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Κίνηση Bi-ped μέσω κινητού Android 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε μετά από επίμονες προσπάθειες σε 

ένα ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο, όπως είναι αυτό της κατασκευής ρομπότ τύπου 

BIPED και έλεγχο με λογισμικό Android και της πλακέτας Arduino. Την προσπάθειά μου 
αυτή , υποστήριξε ο κ. Ιωάννης Έλληνας τον οποίο και θα ήθελα να ευχαριστήσω . 

Επίσης , θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου που με στήριξε οικονομικά αλλά 

και ψυχολογικά για όλα τα χρόνια που σπουδάζω. 
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Κίνηση Bi-ped μέσω κινητού Android 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον ασύρματο έλεγχο ενός Bi-ped robot 
και το πώς αυτό περιπατάει δίνοντας του εντολές από το κινητό τηλέφωνο ή 

ακολουθώντας το φως. Ο έλεγχος επιτυγχάνετε με τη βοήθεια της πλακέτας Arduino 
μαζί με ένα κύκλωμα Bluetooth και του κινητού τηλεφώνου μέσω Android εφαρμογής. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛEIΔIA:BIPED,ARDUINO,ANDROID,BLUETOOTH,SERVO ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
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Κίνηση Bi-ped μέσω κινητού Android 
Abstract 

ln this paper ,we will learn how to control a Biped robot through a Bluetooth 
wireless connection , using Arduino as the biped robot controller and an android phone 
as the transmitter. We will learn how to program servo motors with Arduino and how to 
create an android application that will be used to send the commands to the Biped robot 
and how it moνes according to them. 
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Κίνηση Bί-ped μέσω κινητού Android 

1. Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας και γίνεται 

μια ιστορική αναδρομή στα Bi-ped Robots. Το Arduino αποτελεί την μονάδα 

επεξεργασίας του Bi-ped robot. Τέλος γίνετε μια αναφορά στα εξαρτήματα, τα εργαλεία 
και το κόστος αυτών. 3.4 

1.1 Περιγραφή του αντικειμένου της πτυχιακής εργασίας 

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής άσκησης είναι να μάθουμε να ελέγχουμε ένα 

Bi-ped robot το οποίο θα έχει δυο λειτουργίες. 

• Η πρώτη είναι χειροκίνητος έλεγχος μέσω Bluetooth και κινητού τηλεφώνου 
Android. 

• Η δεύτερη είναι αυτόματος έλεγχος ακλουθώντας την μεγαλύτερη ένταση 

του φωτός. 1 · 2 

1.2 Biped Robots 

1.1 Ιαπωνικό bi-ped robot 

Τα Bi-ped Robots είναι ρομποτικά συστήματα που συνήθως υιοθετούν την 

ανατομία του ανθρώπινου σώματος. Ανατήχθηκαν κύριος για να διευκολύνουν την ζωή 

του ανθρώπου. Ένα παράδειγμα είναι το ρομπότ πυροσβέστης, το οποίο ακλουθώντας 

το φως που παράγουν οι φλόγες της φωτιάς θα φτάσει σε αυτήν και θα την σβήσει. 
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1.3Arduino Uno 

1.2 Πλακέτα Arduino 

Το Arduino είναι μια ανοικτού κώδικα και υλικού πλατφόρμα ηλεκτρονικών 

πρωτοτύπων, πολύ εύκολη στη χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστες οι 

οποίοι δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στα ηλεκτρονικά και στον προγραμματισμό. 

Υπάρχουν πολλά μοντέλα Arduino όπως το ''Arduino Nano", ''Arduino Uno", 
''Arduino Mega 2560" κ .α .. Στην εργασία μας θα χρησιμοποιήσουμε το Arduino Uno. 
Αποτελείται από έναν επεξεργαστή ATmega328, έχει προγραμματιστική μνήμη 32kb και 
μνήμη δεδομένων 2kb, επίσης η EEPROM του είναι 1 kb, 14 ψηφιακά pins όπου από τα 
6 μπορούμε να έχουμε PWM και τέλος 6 αναλογικά pins. Επίσης διαθέτει έναν 

κρύσταλλο 16MHz , μια θύρα USB, υποδοχή ρεύματος και ένα κουμπί reset. 

1.4 Εξαρτήματα και κόστος 

Για να υλοποιηθεί το ρομποτικό σύστημα χρειαστήκαν τα παρακάτω εξαρτήματα 

• Arduino Uno R3 
• Bluetooth Module 

• Καλώδια 

• Σκελετός Biped Robot 
• 8 Servo κινητήρες 
• 1 mini Servo κινητήρας 

• Μπαταρία 7.4 Volts 
• Κύκλωμα τροφοδοσίας 

1.5 Τροφοδοσία 

(κόστος 7.5 ευρώ) 
(κόστος 7 ευρώ) 
(κόστος 3 ευρώ) 

(κόστος 37.5 ευρώ) 
(κόστος 40 ευρώ) 
(κόστος 6 ευρώ) 

(κόστος 15 ευρώ) 
(κόστος 8 ευρώ) 

Το ρομποτικό σύστημα τροφοδοτείτε από μια μπαταρία 7.4 Volts , όμως οι servo 
κινητήρες λειτουργούν στα 4 - 6 Volts. Για αυτό το λόγο σχεδιάστηκε ένα κύκλωμα το 
οποίο μετατρέπει τα 7.4 Volts σε 4.6 Volts για την τροφοδοσία τους. 
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· · · · · · υ2 · 
LM317AH 

~---<Vin · · .Υουt 

V1 . 
· ·ADJ' 

· - ~7.4V· · 
R4 · 
3300 • •. 

R1 · 
33αΩ. 

: :1kΩ : ... . ... ... . 1kΩ 

1.3 Κύκλωμα τροφοδοσίας bi-ped robot 

: : : : : : : :U4: : : : : : : : : : : : . 
LM317AH 

R10 
3300 • • 

Το κύκλωμα αποτελείτε από 

• 
• 
• 
• 

Τέσσερα ολοκληρωμένα LM317 

Τέσσερις αντιστάσεις 330Ω 

Τέσσερις αντιστάσεις 220Ω 

Τέσσερις αντιστάσεις 1 kΩ 

1.4 Κύκλωμα τροφοδοσίας bi-ped robot (Μετρήσεις) 

Όπως βλέπουμε στην εικόνα υπάρχουν 3 καλώδια 
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• Το κόκκινο το οποίο έχει τάση 4.6 Volts όπου τροφοδοτεί στους servo 
κινητήρες 

• Το πράσινο το οποίο έχει την τάση της μπαταρίας δηλαδή 7.4 Volts και 

τροφοδοτεί το Arduino 

• Το μαύρο το οποίο είναι η γείωση και συνδέετε και στο Arduino και στους 

Servo κινητήρες 
Το μέγιστο ρεύμα το οποίο μπορεί να αντέξει το LM317 είναι 1.5 amperes και 
οι Servo κινητήρες μας καταναλώνουν 0.5 - 0.7 amperes οπότε σε κάθε μια 
έξοδο του LM317 συνδέουμε 2 Servo κινητήρες. 
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1.6 Εργαλεία ανάπτυξης κώδικα Arduino 

sketch_apr10b Ι Arduino 1.0.S-r2 _r:J .. 

Fole Edot Sketch Tools Help 

ΘΟ ιιαg Β 
sketch_aρr1 Ob § 

vωd set1q> () { 

! } 

v•nd loop () { 

ν 

< > 

Saνe canteled. 

3 Aιduιno Uno on COM4 

1.5 Arduino IDE 

Για να προγραμματίσουμε το Arduino πρέπει να κατεβάσουμε από την ιστοσελίδα 
http://arduino.cc/en/Main/Software την τελευταία έκδοση του Arduino IDE. Η γλώσσα 
που θα προγραμματίσουμε είναι η "C". Ανοίγοντας το λογισμικό του Arduino στον 
υπολογιστή μας , βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτόματα δυο συναρτήσεις: η voίd /οορ και η 

voίd setup. Η voίd setup εκτελεί όλες τις εντολές που έχουμε δηλώσει μέσα σε αυτή μια 
φορά και μετά το πρόγραμμα δεν ξαναγυρνάει πότε σε αυτή παρά μόνο αν το κάνουμε 

reset. Η voίd Ιοορ εκτελείται επανειλημμένα και μέσα σε αυτή γράφουμε το κυρίως 

πρόγραμμα . Αυτές οι δύο συναρτήσεις πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε ακόμα και αν 

δεν κάνουν τίποτα. 

Εναλλακτικά γ ια ακόμα πιο γρήγορη ανάπτυξη κώδικα υπάρχει το add-in Visual 
Micro για το Microsoft Visual Studio το οποίο μπορούμε να το κατεβάσουμε από τον 
παρακάτω σύνδεσμο http://www.visualmicro .com . Προσφέρει πολύ καλύτερο 

χρωματισμό του κώδικα και μια δυνατότητα την αποσφαλμάτωση κώδικα την οποία δεν 

την έχει το Arduino IDE. 
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1.6 νisual Studίo IDE (Visual Micro Plug-in) 

1. 7 Εργαλεία ανάπτυξης κώδικα Android 
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Το εργαλείο με το οποίο γίνετε ανάπτυξη της εφαρμογής Android για τον έλεγχο του 
ρομποτικού συστήματος είναι το eclipse IDE και το Android SDK. Σε αυτό το 

περιβάλλον ανάπτυξης η γλώσσα προγραμματισμού είναι η jaνa για της εσωτερικές 

λειτουργίες της εφαρμογής και η xml για τον σχεδιασμό της 
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2. Συναρμολόγηση ρομποτικού συστήματος 

2.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την συναρμολόγηση του ρομποτικού 

συστήματος. 

2.1 Ολοκληρωμένο bi-ped robot 
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2.2 Εξαρτήματα του Bi-ped Robot 

Τα εξαρτήματα που αποτελείτε είναι τα παρακάτω 

• 8 χ Multi functional servo bracket 

• 5 χ short U-type serνo bracket 

• 2 χ oblique U-type servo bracket 

• 2 χ L-type servo bracket 

• 1 χ u-type robot waist bracket 

• 2 χ Foot base 

• 4 χ Miniature ball Radial Bearing 

• 9 χ Metal Servo Horn 

• 1 χ Screw and screw cap set 

• 8 χ servo mg995r (αγοράστηκαν ξεχωριστά) 

• 1 χ mini servo 

2.2 L-type servo bracket 

2.3 Metal Servo Horn 
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2.4 U-type robot waίst bracket 

2.5 Miniature ball Radial Bearing 

2.6 Short U-type servo bracket 
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2.3Συναρμολόγηση του Bi-ped Robot 

Η συγκεκριμένη δομή του ρομποτικού συστήματος σχεδιάστηκε μετά από πολλούς 

πειραματισμούς και έχει στόχο την καλύτερη δυνατή βάδιση με οκτώ κινητήρες servo 
στα πόδια δηλαδή κινητήρες τέσσερις κάθε πόδι 

Αρχικά συναρμολογούμε το αριστερό πόδι. Ξεκινάμε με τον αστράγαλο. 

