

% εκφρασμένη στο καρτεσιανό σύστημα αξόνων 

params.sensor2.xs = [0; 0; -6.5*pi/180]; 

  

% ----- Setup παραμέτρων robot ----- % 

% όνομασία  robot 

params.robot.name = 'robot ptuxiakis'; 

% όνομασία κλάσης που δημιουργεί αντικείμενα τύπου robot  

params.robot.class = 'robotdd'; 

% η μορφή του robot  που εμφανίζεται στο χάρτη 

params.robot.formtype = 5; 

% γεωμετρία του robot 

params.robot.b  = 0.60;     % απόσταση των κέντρων των τροχών [m] 

params.robot.rl = 0.25;     % ακτίνα αριστερού τροχού [m] 

params.robot.rr = 0.25;     % ακτίνα δεξιού τροχού [m] 
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% ----- Slam ----- % 

% ορισμός διαστάσεων παραθύρου για την πραγματοποίηση slam 

params.axisvec = [-30 13 -17 24]; 

 

4.2.2. Οι συναρτήσεις  drawrawdata() και slam() 
 
Το επόμενο και βασικό στάδιο για την πραγματοποίηση του slam είναι η κλήση των 
συναρτήσενων drawrawdata()  και slam() οι οποίες συντάσσονται ως εξής :  
 
>> drawrawdata('peirama1_setup_file',1,160);  

  

Η άνω δέχεται σαν όρισματα το αρχείο setup του εκάστοτε πειράματος, το βήμα από 

το οποίο θα ξεκινήσει, και τον αριθμό βημάτων που θα πραγματοποιήσει. Η 

συνάρτηση drawrawdata πραγματοποιεί μία πρωταρχική μορφή slam σχεδιάζοντας 

ένα προσεγγιστικό χάρτη   με σημεία, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα υπερήχων.  

>> G = slam('peirama1_setup_file',1,160,3); 

Τα ορίσμαστα που δέχεται η συναάρτηση slam ()  είναι τα ίδια με την drawrawdata  

με μόνη διαφορά ότι έχει μία παραπάνω είσοδο στην οποία ορίζουμε τον τρόπο με 

τον οποίο θα εμφανίζονται τα δεδομένα που μας δίνει. Η slam () μας δίνει σαν έξοδο 

ένα στοχαστικό χάρτη . Ο χάρτης αυτός είναι στην ουσία η έξοδος της συνάρτησης  

drawrawdata () με την διαφορά ότι έχει εφαρμοσθεί σε αυτήν φιλτράρισμα Kalman. 

(βλ. κεφ. 2, εικ. 21) 
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Eικόνα 21. στοχαστικός χάρτης ύστερα από εφαρμογή φίλτρου  Kalman 

 
 

Ο χάρτης που παρουσιάζεται στην παραπάνω εικόνα είναι στοχαστικός και παρότι 

μπορεί να μοιάζει εσφαλμένος , παρουσιάζει με μεγάλη προσέγγιση όλες τις πιθανές 

διαδρομές που μπορεί να σχηματίζονται στο πραγματικό περιβάλλο από το οποίο 

αντλήθηκαν τα δεδομένα του πειράματος. 
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Κεφάλαιο 5: Μετρήσεις και αποτελέσματα 

Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν είναι αποτελέσματα των διαφόρων μοντέλων και 
προσομοιώσεων που έχουν παραχθεί από το λογισμικό του Matlab. 

Οι μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι με συνδυασμό διαφόρων αισθητηρίων 
ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στα πειράματα που 
πραγματοποιήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν δυο αισθητήρια , τρία αισθητήρια και 
συνδυασμός με έναν σερβοκινητήρα. Οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα αυτών είναι 
πάρα πολλές και διέφεραν γι αυτό το λόγο θα παρουσιαστούν οι μετρήσεις και τα 
αποτελέσματα τα οποία είναι πιο κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Αρχικά για την εύκολη κατανόηση των μετρήσεων θα χρησιμοποιήσουμε  σε έναν 
στενό διάδρομο ένα αισθητήριο υπερήχων-το οποίο θα βρίσκεται δεξιά του ρομπότ- 
ένα αισθητήριο υπέρυθρων για την αποφυγή εμποδίων και φυσικά τα δύο αισθητήρα 
των τροχών που δείχνουν τις περιστροφές των τροχών του ρομπότ. Αυτό θα 
προχωρήσει στο διάδρομο και θα καταγράψει τις μετρήσεις από το δεξιά αισθητήριο 
στην μνήμη του μικροελεγκτή. Αυτό που θα περιμέναμε να δούμε είναι μια ευθεία 
γραμμή στα δεξιά του ρομπότ. 