2.7 Αριστερός αστράγαλος bi-ped robot 
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Μετά συναρμολογούμε το γόνατο και το συνδέουμε με τον αστράγαλο .. 

j 

t 

2.8 Αριστερό γόνατο bi-ped robot 

Και τέλος την μέση όπου επίσης ενώνετε με το γόνατο 

2.9 Αριστερό μέρος της μέσης bi-ped robot 
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Για το δεξί πόδι ακλουθούμε την ίδια διαδικασία. Ξεκινάμε με τον αστράγαλο. 

2.1 Ο Δεξιός αστράγαλος bi-ped robot 

Μετά συναρμολογούμε το γόνατο και το συνδέουμε με τον αστράγαλο. 

2.11 Δεξί γόνατο bi-ped robot 
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Και τέλος την μέση όπου επίσης ενώνετε με το γόνατο 

2.12 Δεξί μέρος μέσης bi-ped robot 
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3. Προγραμματισμός Arduino, Servo κινητήρων , σύνδεση Bluetooth με το 
Arduino, και ανίχνευση έντασης φωτός 

3.1 Εισαγωγή 

Στο παρακάτω κεφάλαιο περιγράφει την εγκατάσταση του Bluetooth module στο 
Arduino, της εντολές για την αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth και τέλος 
τις βασικές εντολές για τον έλεγχο servo κινητήρων με το Arduino 

3.2 Εγκατάσταση Bluetooth 

Το Bluetooth module που χρησιμοποιήθηκε περνάει τα δεδομένα κατευθείαν στη 
σειριακή θύρα, 

Υπάρχουν οι παρακάτω τύποι Bluetooth modules 

• Master 
• Slaνe 

• Master / Slaνe 

Το Bluetooth module το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο σύστημα είναι το 
HC-06 

3.1 HC-06 Blιιetooth Modu!e 
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Έχουμε τη δυνατότητα να το προγραμματίσουμε δηλαδή να του αλλάξουμε τον 

κωδικό η το όνομα ακόμα και τον ρυθμό μετάδοσης! 

Αναλυτικά τα βήματα σύνδεσης είναι: 

• Σύνδεση του RXD του Bluetooth με το TXD του Arduino 
• Σύνδεση του TXD του Bluetooth με το RXD Arduino. 

• Σύνδεση του Vcc του Bluetooth με τα 5V του Arduino 

• Σύνδεση του GND του Bluetooth με το GND του Arduino. 

TXD 
GND 

3.2 Bluetooth module Arduino connection diagram 

Ένα απλό πρόγραμμα για την λήψη μηνυμάτων είναι το παρακάτω 

char ReceiνedChar ='a'; 

νοίd setup() 

{ 

} 

//begin serial comunication at 9600 boud rate 

Serial.begin(9600); 

Παναγιώτης Α. Σοϊλεμέζης 
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νοίd loop() 

{ 

} 

Κίνηση Bi-ped μέσω κ ινητού Android 

if (Seria l. aνa ilable() > Ο) 

{ 

} 

//read the serial buffer 

ReceiνedChar = Serial .read(); 

//print the Received character 

Serial.print("Received "); 

Serial. print( ReceivedChar); 

Serial.print("\n\n"); 

Στον παραπάνω κώδικα αρχικά ορίζουμε μια μεταβλητή ReceivedChar την οποία 
θα την χρησιμοποιήσουμε για να διαβάσουμε τα εισερχόμενα δεδομένα . Στην 

συνάρτηση Setup (η οποία εκτελείται μόνο μια φορά στην αρχή) ξεκινάμε την συριακή 
επικοινωνία στα 9600 baud .Τέλος στην συνάρτηση Loop (η οποία εκτελείται μετά την 
Setup και εκτελείτε συνεχώς), ελέγχουμε αν υπάρχουν δεδομένα για ανάγνωση και αν 

υπάρχουν διαβάζουμε έναν χαρακτήρα τον οποίο τοποθετούμε στην μεταβλητή 

ReceiνedChal και την στέλνουμε στον αποστολέα με την ένδειξη "Received" και τον 
χαρακτήρα που διαβάσαμε 

3.3 Εγκατάσταση Servo κινητήρων 

Η σύνδεση των Servo κινητήρων στο Arduino είνα ι αρκετά εύκολη και απλή 

διαδικασία. Ένας Servo κινητήρας έχει 3 καλώδια, συνήθως ένα μαύρο , ένα κόκκινο κι 

ένα πορτοκαλί. Το μαύρο καλώδιο μπαίνει στο GND του Arduino, το κόκκινο στα 5V του 
Ardu ino και το πορτοκαλί σε ένα από τα PWM pins του Arduino. Το Arduino μπορεί να 
υποστηρίξε ι μόνο μέχρι 2 Servo κινητήρες. Αν θέλουμε να συνδέσουμε παραπάνω θα 
πρέπει να έχουμε εξωτερική τροφοδοσία πχ μπαταρίες των 6ν , αλλά θα πρέπει η 

γείωση της μπαταρίας να έχει κοινή γείωση με τους Servo κινητήρες και το Arduino. 
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3.3 Arduino - Servo motor connection diagram 

Ένα απλό πρόγραμμα για να ελέγξουμε τον servo κινητήρα είναι το παρακάτω 

#include <Servo.h> 

Servo myServo; 

int myServoPin = 9; 

νοίd setup() 

{ 

11 attach myServo 

myServo.attach(myServoPin); 

} 

νοίd loop() 

{ 

for(int ij=O;ij<=180;++ij){ 

//write the νa lue to myServo 

myServo. write(ij) ; 

Παναγιώτης Α. Σοϊλεμέζης 
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} 

} 

Κίνηση Bi-ped μέσω κινητού Android 
delay(50) ; 

Στον παραπάνω κώδικα αρχικά συμπεριλαμβάνουμε την βιβλιοθήκη Servo.h η 

οποία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο τον Servo κινητήρων , ορίζουμε ένα Servo 
κινητήρα . Στην συνάρτηση setup() συνδέουμε τον servo κινητήρα myServo στο pin 9. 
Και τέλος στην συνάρτηση loop() εκτελούμαι ένα βρόχο έτσι ώστε να μετακινούμε τον 
servo κινητήρα μια μοίρα ανά 0.05 δευτερόλεπτα δηλαδή από τις Ο έως τις 180 μοίρες 
σε εννέα δευτερόλεπτα 

3.4 Ανίχνευση έντασης φωτός 

Η ανίχνευση της έντασης του φωτός είναι αρκετά εύκολη υπόθεση με το Arduino 
καθώς το κύκλωμα υλοποίησης του είναι ένας διαιρέτης τάσης όπου η μια από τις δυο 

αντίστασης είναι μια φωτοαντίσταση. 
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3.5 Σύνδεση Arduino με φωτοαντίσταση 

Ένα απλό παράδειγμα κώδικα είναι το παρακάτω 

//define a pίn for Photo resistor 

ί nt lίghtPin = Ο ; 

//defίne a pίn for LED 

ίnt ledPin=11 ; 

νοίd setup() 

{ 

} 

νοίd loop() 

{ 

pίnMode( ledP ί n, OUTPUT ); 

analogWrίte(ledPin , analogRead(l ightPin)/2) ; 
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delay(1 Ο); 

} 

Αρχικά θέτουμε τις απαραίτητες μεταβλητές (το pin του led και το pin του LDR).Στη 
συνάρτηση Setup() θέτουμε το ledPin ως έξοδο. Στη συνάρτηση loop() διαβάζουμε την 
ένταση του φωτός και ανάλογα με την ένταση ανάβει το ledPin 
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4. Βάδιση Bi-ped Ρομποτικού συστήματος 

4.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξηγηθεί η μέθοδος βάδισης που υιοθετήθηκε για την 

βάδιση του ρομποτικού συστήματος. 

4.2 Κύκλος Βάδισης 

Λόγο της ανατομίας ρομποτικού συστήματος ο κύκλος βάδισης του δεν μπορεί να 

βαδίσει όπως ο άνθρωπος όμως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις βασικές αρχές 

του βαδίσματος και να της προσαρμόσουμε στο σύστημα. Παρακάτω βλέπουμε τον 

κύκλο βάδισης του ανθρώπου. 

(ί, ~ 
···-:i το •,\ 

•.\ HS ' 'f . \ί,. '.-;,,, 
1 

'.\ HS 
' \_'="' 

1 

ο 
Time 

100 (% of Qait cycιe) 

SINGt.E.S(JiPPO"RT $ΙNCLE SUPPO lil.T -: ~: .... οοueιε ·.~ 
SVPPORT 
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:· Stance (R) Swing (R ) ·: · ·: 

4.1 Κύκλος βάδισης του ανθρώπου 

Από το παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε πως οι φάσης βάδισης για το ρομπότ μας 

να είναι οι παρακάτω 

• Στήριξη στο δεξί πόδι 

• Μετακίνηση του δεξιού ποδιού προς τα εμπρός 

• Στήριξη και στα δύο 

• Στήριξη στο αριστερό πόδι 

• Μετακίνηση του αριστερού ποδιού 

• Στήριξη και στα δύο 
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5. Κώδικας ολοκληρωμένου Bi-ped ρομπότ 

5.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προγραμματίσουμε το ρομποτικό σύστημα με τα εργαλεία 

που περιγράψαμε στο κεφάλαιο 3 και την μέθοδο βάδισης που αναλύσαμε στο 

κεφάλαιο 4 (Servo, LDR, Bluetooth serial ) να βαδίζει ευθεία και να στριβεί αριστερά και 

δεξιά. 