 

 

 

Εικόνα 22.Πείραμα 1 – Matlab figure 
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Εικόνα 23.Πείραμα 1 – Φωτογραφία διαδρόμου 

 

Παρατηρούμε ότι αναμέναμε ευθεία γραμμή ως απεικόνιση του τοίχου. Όμως στο 
γράφημα έχει κάποιες μεταβολές. Άμα κοιτάξουμε πιο προσεκτικά θα 
παρατηρήσουμε πως η γραμμή κυμαίνετε με ένα σφάλμα του εκατοστού. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στη δυνατότητα του αισθητήριου να παίρνει μετρήσεις με ακρίβεια 
εκατοστού, οπότε και να παρουσιάζετε κάποιο σφάλμα το οποίο και βλέπουμε. 
Επίσης και η ανωμαλία του τοίχου όπως και η αντανακλαστική του ιδιότητα μπορεί 
να διαφέρει από σημείο σε σημείο με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα σφάλμα κατά τις 
μετρήσεις.  

Η διαδικασία απεικόνισης γίνεται με τη βοήθεια του  Matlab, όπου υπολογίζει τις 
συντεταγμένες για κάθε χρονική στιγμή που παίρνει τις μετρήσεις σε συνδυασμό με 
τους αισθητήρες των τροχών και τις τοποθετεί κατάλληλα σε έναν χάρτη. 

Η δεύτερη μέτρηση περιλαμβάνει 2 αισθητήρες για λήψη αποστάσεων από το τοίχο. 
Το ένα όπως και στη προηγούμενη μέτρηση να βρίσκεται  αριστερά και το άλλο από 
τα δεξιά. Με αυτό το τρόπο θα προσπαθήσουμε απεικονίσουμε ταυτόχρονα όχι μόνο 
το τι βρίσκεται δεξιά του ρομπότ, αλλά και τι αριστερά. Αυτό θα μας δώσει καλύτερη 
εικόνα του χώρου. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε πάλι σε ένα στενό διάδρομο όπου 
στην αριστερή του μεριά υπάρχει εσοχή του τοίχου (όπως φαίνεται και στη παρακάτω 
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φωτογραφία ) για μικρό διάστημα ώστε να μπορούμε να το παρατηρήσουμε και στην 
απεικόνιση.  

 

Εικόνα 24.Πείραμα 2 – Matlab figure 

 

 

Εικόνα 25.Πείραμα 2 – Φωτογραφία απο διάδρομο 

 

Παρατηρούμε ότι η απεικόνιση του διαδρόμου όπως και η εσοχή που έχει αυτός 
έχουν πραγματοποιηθεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Όμως φαίνεται πως οι 
γωνίες της εσοχής όπως και τα τμήματα που βρίσκονται κάθετα στο διάδρομο δεν 
έχουν απεικονιστεί. 
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Αυτό οφείλεται στους αισθητήρες των υπερήχων και στα προβλήματα που 
δημιουργούν στις μετρήσεις όταν υπάρχουν γωνιές. Με απλά λόγια όταν έχουμε 
γωνίες ο παλμός που στέλνει το αισθητήριο «χάνεται» λόγω της αντήχησης και δεν 
επιστρέφει στον δέκτη του αισθητηρίου. 

Η τρίτη μέτρηση περιλαμβάνει ένα αισθητήρα υπερήχων όπως στη πρώτη, μόνο που 
σε αυτή τη μέτρηση το ρομπότ θα πραγματοποιήσει καταγραφή μετρήσεων σε μια 
κλειστή πίστα όπως φαίνεται παρακάτω. Με τη βοήθεια αυτού του αισθητήρα το 
ρομπότ θα πραγματοποιήσει όλη την απεικόνιση της άγνωστης αυτής πίστας 
συλλέγοντας δεδομένα μόνο από τη δεξιά του μεριά. Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί 
να σαρώσει όλη τη πίστα τουλάχιστον μια φορά.      