5.2 Αρχικές εντολές 

#include <Servo.h> 

11 left leg servo motors 

Servo Langle,Lknee,Lhip,LhipSpin; 

11 right leg servo motors 

Servo Rangle,Rknee,Rhip,RhipSpin; 

11 Light sensor servo motor 

Servo RadarServo; 

11 Light sensor analog pin 

int LDR=O; 

11 memory values for left leg 

int Var_Langle=90,Var_Lknee=90,Var_Lhip=90,Var_LhipSpin=90; 

11 memory values for right leg 

int Var_Rangle=90,Var_Rknee=90,Var_Rhip=90,Var_RhipSpin=90; 

11 memory values for left leg offset 

int Offset_Langle=1,0ffset_Lknee=O,Offset_Lhip=0,0ffset_LhipSpin=7; 

11 memory values for right leg offset 

int Offset_Rangle=-9,0ffset_Rknee=4,0ffset_Rhip=O,Offset_RhipSpin=22; 
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11 Light sensor servo pin 

int RadarServoPin=3; 

11 left leg servo pins 

int LanglePin=4; 

ίnt LkneePin=5; 

ίnt Lh ίpP in=6; 

ίnt LhίpSpinPin=7; 

11 left leg servo pίns 

int RhίpSpίnPin=8; 

ί nt RhipPin=9; 

int RkneePin=1 Ο; 

int RanglePin=11; 

11 delays for movements 

int angle_wait=50; 

int angle_waίt_land=70 ; 

int hipsAndKneesValue=15; 

int hipsSpinValue=1 Ο; 

int hίps_knees_wait=20; 

int spin_wait=25; 

Επεξήγηση κώδικα: 

• Αρχικά δηλώνουμε τους servo κινητήρες, για να μπορούμε να τους 

ελέγχουμε 

• Δηλώνουμε τις μεταβλητές μνήμης τις οποίες χιαζόμαστε για να υπάρχει 

αναφορά στις αρχικές θέσεις των servo κινητήρων 

• Δηλώνουμε τις μεταβλητές απόκλισης (χιάζονται για το κεντράρισμα των 

se rvo στο επίπεδο) 

• Δηλώνουμε τα pin που είναι συνδεδεμένοι οι servo 

• Δηλώνουμε τον χρόνο καθυστέρησης ανά μύρα για κάθε μέλος του ποδιού 
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5.3 Η συνάρτηση setServoValues 

11 increases or decreases the ar.gle of mySerνo by one angle 

int setSerνoValues(char op ,int val , Setνo mySerνo) 

{ 

36 

int localVal=va! ; 

11 if op is '+' increases the angle by one 

if(op=='+') 

{ 

Serial .println(" inc"); 

loca1Val+=1; 

if(localVal> 180) 

{ 

loca1Val=180; 

} 

} 

11 else if op is '-' decreases the angle by one 

else if(op=='-') 

{ 

} 

Serial.prίntln( " dec") ; 

localVal-=1; 

ίf(localVal<O) 

{ 

localVal=O; 

} 
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11 else print error and return the original νalue 

else{ 

} 

Serial.println("wrong operator!!"); 

return val ; 

11 write the calculated value to myServo and print the value 

myServo. write(localVal) ; 

Serial.println(localVal); 

11 return the new value 

return localVal; 

Επεξήγηση συνάρτησης setServoValues : 

Δέχεται ορίσματα ένα χαρακτήρα τον ορ ένα ακέραιο τον Val και έναν Servo τον 
MyServo .Αν ο ορ είναι '+' τότε αυξάνουμε την θέση του Servo κατά μια μοίρα , αν ορ 
είναι '-' τότε μειώνουμε την θέση του Servo κατά μία μοίρα. 

5.4 Η συνάρτηση setLegValues 

/* 

with zero point the ver1ica1Val sets the servo, 

to the specific angle smoothly 

*/ 

int setLegValues(int ver1ica1Val ,int Val ,Servo rnyServo,int idelay) 

{ 

//read the current position of the Servo motor 

int currentVal=rnyServo.read(); 

//calculate the next position 

int NeχtVal=verticalVal+Val ; 
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//ίf current and next position are equal do nothing 

if(NextVal==currentVal) 

{ 

} 

//return the value 

return NextVal; 

11 ίf next value ίs less than current value 

ί f ( cu rrentVal>N extVal) 

{ 

11 decrease the current angle of the servo every idelay 
milliseconds till it reaches the NextVal 

} 

for(int ij=currentVal-1 ;ij>=NextVal;ij--) 

{ 

} 

11 write the specified angle to the Servo 

myServo.write(ij); 

11 wait idelay milliseconds 

delay(ideiay); 

//return the value 

return NextVal; 

11 if next value is greater than current value 

else if(currentVal<NextVal) 

{ 

11 increase the current angle of the servo every idelay 
milliseconds till ίt reaches the NextVal 

for( int ij=currentVal+ 1 ;ij<=NextVal;ij++) 

{ 
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11 write the specίfίed angle to the Servo 

} 

else 

{ 

} 

} 

} 

myServo. wrίte( ij); 

11 wait ίdelay mί l l ί seconds 

delay(ίdelay); 

//return the value 

return NextVal; 

//return the value 

return NextVal; 

Επεξήγηση συνάρτησης setLegVa/ues: 

Παίρνει ως ορίσματα μια μεταβλητή μνήμης verticalVal , έναν ακέραιο Val (που 
αντιπροσωπεύει την θέση θετική ή αρνητική σε σχέση με την θέση που έχει η μεταβλητή 

μνήμης) ένα Servo myServo και ένα ακέραιο idelay που είναι η καθυστέρηση ανάμεσα 
στην μετακίνηση . Διαβάζει την τρέχουσα θέση του servo κινητήρα υπολογίζει την 

επόμενη θέση (verticalVal + Val) υπολογίζει την απόσταση από την τρέχουσα θέση 
μέχρι την επόμενη θέση και μετακινεί τον servo μια μοίρα ανά idelay mllίseconds μέχρι 
να φτάσει στην επόμενη θέση 

5.5 Η συνάρτηση setLegValuesTwo 

/* 

with zero point the νert ica lVal sets the two servos, 

to the spec if ίc angle smoothly 

*/ 

Παναγιώτης Α. Σοϊλεμέζης 
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int setLegValuesTwo(int vertιca/Val ,i nt Val,Servo mySerνo , Servo mySeινo2 ,i nt 

idelay){ 

zero point 
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11 declare the offset 

int ioffset=O; 

11 declare the operator 

int ίορ=1; 

11 read the current value of myServo 

int currentVal=myServo.read(); 

11 read the current value of myServo2 

int currentVal2=myServo2.read() ; 

11 calculate the next value 

int NextVar=Val+verticalVal ; 

11 if next value is less than current value 

if ( currentVal>NextVar) 

{ 

11 calculate offset 

ioffset=currentVal-NextVar; 

//set ίορ = -1 because the motion is negative from the 

ίορ = -1 ; 

} 

11 if next value is greater than current value 

else 

{ 

11 calculate offset 
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ioffset=NextVar-currentVal; 

//set ίορ = 1 because the motion is positive from the 
zero point 

} 

ίορ = 1; 

} 

11 moνe the servo ioffset steps till it reaches the preferred position 

for(int ij= 1 ; ij<=ioffset; ίj++) 

{ 

} 

11 write the specifίed angle to the Servo 

myServo.write(currentVal+(ίj*iop)); 

11 write the specifίed angle to the Servo 

myServo2. write( currentVal2+(ij*iop)); 

11 wait idelay mill iseconds 

delay(idelay); 

Επεξήγηση συνάρτησης setLegValuesTwo: 

Παίρνει ως ορίσματα μια μεταβλητή μνήμης verticalVal , έναν ακέραιο Val (που 
αντιπροσωπεύει την θέση θετική ή αρνητική σε σχέση με την θέση που έχει η μεταβλητή 

μνήμης) δυο Servo myServo rnyServo2 και ένα ακέραιο ίdelay που είναι η καθυστέρηση 
ανάμεσα στην μετακίνηση. Διαβάζει την τρέχουσα θέση των servo κινητήρων υπολογίζει 
την επόμενη θέση (vertίcalVal + Val) υπολογίζει την απόσταση από την τρέχουσα θέση 
μέχρι την επόμενη θέση και τους μετακινεί διαδοχικά μια μοίρα ανά idelay mlliseconds 
μέχρι να φτάσουν στην επόμενη θέση 
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5.6 Η συνάρτηση setLegValuesTwoSpin 

/* 

with zero point the νerticalVal sets the two servos, 

to the specific angle smoothly 

*/ 

int setLegValuesTwoSpin(int verticalVal ,int 
myServo,Servo myServo2,int idelay) 

{ 
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11 declare the offset 

int ioffset=O; 

11 declare the operator 

int ίοp=1; 

11 read the current value of myServo 

int currentVal=myServo.read(); 

11 read the current value of myServo2 

int currentVal2=myServo2.read(); 

11 calculate the next value 

int NextVar=Val+Var_LhipSpin; 

11 ίf next value ίs less than cu rrent value 

ίf ( cu rrentVal>NextVar) 

{ 

11 calculate offset 

ioffset=currentVal-NextVar; 

vertica1Val2 ,int Val ,Servo 
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zero point 

} 
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//set iop = -1 because the motion is negative from the 

iop=-1 ; 

} 

11 if next value is greater than current value 

else 

{ 

11 calculate offset 

ioffset=NextVar-cu rrentVal; 

//set iop = 1 because the motion is positive from the 

iop = 1; 

} 

11 move the servo ioffset steps till it reaches the preferred position 

for(int ij=1 ;ij<=ioffset;ij++) 

{ 

} 

11 write the specified angle to the Servo 

myServo. write( cu rrentVal+(ij*iop)); 

11 write the specified angle to the Servo 

myServo2. write( cu rrentVal2+(ij*iop)) ; 

11 wait idelay milliseconds 

delay(idelay); 
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Επεξήγηση συνάρτησης setLegValuesTwoSpin: 

Παίρνει ως ορίσματα μια μεταβλητή μνήμης verticalVal , έναν ακέραιο Val (που 

αντιπροσωπεύει την θέση θετική ή αρνητική σε σχέση με την θέση που έχει η μεταβλητή 

μνήμης) δυο Servo myServo myServo2 και ένα ακέρα ιο idelay που είνα ι η καθυστέρηση 

ανάμεσα στην μετακίνηση. Διαβάζει την τρέχουσα θέση των servo κινητήρων υπολογίζει 
την επόμενη θέση (Var_Lr1ipSpin + Val) υπολογίζει την απόσταση από την τρέχουσα 
θέση μέχρι την επόμενη θέση και τους μετακινεί διαδοχικά μια μοίρα ανά ίdelay 

mlliseconds μέχρι να φτάσουν στην επόμενη θέση 

5.7Η συνάρτηση MoνeHipsAndKnees 

/* 

with zero point the memory νalue of every servo sets the four servos, 

to the specific angle smoothly 

*/ 

int MoveHipsAndKnees(int Val ,int idelay,int diraction) 

{ 
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11 declare the offset 

int ioffset=O; 

11 declare the operator 

int ίορ=1; 

11 read the current value of Left knee 

int currentVal=Lknee.read(); 

11 read the current value of Left hip 

int currentVal2=Lhip.read() ; 

11 read the current value of Right knee 

int currentVal3=Rknee.read(); 

11 read the current value of Right hip 

int currentVal4=Rhip.read(}; 
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11 calculate the next value 

int NextVar=Val+Var_Lhip; 

11 if walk direction is forward 

if (di raction==1) 

{ 

11 if current value of left hip is less than the memory 
value zero point 

if(currentVal2<Var_Lhip) 

{ 

//set iop = -1 because the motion is 
negative from the zero point 

} 

} 

11 if walk directίon is backward 

else ίf ( diraction==-1) 

{ 

iop=-1 ; 

11 if current value of left hίρ is greater or equal than the 
memory value zero point 

if(currentVal2<=Var_Lhip) 

{ 

//set ίορ = -1 because the motion is 
negatίve f rom the zero point 

ίορ=-1; 

} 

} 

11 ίf next value is less than current value of the left hip 

ίf(currentVal2>NextVar) 

{ 

11 calculate offset 

ίoffset=cu rrentVal2-NextVar; 
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} 

11 if next value is greater than current value of the left hip 

else if(currentVal2<NextVar) 

{ 

} 

11 calculate offset 

ioffset=NextVar-currentVal2; 

11 move the servos ioffset steps till they reach the preferred position 

for(int ij= 1 ; ij<=ioffset; ij++ ){ 

} 

11 write the specified angle to the left knee servo Servo 

Lknee. write( currentVal-(ij*iop)); 

11 write the specified angle to the left hip servo 

Lhip. write( currentVal2-(ij*iop)); 

11 write the specified angle to the right knee Servo 

Rknee.write(currentVal3+(ij*iop)); 

11 write the specified angle to the right hip Servo 

Rhip. write( currentVal4+(ij*iop) ); 

11 wait idelay milliseconds 

delay(ide!ay); 

11 call function iWait 

iWait(); 
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Επεξήγηση συνάρτησης MoνeHipsAndKnees: 

Παίρνει ως ορίσματα έναν ακέραιο Val (που αντιπροσωπεύει την θέση θετική ή 
αρνητική σε σχέση με την θέση που έχει η μεταβλητή μνήμης) ένα ακέραιο idelay που 
είναι η καθυστέρηση ανάμεσα στην μετακίνηση και μια μεταβλητη direction που 
χρησιμοποιείτε για το να προσδιορίσουμε αν κατεύθυνση του bi-ped robot είναι προς τα 
εμπρός ή προς τα πίσω. Διαβάζει την τρέχουσα θέση των servo κινητήρων υπολογίζει 
την επόμενη θέση (Var __ LhipSpin + Val) υπολογίζει την απόσταση από την τρέχουσα 
θέση μέχρι την επόμενη θέση και τους μετακινεί διαδοχικά μια μοίρα ανά idelay 
mlliseconds μέχρι να φτάσουν στην επόμενη θέση 

5.8 Η συνάρτηση MoνeRightAngle 

11 moνes right angle to the specif ic position 

int MoνeRightAngle(int ίValue , int idelay) 

{ 

} 

11 call function setLegValues 

setLegValues(Var_Rangle, iValue,Rangle,idelay); 

11 call function iWait 

iWait() ; 

Επεξήγηση συνάρτησης MoνeRightAngle: 

Παίρνει ως ορίσματα έναν ακέραιο iValue (που αντιπροσωπεύει την θέση θετική ή 
αρνητική σε σχέση με την θέση που έχει η μεταβλητή μνήμης και ένα ακέραιο idelay 
καλεί την συνάρτηση setLegValues με τα απαραίτητα ορίσματα και μετακινεί τον δεξί 
αστράγαλο στην επιθυμητή θέση . Στην συνέχεια καλεί την συνάρτηση iWait για να 
υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα στις κινήσεις . 

5.9 Η συνάρτηση MoνeLeftAngle 
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11 moves left angle to the specific positίon 

ίnt MoνeLeftAngle(ίnt iValue ,ίnt idelay) 

{ 

11 call functίon setLegValues 

setLegValues(Var_Langle, ίValue ,Langle, idelay); 

} 

11 call function iWaίt 

iWait(); 

Επεξήγηση συνάρτησης MoνeLeftAngle: 

Παίρνει ως ορίσματα έναν ακέραιο iValue (που αντιπροσωπεύει την θέση θετική ή 
αρνητική σε σχέση με την θέση που έχει η μεταβλητή μνήμης και ένα ακέρα ιο idelay 
καλεί την συνάρτηση setLegValues με τα απαραίτητα ορίσματα και μετακινεί τον 

αριστερό αστράγαλο στην επιθυμητή θέση . Στην συνέχεια καλεί την συνάρτηση iWait 
για να υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα στις κινήσεις. 

5.1 Ο Η συνάρτηση SpinHip 

11 spins hip to the specific position 

int SpinHip(int iValue,int ίdelay) 

{ 

11 call function setLegValuesTwoSpίn 

setLegValuesTwoSpin(Var_LhίpSpin , Var_RhipSpin, iVaiue,LhipSpίn,Rhi 

pSpin,ideiay); 

11 call function iWait 

iWait() ; 

} 
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Επεξήγηση συνάρτησης SpinHip: 

Παίρνει ως ορίσματα έναν ακέραιο iValue (που αντιπροσωπεύει την θέση θετική ή 
αρνητική σε σχέση με την θέση που έχει η μεταβλητή μνήμης και ένα ακέραιο idelay 
καλεί την συνάρτηση setLegValuesTwoSpin με τα απαραίτητα ορίσματα και στρέφει την 
μέση στην επιθυμητή θέση. Στην συνέχεια καλεί την συνάρτηση iWait για να υπάρχει 
μια μικρή διαφορά ανάμεσα στις κινήσεις. 

5.11 Η συνάρτηση SpinLeftHip 

11 spin left hip to the specific position 

int SpinLeftHip(int iValue,int idelay) 

{ 

11 call function setLegValues 

setLegValues(Var _LhipSpin, iValue, LhipSpin, idelay); 

11 call function iWait 

iWait() ; 

} 

Επεξήγηση συνάρτησης SpinLeftHip: 

Παίρνει ως ορίσματα έναν ακέραιο iValue (που αντιπροσωπεύει την θέση θετική ή 
αρνητική σε σχέση με την θέση που έχει η μεταβλητή μνήμης και ένα ακέραιο idelay 
καλεί την συνάρτηση setLegValues με τα απαραίτητα ορίσματα και στρέφει το αριστερό 
πόδι στην επιθυμητή θέση. Στην συνέχεια καλεί την συνάρτηση iWait για να υπάρχει μια 
μικρή διαφορά ανάμεσα στις κινήσεις. 
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5.12 Η συνάρτηση SpinRightHip 

11 spin right hip to the specific position 

int SpinRightHip(int iValue,int idelay) 

{ 

11 cal l function setlegValues 

setlegValues(Var_RhipSpin,iValue,RhipSpin, idelay); 

11 call function iWait 

iWait() ; 

} 

Επεξήγηση συνάρτησης SpinRightHip: 

Παίρνει ως ορίσματα έναν ακέραιο iValue (που αντιπροσωπεύει την θέση θετική ή 
αρνητική σε σχέση με την θέση που έχει η μεταβλητή μνήμης και ένα ακέραιο idelay 
καλεί την συνάρτηση setLegValues με τα απαραίτητα ορίσματα και στρέφει το δεξί πόδι 

στην επιθυμητή θέση. Στην συνέχεια καλεί την συνάρτηση iWait για να υπάρχει μια 
μικρή διαφορά ανάμεσα στις κινήσεις. 

5.13 Η συνάρτηση iWait 

11 wait some mill iseconds 

int iWait() 

{ 

} 

11 call function iWait 

delay(100); 

Επεξήγηση συνάρτησης iWait: 

Καθυστερεί την εκτέλεση του προγράμματος για 100 milliseconds 
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5.14 Η συνάρτηση GetMaxLightLocation 

//finds the max light value and return the 

char GetMaxLightLocation() 

{ 

/* 

νariables needed to store the values of lίght, 

in left right and middle dίrection 

*/ 

int LeftVar=O; 

int MiddleVar=O; 

ίnt RightVar=O; 

11 variable to store the location of maximum light 

char iLocation; 

11 moνe radar servo at angle 45 

RadarServo.write(45); 

//wait a bit 

delay(500); 

11 read Left Light Value 

RightVar=analogRead (LD R) ; 

11 moνe radar servo at angle 90 

RadarServo.write(90); 

//wait a bit 

delay(500); 

11 read Middle Light Value 

MiddleVar=analogRead(LDR); 

11 moνe radar servo at angle 135 

RadarServo.write(135); 
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//wait a bit 

delay(500); 

11 read Right Light Value 

LeftVar=analogRead(LDR); 

//fίnd the max light direction and return the position 

if (LeftVar>MiddleVar) 

{ 

if (LeftVar>RightVar) 

{ 

} 

else 

{ 

} 

} 

else if (MiddleVar>RightVar) 

{ 

iLocation= 'Μ' ; 

} 

else 

{ 

iLocation= 'R'; 

} 

11 return the location 

return iLocation ; 

iLocation= 'L' ; 

iLocation= 'R'; 
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Επεξήγηση συνάρτησης GetMaxLightLocation: 

Βρίσκει την μέγιστη φωτεινότητα μετακινώντας τον servo κινητήρα που έχει επάνω 

του μια φωτοαντίσταση αρ ιστερά , ευθεία και δεξιά. Επιστρέφει ένα χαρακτήρα που 

αντιπροσωπεύει την διεύθυνση του μέγιστου φωτός, 'L' αν είναι αριστερά , ' Μ' αν είναι 

ευθεία , 'R αν είναι δεξιά ' 

5.15 Η συνάρτηση initLegs 

11 sets all servos to the starting value 

int initLegs() 

{ 

} 

//set the starting values for legs 

Langle. write(90+0ffset_Langle); 

Lknee. write(90+0ffset_Lknee) ; 

Lhip.write(90+0ffset_Lhip) ; 