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26.Πείραμα 3 – Matlab figure 
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Εικόνα 27.Πείραμα 3 – Φωτογραφία αυτοσχέδιας πίστας 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται στην απεικόνιση των μετρήσεων μπορούμε να διακρίνουμε μόνο τα 
κύρια  μέρη της πίστας. Οι γωνίες δεν έχουν απεικονιστεί και αυτό έχει γίνει σκόπιμα 
από το λογισμικό του ρομπότ. Αυτό γιατί όπως προαναφέραμε το αισθητήριο 
υπερήχων δίνει λανθασμένα αποτελέσματα για τις γωνίες ή και καθόλου. Έτσι το 
ρομπότ δεν δίνει μετρήσεις για τις γωνίες γιατί θα κατέστρεφε το χάρτη απεικόνισης. 
Τα δεδομένα που θα βλέπαμε δεν θα είχαν καμία σχέση με τη πραγματικότητα οπότε 
θεωρήσαμε σκόπιμο να μην λαμβάνει μετρήσεις όταν έχουμε γωνίες.  

Στη τέταρτη και τελευταία παρουσίαση μέτρησης χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις 
δυο αισθητήρια υπερήχων όπως στη δεύτερη. Η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί στον 
ίδιο χώρο- πίστα όπως στη τρίτη μέτρηση. Σε αυτή τη τελευταία μέτρηση θα 
χρησιμοποιηθεί και το φίλτρο Κάλμαν για να απεικονίσουμε από τις μετρήσεις και 
τον στοχαστικό χάρτη ο οποίος είναι και το επιθυμητό αποτέλεσμα της πτυχιακής. 
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Εικόνα 28.Πείραμα 4 - Matlab figure 

 

Εικόνα 29. Πείραμα 4 – Matlab SLAM figure 

 

Όπως φαίνεται στο πρώτο διάγραμμα, ο χάρτης του χώρου έχει συμπληρωθεί με τις 
μετρήσεις από τα δυο αισθητήρια και δίνουν μια καλή απεικόνιση του χώρου που 
κατέγραψαν. Όπως προαναφέραμε υπάρχει το πρόβλημα με τις γωνίες όμως με τη 
χρήση των φίλτρων Κάλμαν ο χώρος τελικά απεικονίζεται όπως φαίνεται και στο 
δεύτερο διάγραμμα με το στοχαστικό χάρτη. Ο Στοχαστικός έλεγχος που 
πραγματοποιήθηκε από το Matlab μας έδωσε μια επαρκή εικόνα του χώρου 
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συμπληρώνοντας τις πιθανές ευθείες στο στοχαστικό χάρτη και απεικονίζοντας το 
χώρο με μεγαλύτερη ακρίβεια. 
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Κεφάλαιο 6 : Προβλήματα – Βελτιώσεις - Συμπεράσματα 

Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή τις συγκεκριμένης 
πτυχιακής ήταν πολλά και ποικίλα. Άλλα μπόρεσαν να βρουν λύση άλλα όμως εκ 
φύσεως όχι.  

Αρχικά τα πρώτα προβλήματα ήταν στο πώς θα είναι η κατασκευή-ρομπότ, πόσοι 
αισθητήρες θα χρησιμοποιηθούν και τι τύποι αυτών ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει 
το ρομπότ το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή τη χαρτογράφηση ενός αγνώστου 
χώρου. 

Η κατασκευή τροποποιήθηκε αρκετά μέχρι να φτάσει στο τελικό της σχέδιο. Τα 
κύρια προβλήματα ήταν ο χώρος για να τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήματα 
(ηλεκτρονικά-μηχανικά) όπως και η διάταξη αυτών καθώς και την επιλογή αυτών των 
εξαρτημάτων σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των χρημάτων της ομάδας.  

Άλλης φύσης πρόβλημα ήταν τα λειτουργικά(software) που θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν για το ρομπότ και για την απεικόνιση των μετρήσεων από αυτό. Η 
ομάδα κατέληξε στη χρησιμοποίηση του λειτουργικού Arduino για την υλοποίηση 
της λειτουργίας του ρομπότ και το matlab για την απεικόνιση και επεξεργασία των 
μετρήσεων. 