LhipSpin. write(90+0ffset_LhipSpin) ; 

Rangle.write(90+0ffset_Rangle); 

Rknee. write(90+0ffset_Rknee); 

Rhip.write(90+0ffset_Rhip); 

RhipSpin.write(90+0ffset_RhipSpin); 

11 place the zero point values to memory variables 

Var_Langle=Langle.read(); 

Var_Lknee=Lknee.read(); 

Var_Lhip=Lhip.read(); 

Var_LhipSpin=LhipSpin .read{); 

Var_Rangle=Rangle.read(); 

Var_Rknee=Rknee.read(); 

Var_Rhip=Rh ip.read(); 

Var _RhipSpin=RhipSpin. read(); 
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Επεξήγηση συνάρτησης initLegs: 

Μετακινεί όλους τους servo κινητήρες στην αρχική τους θέση 

5.16 Η συνάρτηση checkForStop 

11 reads the serial and return a νalue that represents stop or not stop 

int checkForStop() 

{ 

} 

if (Serial . aνailable() > Ο) 

{ 

} 

return Ο ; 

11 checks serial for aνailable chars 

int d; 

d=Serial.read(); 

11 ίf the received character ίs 'S' returns 1 else Ο 

if(d=='S') 

{ 

} 

return 1; 

Επεξήγηση συνάρτησης checkForStop: 

Διαβάζει την συριακή θύρα και αν διαβάσει τον χαρακτήρα 'S' επιστρέφει τον 

ακέραιο 1 (που σημάνει πως στάλθηκε εντολή για να σταματήσει η κίνηση) αλλιώς 
επιστρέφει Ο 
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5.17 Η συνάρτηση standOnRLeg 

11 makes the biped robot to stand on right leg 

νοίd standOnRLeg() 

{ 

} 

11 moνes left hip and knee at zero point 

int hipOldPos=Lhip.read()-Var_Lhip; 

setLegValuesTwo(Var_Lhip,O,Lhip,Lknee,hips_knees_wait); 

11 moνe left angle at -23 degrease from zero point 

MoνeLeftAngle(-23,angle_ wait/2); 

//wait a bit 

delay(200); 

11 moνe right angle at -25 degrease from zero point 

MoνeRightAngle(-25 , angle_wait); 

11 moνe left angle at zero point 

MoνeLeftAngle(O,angle_wait/2) ; 

11 moves left hip and knee at hipOldPos 

setLegValuesTwo(Var_Lhip,hipOldPos,Lhip,Lknee,hips_knees_wait); 

Επεξήγηση συνάρτησης standOnRLeg: 

Αρχικά διαβάζει την τρέχουσα θέση του αριστερού γονάτου και την αποθηκεύει στη 

μεταβλητή hipOldPos. Μετακινεί το αριστερό γόνατο στην θέση Ο που είναι η αρχική 
(δηλαδή τεντωμένο) για καλύτερη ισορροπία. Στρέφει προς τα έξω τον αριστερό 

αστράγαλο έτσι ώστε να μεταφερθεί το κέντρο βάρους στο δεξί πόδι. Στρέφει προς τα 

έξω το δεξί πόδι ( με αποτέλεσμα το bi-ped robot να στέκετε στο δεξί πόδι) τέλος 
μετακινεί τον αριστερό αστράγαλο στη θέση Ο (παράλληλα στο έδαφος).τέλος μετακινεί 

το αριστερό γόνατο στην θέση που έχει αποθηκευτεί στην μεταβλητή hipOldPos. 
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5.18 Η συνάρτηση standOnLLeg 

11 makes the biped robot to stand on left leg 

νοίd standOnLLeg() 

{ 

} 

11 moνes right hip and knee at zero point 

int hipOldPos=Rhip.read()-Var_Rhip; 

setLegValuesTwo(Var_Rhip,O,Rhip,Rknee,hips_knees_wait); 

11 moνe right angle at -23 degrease from zero point 

MoνeRightAngle(-23,angle_ wait/2); 

//wait a bit 

delay(200); 

11 moνe left angle at -25 degrease from zero point 

MoνeLeftAngle(-25,angle_ wait); 

11 moνe right angle at zero point 

MoνeRightAngle(O,angle_wait/2); 

11 moνes right hip and knee at hipOldPos 

setLegValuesTwo(Var_Rhip,hipOldPos,Rhip,Rknee,hips_knees_wait); 

Επεξήγηση συνάρτησης standOnLLeg: 

Αρχικά διαβάζει την τρέχουσα θέση του δεξιού γονάτου και την αποθηκεύει στη 

μεταβλητή hipOldPos. Μετακινεί το δεξί γόνατο στην θέση Ο που είναι η αρχική (δηλαδή 
τεντωμένο) για καλύτερη ισορροπία. Στρέφει προς τα έξω τον δεξί αστράγαλο έτσι ώστε 

να μεταφερθεί το κέντρο βάρους στο αριστερό πόδι . Στρέφει προς τα έξω το αριστερό 

πόδι (με αποτέλεσμα το bi-ped robot να στέκετε στο αριστερό πόδι) τέλος μετακινεί τον 
δεξί αστράγαλο στη θέση Ο (παράλληλα στο έδαφος).τέλος μετακινεί το δεξί γόνατο 

στην θέση που έχει αποθηκευτεί στην μεταβλητή hipOldPos. 
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5.19 Η συνάρτηση iFollowTheLίght 

11 moνe according to the light position 

int iFol lowTheLight() 

{ 

int d; 

while (1) 

{ 

if (Serial.aνailable() > Ο) 

{ 

//check the serial port and if the read 
value is 'νν' stop 

light 
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} 

d=Serial.read(); 

if (d=='w') 

{ 

} 

return Ο ; 

11 call GetMaxLightLocation to get the direction of the 

d=GetMaxLightLocation (); 

switch(d) 

{ 

case 'L' : 

11 if the diraction is left turn left 

11 Stand on left leg 

standOnLLeg() ; 

11 spin left hip 

SpinLeftHip(-20,spin_wait); 
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( stand on boath legs) 

positίon (stand on both legs) 

case 'Μ' : 

hipsAndKneesValue,hips_knees_wait, 1 ); 

positίon (stand on both legs) 
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11 move left angle at zero point position 

MoveLeftAngle(O ,angle _ wait_land); 

11 stand on right leg 

standOnRLeg(); 

11 spin left hip 

SpinLeftH ip(O,spin_ wait); 

11 move right angle at zero point 

MoveRightAngle(O ,angle_ wait_land) ; 

break; 

11 ίf dίraction is middle move forward 

11 stand on right leg 

standOn RLeg(); 

11 spin hip 

SpinHip(hipsSpinValue,spin_wait); 

11 move hips and knees 

MoveHipsAndKnees(-

11 move right angle at zero point 

MoνeRightAngle(O ,angle _ wait_land); 

11 Stand on left leg 
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standOnLLeg(); 

11 spin hip 

SpinHip(-h ipsSpinValue,spin_wait); 

11 move hips and knees 

MoνeH ipsAndKnees (h ipsAndKneesValue ,hips_knees_wa it , 1 ); 

( stand on both legs) 

position 

hips_knees_wait, 1 ); 

position (stand on both legs) 

case 'R' : 

Παναγιώτης Α. Σοϊλεμέζης 

11 move left angle at zero point position 

MoveLeftAngle(O,angle _ wait_ land) ; 

11 stand on right leg 

standOn RLeg(); 

11 spin hip at zero point position 

SpinHip(O,spin_wait) ; 

11 move hips and knees at zero point 

MoνeH ipsAndKnees(O , 

11 move right angle at zero point 

MoveRightAngle(O,angle_wait_land) ; 

break; 

11 if the direction ίs left turn left 

11 stand on right leg 

standOnRLeg(); 
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position (stand on both legs) 

( stand on both legs) 

} 

} 

} 

11 spin right hip 

Spin RightHip(20 ,spin_ wait); 

11 moνe right angle at zero point 

MoνeRightAngle(O ,angle _ wait_land); 

11 Stand on left leg 

standOnLLeg(); 

11 spin right hip 

SpinRightHip(O,spin_wait); 

11 moνe left angle at zero point position 

MoνeLeftAngle(O ,angle _ wait_land); 

break; 

Επεξήγηση συνάρτησης iFollowTheLight: 

Αρχικά ελέγχει για το αν πρέπει να σταματήσει την κίνηση . Καλεί την συνάρτηση 

GetMaxLightLocation που επιστρέφει την διεύθυνση της μέγιστης φωτεινότητας σε 

σχέση με την θέση του bi-ped robot και αν είναι 'L' στριβεί αριστερά αν είναι 'Μ' κάνει 
δύο βήματα προς τα εμπρός και αν είναι 'R' στριβεί δεξιά. Η συνάρτηση εκτελείτε 
συνεχώς μέχρι να σταλθεί στην συριακή θύρα ο χαρακτήρας 'νν' 
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5.20 Η συνάρτηση iwalk 

11 walk forward 

int iwalk() 

{ 

while (1) 

{ 

hips_knees_wait, 1 ); 

11 stand on right leg 

standOnRLeg() ; 

11 check if moνement has to stop 

if (1 ==checkForStop()) 

{ 

11 spin hip 

SpinHip(O,spin_wait) ; 

11 moνe hips and knees 

MoνeH ipsAndKnees(O, 

11 moνe right angle at zero point 

position (stand on both legs) 

MoνeRightAngle( Ο ,angle _ wait_land); 

return Ο; 

} 

11 spin hip 

SpinHip(hipsSpinValue,spin_wait) ; 

11 move hips and knees 

MoνeHipsAndKnees(

hipsAndKneesValue , h ips_knees_waίt, 1 ); 
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legs) 

hips_knees_wait, 1 ); 

( stand on both legs) 
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11 moνe right angle at zero point position (stand on both 

MoνeRightAngle(O, angle _ wait_land); 

11 stand on left leg 

standOnLLeg() ; 

11 check if movement has to stop 

if (1 ==checkForStop()) 

{ 

} 

11 spin hip 

11 spin hip 

SpinHip(O,spin_wait); 

11 move hips and knees 

MoveHipsAndKnees(O, 

11 move left angle at zero point position 

MoveLeftAngle(O ,angle _ wait_land); 

return Ο; 

SpinHip(-hipsSpin Value,spin_ wait); 

11 move hips and knees 

MoveHipsAndKnees(hipsAndKneesValue,hips_knees_wait , 1 ); 

11 moνe left angle at zero point position (stand on both 
legs) 