Τα προβλήματα που συναντήθηκαν αργότερα ήταν και τα πιο σημαντικά, γιατί 
κάποια από αυτά δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστούν, λόγω της έλλειψης μεγάλου 
χρηματικού ποσού που θα χρειαζόταν για την αγορά αισθητηρίων ακριβείας όπως για 
παράδειγμα ένα laser scanner. Έγινε προσπάθεια για την κατασκευή ενός σαρωτή με 
χρήση ενός σερβοκινητήρα όπου θα σάρωνε τον χώρο με ένα αισθητήριο υπερήχων 
όμως συναντήθηκαν δυο προβλήματα. α) Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο 
κεφάλαιο, ο αισθητήρας υπερήχων αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στις γωνίες. 
Αυτό συμβαίνει γιατί το σήμα που στέλνει «χάνεται» μέσα στη γωνία λόγω του 
φαινομένου της διάχυσης. Έτσι γίνεται αδύνατη η απεικόνιση γωνιών στο χώρο. Β) 
Πρόβλημα με τη χρήση του σερβοκινητήρα. Λόγω του ότι χρησιμοποιείται η πλήρης 
μετατροπή των σημείων σε καρτεσιανό επίπεδο, τα βήματα του σερβοκινητήρα δεν 
μπόρεσαν να αντιστοιχηθούν στις πραγματικές μοίρες στο χώρο. Χρησιμοποιήθηκαν 
πολλές τεχνικές για την λύση του προβλήματος μέσω του software, αλλά τελικά τα 
αποτελέσματα δεν μπόρεσαν να γίνουν τα βέλτιστα και επιθυμητά. Σε μακρινές 
αποστάσεις οι μετρήσεις δεν ήταν ακριβείς και αποφασίστηκε να μην χρησιμοποιηθεί 
αυτή η μέθοδος. 

Ένα άλλο πρόβλημα ήταν οι αισθητήρες των τροχών για την οδομετρία που 
χρησιμοποιήθηκε. Μετά από πολλές μετρήσεις και αλλαγές στο software επιλύθηκε 
το θέμα με τα ακτίνια του τροχού και η μετατροπή των σημάτων σε αυτά. 
Δημιουργήθηκαν επίσης συναρτήσεις όπως η convrads() που φαίνεται στον κώδικα 
για να καλύψουμε  το πρόβλημα της μεταφοράς δεδομένων στην κάρτα SD του 
Arduino. Ακόμα ένα άλλο πρόβλημα με τους αισθητήρες των τροχών ήταν η λάθος 
μετρήσεις που έδιναν όταν οι μπαταριές των τροχών μειώνονταν κάτω από το μισό. 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ήταν η χρησιμοποίηση πολλαπλών 
αισθητηρίων υπερήχων. Προσπαθήσαμε να κατασκευάσουμε περιμετρική σάρωση με 
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περισσότερα υπέρηχα αισθητήρια όμως δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα. 
Αυτό γιατί ο Arduino δεν μπορούσε να επεξεργαστεί δεδομένα πάνω από δυο σε 
αριθμό υπέρηχα αισθητήρια.  

Για την εξαγωγή των μετρήσεων στη κάρτα SD του Arduino υπήρχε μεγάλο 
πρόβλημα, καθώς ο μικροελεγκτής Arduino mega έχει περιορισμένες δυνατότητες 
όπως για παράδειγμα η μνήμη του. Αντιμετωπίστηκε πρόβλημα υπερφόρτωσης 
μεταβλητών και γι αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν τεχνάσματα στον κώδικα για να 
έρθουν εις πέρας. 

Το ρομπότ έχει περιθώρια βελτίωσης όπως προκύπτει από τα παραπάνω. Όπως για 
παράδειγμα ένα ακριβές αισθητήριο σάρωσης όπου θα απεικόνιζε με περισσότερη 
ακρίβεια το χώρο. Έχοντας ένα τέτοιο αισθητήριο θα γινόταν ακόμα δυνατή η 
καλύτερη σάρωση και σε οποιονδήποτε άγνωστο χώρο. Ακόμα η οδομετρία μέσω 
των αισθητηρίων των τροχών θα μπορούσε να ήταν ακριβέστερη ώστε το σφάλμα να 
μειωθεί κοντά στο μηδέν. Τέλος το ρομπότ θα μπορούσε να κινείται και σε ανώμαλο 
έδαφος ή οποιοδήποτε άλλο με τις κατάλληλες εφαρμογές. Το κόστος φυσικά είναι 
αυτό που δεν ήταν επιτρεπτό ώστε να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις στο υπάρχον 
ρομπότ. 
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