MoveLeftAngle(O ,angle_ wait_land); 

} 

} 
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Επεξήγηση συνάρτησης iwalk: 

Αρχικά στέκετε στο δεξί πόδι , ελέγχει αν έχει σταλθεί εντολή για να σταματήσει η 

κίνηση , (αν ναι στέκετε στα δυο πόδια και σταματά η εκτέλεση της συνάρτησης) στρέφει 

την λεκάνη, μετακινεί τα πόδια προς τα εμπρός και στέκετε στα δυο πόδια, στέκετε στο 

αριστερό πόδι, ελέγχει αν έχει σταλθεί εντολή για να σταματήσει η κίνηση, (αν ναι 

στέκετε στα δυο πόδια και σταματά η εκτέλεση της συνάρτησης) στρέφει την λεκάνη , 

μετακινεί τα πόδια προς τα εμπρός και στέκετε στα δυο πόδια κάνοντας έτσι δύο 

βήματα προς τα εμπρός. Η συνάρτηση εκτελείτε συνεχώς μέχρι να σταλθεί στην 

συριακή θύρα ο χαρακτήρας 'S' 

5.21 Η συνάρτηση iWalkBack 

//walk backward 

int iWalkBack() 

{ 

whi le (1) 

{ 

hips_knees_wait , 1 ); 

position (stand on both legs) 
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//stand right leg move left 

standOnRLeg() ; 

11 check if movement has to stop 

if (1 ==checkForStop()) 

{ 

11 spin hίp 

SpinHip(O,spin_wait); 

11 move hips and knees 

MoveHipsAndKnees(O, 

11 move right angle at zero point 

Move RightAngle(O, angle _ wait_land); 
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hips_knees_wait,-1 ); 

legs) 

hips_knees_wait , 1 ); 

( stand on both legs) 
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return Ο ; 

} 

11 spin hip 

SpinHip(-hipsSpinValue,spin_wait); 

11 move hips and knees 

ΜονeΗ ipsAndKnees(h ipsAndKnees Value, 

11 move right angle at zero point position (stand on both 

Μονe RightAngle(3,angle_ wait_land); 

11 stand on left leg 

standOnLLeg(); 

11 check if movement has to stop 

if (1 ==checkForStop()) 

{ 

} 

11 spin hip 

SpinHip(O,spin_wait) ; 

11 move hips and knees 

MoνeHipsAndKnees(O, 

11 move left angle at zero point position 

MoveLeftAngle(O ,angle _ wait_land); 

return Ο; 
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11 spin hip 

SpinHip(hipsSpinValue,spin_wait); 

11 move hips and knees 

MoνeHipsAndKnees(-hipsAndKneesValue, 

11 move left angle at zero point position (stand on both 
legs) 

MoνeLeftAngle(3 ,angle _ wait_land); 

} 

} 

Επεξήγηση συνάρτησης iWalkBack: 

Αρχικά στέκετε στο δεξί πόδι , ελέγχει αν έχει σταλθεί εντολή για να σταματήσει η 

κίνηση , (αν ναι στέκετε στα δυο πόδια και σταματά η εκτέλεση της συνάρτησης) στρέφει 

την λεκάνη, μετακινεί τα πόδια προς τα πίσω και στέκετε στα δυο πόδια , στέκετε στο 

αριστερό πόδι, ελέγχει αν έχει σταλθεί εντολή για να σταματήσει η κίνηση , (αν ναι 

στέκετε στα δυο πόδια και σταματά η εκτέλεση της συνάρτησης) στρέφει την λεκάνη, 

μετακινεί τα πόδια προς τα πίσω και στέκετε στα δυο πόδια κάνοντας έτσι δύο βήματα 

προς τα πίσω. Η συνάρτηση εκτελείτε συνεχώς μέχρι να σταλθεί στην συριακή θύρα ο 

χαρακτήρας 'S' 
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5.22 Η συνάρτηση iTurnLeft 

11 turn left 

int iTurnLeft() 

{ 

while (1) 

{ 

( stand on both legs) 

legs) 
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11 Stand on left leg 

standOnLLeg() ; 

11 check if moνement has to stop 

if (1 ==checkForStop()) 

{ 

} 

11 spin left hip 

SpinLeftHip(O,spin_wait) ; 

11 move left angle at zero point position 

MoveLeftAngle(O ,angle _ wait_land) ; 

retu rn Ο; 

11 spin left hip 

SpinleftHip(-20 ,spin_ wait) ; 

11 moνe left angle at zero point position (stand on both 

MoνeLeftAngle(O ,angle _ wait_land); 

11 stand on right leg 

standOnRLeg(); 

11 check if movement has to stop 

if (1 ==checkForStop()) 

{ 

11 spin left hip 
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SpinLeftHip(O,spin_wait); 

11 moνe right angle at zero point 
position (stand on both legs) 

legs) 

} 

} 

} 

MoνeRightAngle(O , angle_wait_land); 

return Ο; 

11 spin left hip 

SpinLeftHip(O,spin_wait) ; 

11 moνe right angle at zero point position (stand on both 

MoνeRightAngle(O,angle_wait_land); 

Επεξήγηση συνάρτησης iTurnLeft: 

Αρχικά στέκετε στο αριστερό πόδι , ελέγχει αν έχει σταλθεί εντολή για να σταματήσει 

η κίνηση, (αν ναι στέκετε στα δυο πόδια και σταματά η εκτέλεση της συνάρτησης) 

στρέφει το αριστερό μέρος της λεκάνης και στέκετε στα δυο πόδια, στέκετε στο δεξί 

πόδι , ελέγχει αν έχει σταλθεί εντολή για να σταματήσει η κίνηση, (αν ναι στέκετε στα δυο 

πόδια και σταματά η εκτέλεση της συνάρτησης) στρέφει το δεξί μέρος της λεκάνης και 

στέκετε στα δυο πόδια, κάνοντας έτσι μια στροφή προς τα αριστερά . Η συνάρτηση 
εκτελείτε συνεχώς μέχρι να σταλθεί στην συριακή θύρα ο χαρακτήρας 'S' 
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5.23 Η συνάρτηση iTurnRight 

//turn right 

int iTurnRight() 

{ 

while (1) 

{ 

position (stand on both legs) 

legs) 
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11 stand on right leg 

standOnRLeg(); 

11 check ίf movement has to stop 

if (1 ==checkForStop()) 

{ 

} 

11 spin right hip 

SpinRightHip(O,spin_wait); 

11 move right angle at zero point 

MoνeRightAng le(O,angle_wait_land); 

return Ο; 

11 spin right hip 

SpinRightHip(20,spin_wait); 

11 move right angle at zero point position (stand on both 

Move RightAngle(O,angle _ wait_land); 

11 Stand on left leg 

standOnLLeg() ; 
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legs) 

} 

} 
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11 check if movement has to stop 

if (1 ==checkForStop()) 

{ 

} 

11 spin right hip 

11 spin right hip 

SpinRightHip(O,spin_wait); 

11 move left angle at zero poίnt posίtion 

MoνeLeftAngle(O ,angle_wait_land); 

return Ο ; 

Spin RightHip(O,spin_ wait); 

11 move left angle at zero point position (stand on both 

MoνeLeftAngle(O ,angle_wait_land); 

Επεξήγηση συνάρτησης iTurnRight: 

Αρχικά στέκετε στο δεξί πόδι , ελέγχει αν έχει σταλθεί εντολή για να σταματήσει η 

κίνηση , (αν ναι στέκετε στα δυο πόδια και σταματά η εκτέλεση της συνάρτησης) στρέφει 

το δεξί μέρος της λεκάνης και στέκετε στα δυο πόδια, στέκετε στο αριστερό πόδι, ελέγχει 

αν έχει σταλθεί εντολή για να σταματήσει η κίνηση , (αν ναι στέκετε στα δυο πόδια και 

σταματά η εκτέλεση της συνάρτησης) στρέφει το αριστερό μέρος της λεκάνης και 

στέκετε στα δυο πόδια κάνοντας έτσι μια στροφή προς τα δεξιά . Η συνάρτηση εκτελείτε 

συνεχώς μέχρι να σταλθεί στην συριακή θύρα ο χαρακτήρας 'S' 

69 

Παναγιώτης Α. Σοϊλεμέζης 



Κίνηση Bi-ped μέσω κινητού Android 
5.24 Η συνάρτηση setup 

} 

11 initalize connections and components 

νο ίd setup() 

{ 

11 begin seria l communication 

Serial .begin(9600); 

11 attach Left leg 

Langle.attach(LanglePin ,700, 1200); 

Lknee.attach(LkneePin,700, 1200); 

Lhip.attach(LhipPin,700, 1200); 

LhipSpin.attach(LhipSpinPin,700, 1200); 

11 attach Right leg 

RhipSpin.attach(RhipSpinPin,700, 1200); 

Rhip.attach(RhipPin ,700, 1200); 

Rknee.attach(RkneePin,700, 1200); 

Rangle.attach(RanglePin,700, 1200); 

11 attach Radar SeNo 

RadarSeNo.attach( RadarSeNoPin); 

RadarSeNo.write(90); 

11 call function iWait 

iWait(); 

11 call funct ion initLegs 

initLegs(); 
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Επεξήγηση συνάρτησης setup: 

Αρχίζει την σειριακή επι κοινωνία , συνδέει και καλουμάρει τους servo κ ινητήρες στις 

αρχικές τους θέσεις 

5.25 Η συνάρτηση loop 

11 check the serial port and do specifίc actions 

νο ίd loop() 

{ 

11 check serial port for available data 

if (Serial.aνailable() > Ο) 

{ 

int d,a; 

a=1; 

11 read on char 

d=Serίal . read(); 

switch(d) 

{ 

Start======================== 

case 'q': 

,Langle.read(),Langle); 

case 'νν' : 
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//==================langle 

//inc Langle 

setServoValues('+' 

Serial.println(" ----Langle----- \n"); 

break; 

//dec Langle 
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setServoValues('-' 

,Langle.read(),Langle); 

End======================== 

Stan======================== 
case 'e': 

,Rangle.read(),Rangle); 

case 'r' : 

,Rangle.read(),Rangle); 

End======================== 

StaΠ======================== 

case 't': 

,Lknee.read(),Lknee); 

case 'y': 
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Serial.println(" ----Langle----- \n") ; 

break; 

//==================Langle 

//==================Rangle 

//inc Rangle 

setServoValues('+' 

Serial.println(" ----Rangle----- \n"); 

break; 

//dec Rangle 

setServoValues('-' 

Serial .println(" ----Rangle----- \n" ); 

break; 

//==================Rang le 

fi==================Lknee 

//inc Lknee 

setServoValues('+' 

Serial.println(" ----Lknee----- \n" ); 

break; 
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//dec Lknee 

, Lknee. read (), Lknee); 

End======================== 

Staή======================== 

case 'u' : 

, Rknee. read () , Rknee) ; 

case 'ί' : 

, Rknee. read(), Rknee); 

End======================== 

Staή======================== 

case 'a': 
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setServoValues('-' 

Serial.println(" ----Lknee----- \n"); 

break; 

//==================Lknee 

//==================Rknee 

//inc Rknee 

setServoValues('+' 

Serial.println(" ----Rknee----- \n"); 

break; 

//dec Rknee 

setServoValues('-' 

Serial .println(" ----Rknee----- \n"); 

break; 

//==================Rknee 

//==================Lhip 

//inc Lhip 

setServoValues('+' ,Lhip.read(),Lhip); 

Serial .println(" ----Lhip----- \n"); 

break; 
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case 's' : 

End======================== 

StaΠ======================== 

case 'd': 

case 'f' : 

End======================== 

StaΠ======================== 

case 'g' : 

,LhipSpin.read(),LhipSpin); 

case 'h': 

74 

//dec Lhip 

setServoValues('-' ,Lhip.read(),Lhip); 

Serial .println(" ----Lhip----- \n" ); 

break; 

//==================Lhip 

//==================Rh ip 

//inc Rhip 

setServoValues('+' ,Rhip.read(),Rhip); 

Serial.println(" ----Rhip----- \n"); 

break; 

//dec Rhip 

setServoValues('- ' ,Rhip.read(),Rhip); 

Serial .println(" ----Rhip----- \n" ); 

break; 

//==================Rh ip 

//==================Lh ipSpin 

//inc LhipSpin 

setServoValues('+' 

Serial .println(" ----LhipSpin----- \n"); 

break; 
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//dec LhipSpin 

,LhipSpin.read(),LhipSpin); 

End======================== 

StaΠ======================== 

case 'j ': 

,RhipSpin.read(),RhipSpin); 

case 'k': 

,RhipSpin .read() ,RhipSpin); 

end======================== 

case 'F': 

case 'L' : 
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setServo Values('-' 

Serial .println(" ----LhipSpin----- \n"); 

break; 

//======-=============LhιpSpιn 

//==================RhipSpin 

//inc RhipSpin 

setServoValues('+' 

Serial.println(" ----Rh ipSpin----- \n") ; 

break; 

//dec rhipSpin 

setServoValues('-' 

Serial.println(" ----RhipSpin----- \n" ); 

break; 

//==================RhipSpin 

11 Walk forward 

iwalk(); 

Serial.println(" ----walked----- \n" ); 

break; 
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11 Turn left 

case 'R': 

case 'Β': 

case 'W': 

start======================== case 'Ο': 

case 'z': 

End======================== case Ό': 

} 

} 

11 call functίon ίWait 

ίWaίt(); 

} 
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iTurnleft(); 

Serίal.println( " ----Turned left----- \n"); 

break; 

11 Turn left 

iTurnRight(); 

Serίal.prίntln( " ----Turned Right----- \n"); 

break; 

11 Walk backwards 

iWalkBack(); 

Serίal.prίntln(" ----walked back----- \n"); 

break; 

//Walk back 

iFollowThelίght(); 

Serίal.prίntln(" ----wa/ked back----- \n"); 

break; 

//==================in ίtίal ίze 

11 set legs wίth orίg ί nal νalues 

ίnίtlegs(); 

Serίal.prίntln( " ----inίtlegs----- \n") ; 

break; 

//==================in ίtialίze 
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Επεξήγηση συνάρτησης loop: 

Διαβάζει συνεχώς την σειριακή θύρα και ανάλογα τον χαρακτήρα που διαβάζει 

εκτελεί την αντίστοιχη εντολή 
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6. Ανάπτυξη εφαρμογής Android 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί και θα γίνου μερικές αναφορές πάνω στον 

κώδικα της εφαρμογής android, για απολυτή κατανόηση του απαιτείτε γνώση 

ανάπτυξης εφαρμογών android. 

6.2 Κυρίως κώδικας εφαρμογής 

package com.test.bluetooth; 

import jaνa.io.IOException; 

import jaνa . io.lnputStream; 

import jaνa.io.OutputStream; 

import jaνa.util.ArrayList; 

import jaνa.util . Set; 

import jaνa.util.UUID; 

import android.app.Actiνity; 

import android.bluetooth.BluetoothAdapter; 

import android.bluetooth.BluetoothDevice; 

import android.bluetooth.BluetoothSocket; 

import android.content.BroadcastReceiνer; 

import android.content.Context; 

import android.content.lntent; 

import android.content. lntentFilter; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.os.Message; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

ί m port and roid. widget.AdapterView; 
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import and roid. widget.AdapterView. On ltemClickListener; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.Toast; 

public class Main_Actiνity extends Actiνity implements OnltemClickListener { 

Button mybutton; 

Button mybuttonF; 

Button mybuttonL; 

Button mybuttonR; 

Button mybuttonS; 

Button mybuttonW; 

Button mybuttonw; 

ArrayAdapter<String> listAdapter; 

ListView listView; 

BluetoothAdapter btAdapter; 

Set<BluetoothDeνice> deνicesArray; 

ArrayList<String> pairedDeνices; 

11 ArrayList<BluetoothDevice> devίces; 

ArrayList<BluetoothDevice> devices; 

static ConnectedThread myConnectedThread; 

static int myView = R.layout.main; 

public static final UUID MY_ UUIO = UUID 

.fromString(''00001101-0000-1000-
8000-00805F9B34FB"); 

protected static final int SUCCESS_CONNECT =Ο; 

protected static final int MESSAGE_READ = 1; 

lntentFilter filter; 

BroadcastReceiver receiver; 

String tag = "debugging"; 

Παναγιώτης Α. Σοϊλεμέζης 
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Handler mHandler = new Handler() { 

@Override 

public void handleMessage(Message msg) { 

11 TODO Auto-generated method stub 

Log . ί(tag, "in handler"); 

super.handleMessage(msg); 

switch (msg.what) { 

case SUCCESS_ CONNECT: 

11 DO something 

myConnectedThread = 
new ConnectedThread( 

(BluetoothSocket) msg.obj); 

Toast.makeText(getApplicationContext() , "CONNECT", Q).show(); 

11 String s = 
"successfully connected"; 

myConnectedThread. write( s. getBytes()); 

myConnectedThread.start(); 

String s = 'ΌΚ!"; 

ShowControlScreen(); 

11 
myConnectedThread.run(); 

Log.ί(tag, "connected"); 

break; 

case MESSAGE_READ: 

byte[] readBuf = 
(byte[]) msg.obj; 

String(readBuf); 
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String string = new 

Toast. make Text(getApplicationContext(), string, Q) .show(); 

break; 
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}; 

@Override 

Κίνηση Bi-ped μέσω κινητού Android 
} 

} 

public void onCreate(Bundle savedlnstanceState) { 

super.onCreate(savedlnstanceState); 

setContentView( myView); 

init(); 

if (btAdapter == null) { 

Toast.makeText(getApplicationContext(), "Νο bluetooth detected", Q) 

.show(); 

} else { 

} 

} 

finish(); 

if (!btAdapter.isEnabled()) { 

turnOnBT(); 

} 

getPairedDevices(); 

startDiscovery(); 

private void startDiscovery() { 

} 

Παναγιώτης Α. Σοϊλεμέζης 

11 TODO Auto-generated method stub 

btAdapter.cance/Discovery(); 

btAdapter.startDiscovery(); 
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private νοίd turnOnBT() { 

11 TOD.., Auto-generated method stub 

lntent intent = new 
lntent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 

deνicesArray) { 

82 

startActiνityForResult(intent, 1 ); 

} 

private νοίd getPairedDeνices() { 

11 TODO Auto-generated method stub 

deνicesArray = btAdapter.getBondedDeνices(); 

if (deνicesArray.size() >Ο) { 

for (BluetoothDeνice deνice 

pairedDeνices.add(deνice . getName()); 

String s =" (Paired) "; 

listAdapter.add(deνice.getName() + s + "\n" 

+ deνice.getAddress()); 

} 

} 

} 

private νοίd ShowControlScreen() { 

11 myView=R.layout.control_quad; 

setContentView( myView); 

init2(); 

} 

private νοίd init2() { 

mybuttonF = (Button) findViewByld(R.id.buttonF); 
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View.OnClickListener() { 

ν.getTag().toString(); 

mybuttonR = (Button) findViewByld(R. id.buttonR); 

mybuttonL = (Button) findViewByld(R.id.buttonL); 

mybuttonS = (Button) findViewByld(R.id.buttonS); 

mybuttonW = (Button) findViewByld(R.id.buttonW); 

mybuttonw = (Button) findViewByld(R.id.buttonw); 

View.OnClickListener handler2 = 

public void onClick(View ν) { 

String s 

myConnectedThread. write( s.getBytes()); 

} 

} 

}; 

mybutton F .set0nClickListener(handler2); 

mybuttonR.set0nClickListener(handler2); 

mybuttonL.setOnClickListener(handler2); 

mybutton S. setOnC 1 ickListene r(h and le r2); 

mybuttonW .setOnClickListener(handler2); 

mybuttonw. setOnC 1 ickListene r(hand le r2); 

private void init() { 

Παναγιώτης Α. Σοϊλεμέζης 

11 TODO Auto-generated method stub 

listView = (ListView) findViewByld(R.id./istView); 

listView .setOn ltemClickListener(this); 

listAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, 

new 

= 
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android.R.layout.sίmple_/ίst_ίtem_ 1, Ο); 

mybutton = (Button) findViewByld(R.id.tvPO); 

View.OnClickListener handler = 
View.OnClickListener() { 

public νοίd onClick(View ν) { 

11 
setContentView( R. layout.control_ q uad); 

} 

}; 

mybutton .setOnClickListener(handler); 

listView. setAdapter(listAdapter) ; 

btAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 

pairedDevices = new ArrayList<String>(); 

filter 
lntentFilter(BluetoothDevice.ACT/ON_FOUNO); 

= 

devices = new ArrayList<BluetoothDevice>(); 

receiver = new BroadcastReceiver() { 

@Override 

new 

new 

public void onReceive(Context 
context, lntent intent) { 

11 TODO Auto-
generated method stub 

String action = 
intent.getAction(); 

if 
(BluetoothDevice.ACT/ON_FOUNO.equals(action)) { 

BluetoothDevice device = intent 
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.getParcelableExtra(Bluetooth Deνice. EXTRA_DEVICE); 

deνices.add(deνice); 

a =Ο; a < pairedDeνices.size(); a++) { 

if (device.getName().equals(pairedDevices.get(a))) { 

11 append 

s = 11 (Paired) 11 ; 

break; 

} else { 

listAdapter.add(device.getName() + 11 11 + s + 11 11 

+ 11\nll 

deνice . getAddress()); 

} 

} 

else 
(BluetoothAdapter.A CTION_DISCOVERY_ ST ARTED 

.equals(action)) { 

Παναγιώτης Α. Σοϊλεμέζης 
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for (int 

+ 

} 

if 
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11 run 

some code 

} else if 
(BluetoothAdapter.ACTION_ D/SCOVERY_ FINISHED 

.equals(action)) { 

11 run 
some code 

} else if 
(BluetoothAdapter.ACT/ON_ ST Α TE_ CHANGED.equals( action)) { 

if 
(btAdapter.getState() == btAdapter.STA ΤΕ OFf) { 

turnOnBT() ; 

} 

} 

} 

}; 

registerReceiνer( rece iνer , fi lter); 

filter = new 
lntentFilter(BluetoothAdapter.ACT/ON_O/SCOVERY_STARTEO); 

registerReceiνer(receiνer, filter); 

fi lter = new 
lntentFilter(BluetoothAdapter.ACT/ON_O/SCOVERY_F/N/SHEO); 

registerRece iνer( receiνer, fi lter) ; 

filter = new 
lntentFilter(BluetoothAdapter.ACT/ON_ ST Α TE_ CHANGED); 

registerReceiνer(receiνer, filter); 

} 

@Oνerride 

protected νοίd onPause() { 

11 TODO Auto-geπerated method stub 
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data) { 

long arg3) { 

} 

@Override 

Κίνηση Bi-ped μέσω κινητού Android 
super.onPause() ; 

unregisterReceiver(receiver); 

protected void onActivityResult( int requestCode, int resultCode, lntent 

11 TODO Auto-generated method stub 

super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 

if (resultCode == RESUL T_CANCELED) { 

Toast. make Τ ext(getApplicationContext(), 

"Bluetooth must be enabled to continue", Toast.LENGTH_SHORΊ) 

.show(); 

finish(); 

} 

} 

public void onltemClick(AdapterView<?> argO, View arg1, int arg2, 

11 TODO Auto-generated method stub 

if (btAdapter.isDiscovering()) { 

btAdapter.cancelDiscovery(); 

} 

if (listAdapter.getltem(arg2).contains("Paired")) { 

11 BluetoothDevice selectedDevice = 
devices.get(arg2); //** cant 

11 figure ίt out?? ... 
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deνicesArray 

btAdapter . getBondedDeνices(); 

if (deνicesArray.size() >Ο) { 

= 

for (BluetoothDeνice 

deνice : deνicesArray) { 

if 
(deνice.getName().equals(pairedDeνices . get(arg2))) { 

BluetoothDeνice selectedDeνice = deνice; 

ConnectThread connect = new ConnectThread( 

selectedDeνice); 

connect.start(); 

Log.i(tag, "in cl ick listener"); 

break; 

} 

} 

} 

} else { 

Toast.makeText(getApplicationContext() , "deνice is not paired", Q) 

.show(); 

} 

} 

priνate class ConnectThread extends Thread { 
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assigned to mmSocket, 

with the given BluetoothDevice 

private final BluetoothSocket mmSocket; 

private final BluetoothDeνice mmDeνice; 

public ConnectThread(BluetoothDeνice deνice) { 

11 Use a temporary object that is later 

11 because mmSocket is final 

BluetoothSocket tmp = null; 

mmDeνice = deνice; 
Log.i(tag, "construct"); 

11 Get a BluetoothSocket to connect 

try { 

11 ΜΥ _UUID is the 
app's UUID string, also used by the server 

11 code 

tmp = 
device.createRfcommSocketToServiceRecord(MY_UU/O); 

failed"); 

mmSocketConnected = new 

} catch (IOException e) { 

Log.i(tag, "get socket 

} 

mmSocket = tmp; 

11 ConnectedThread 

11 ConnectedThread(mmSocket); 

11 mmSocketConnected .start(); 

11 
mmSocketConnected. write("connected ! ! ".getBytes()); 

} 
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public void run() { 

down the connection 

through the socket. This will block 

throws an exception 

succeeded"); 

connectException) { 

failed"); 

close the socket and get out 

mmSocket.close(); 

closeException) { 

a separate thread) 

11 Cancel discovery because ίt will slow 

btAdapte r. cancelD iscoνery(); 

Log.ί(tag , "connect - run"); 

try { 

} 

} 

11 Connect the device 

11 until it succeeds or 

mmSocket.connect(); 

Log .i(tag, "connect -

catch (IOException 

Log.i(tag, "connect 

11 Unabie to connect; 

try { 

} catch (IOException 

} 

return; 

11 Do work to mar1age the connection (in 

mHandler.obtainMessage( SUCCESS_ CONNECT, 
mmSocket) .sendToTarget() ; 

} 

90 

Παναγιώτης Α. Σοϊλεμέζης 



Κίνηση Bi-ped μέσω κινητού Android 

socket */ 

} 

/** Will cancel an in-progress connection, and close the 

public void cancel() { 

try { 

} 

mmSocket.close(); 

} catch (IOException e) { 

} 

private class ConnectedThread extends Thread { 

using temp objects because 

socket.getlnputStream(); 

socket. getOutputStream(); 

Παναγιώτης Α. Σοϊλεμέζης 

private final BluetoothSocket mmSocket; 

private final lnputStream mmlnStream; 

private final OutputStream mmOutStream; 

public ConnectedThread(BluetoothSocket socket) { 

mmSocket = socket; 

lnputStream tmpln = null; 

OutputStream tmpOut = null; 

11 Get the input and output streams, 

11 member streams are final 

try { 

tmpln 

tmpOut 

} catch (IOException e) { 

} 

mmlnStream = tmpln; 

mmOutStream = tmpOut; 

= 

= 
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stream 

until an exception occurs 

from the lnputStream 

Κίνηση Bi-ped μέσω κινητού Android 
} 

public void run() { 

byte[] buffer; // buffer store for the 

int bytes; // bytes returned from read() 

11 Keep listening to the lnputStream 

while (true) { 

try { 

11 Read 

11 jf 
(mmlnStream.available() >Ο) { 

buffer = 
new byte[1024]; 

bytes = 
mmlnStream.read(buffer) ; 

mHandler.obtainMessage(MESSAGE_REAO, bytes, -1, buffer) 

.sendT ο Τ arget(); 

11} 

11 Send 
the obtained bytes to the υι activity 

} catch (IOException e) 
{ 

break; 

} 

} 

} 
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/* Call this from the main activity to send data to the 

remote device */ 

public void write(byte[] bytes) { 

try { 

mmOutStream.write(bytes); 

} 

} catch (IOException e) { 

} 

/* Call this from the main activity to shutdown the 
connection * / 

public void cancel() { 

try { 

} 

} 

} 

mmSocket.close(); 

} catch (IOException e) { 

} 

6.3 Κώδικας οθόνης επιλογής συσκευής Bluetooth 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

and roid: layout_ width="match_parent" 

android :layout_height="match_parent" > 

<Button 

android:id="@+id/tvPD" 

and roid : layout_ width=" match_parent" 

android : layout_height="wrap _ content" 

Παναγιώτης Α. Σοϊλεμέζης 
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and roid : layout_alignParentT op="true" 

android :text="send test message" > 

</Button> 

<ListView 

android: id="@+id/listView" 

android: layout_width="match_parent" 

and roid: layout_height="wrap _ content" 

android : layout_below="@id/tνPD" > 

</ListView> 

<IRelativeLayout> 
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C!} Main_Activity 

send test message 

HC- 06 (Paired) 
20: 13:07:25: 12:85 

HC-05 (Paired) 
20: 13:06:24:06:73 

6. 1 Οθόνη επιλογής συσκευής Bιuetooth 
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6.4 Κώδικας οθόνης επιλογής εντολών 

<?xml versίon="1.0" encodίng="utf-8 '?> 

<LinearLayout xmlns:android= "http:!!schemas.android.com!apk!res!android" 

android: layout_ wίdth= "match_parent" 

android:layout_height= "match_parent" 

android:orientation= "vertical" > 

<TextView 

android:id= "@+ίdltextView1" 

androίd: layout_ wίdth= "wrap_content" 

androίd:layout_heίght= "wrap_ content" 

android:text= "Select Command" 

and roid :textAppearance= "?android:attr!textAppearanceLarge" 1> 

<Button 

android: ίd= "@+ίd/buttonF" 

android:layout_width= "fill_parent" 

android:layout_heίght="wrap_content" 

android:tag= "F" 

android:text= "Move Forward" 1> 

<Button 

android:id="@+id/buttonL" 

androίd: layout_ width= "fill_parent" 

androίd : layout_heίght= "wrap_ content" 

androίd:tag= "L" 

android:text= "Move Left" 1> 

<Button 

android: id= "@+id/buttonR" 

android: layout_ wίdth= "fill_parent" 

Παναγιώτης Α. Σοϊλεμέζης 
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and roid: layout_height= "wrap _ content" 

android:tag= "R" 

android:text= 1'Move Riqht" 1> 

<Button 

androίd:id= "@+ίd/buttonS" 

android:layout_width="fi//_parent" 

and roid : layout_height= "wrap _ content" 

android:tag="S" 

android:text= "Stop Movinq" 1> 

<Button 

and roid: id= "@+ίd/button W" 

and roid : layout_ width= "fif Lparent" 

android :layout_height= "wrap_content" 

android:tag= "W" 

android:text= "Follow the liqht" 1> 

<Button 

and roid : id= "@+ίd/buttonw" 

and roid: layout_ width= "fif Lparent" 

and roid: layout_height= "wrap _ content" 

android:tag= "w" 

android:text="Stop Fo/lowinq the liqht" 1> 

</LinearLayout> 
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[;] Saνing screenshot. .. 

Q Main_Activity 

Select Command 

Μονe Forward 
- ---------~ 
Μονe Left 

MoveRight 

Stop Moving 

FoHow the lίght 

Stop Following the light 

6.2 Οθόνη αποστολής εντολών 
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