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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο την παρακολούθηση ενός κλειστού χώρου με την χρήση 

μιας αυτόνομης κινούμενης ρομποτικής πλατφόρμας. Επιτρέπει στον κάτοχό της να ελέγχει 

το περιβάλλον στο οποίο κινείται το ρομπότ παρά το ότι βρίσκεται σε απόσταση από το 

συγκεκριμένο χώρο. Αυτό πραγματοποιείται ελέγχοντας  και ανιχνεύοντας  είτε αυτόνομα 

είτε χειροκίνητα εξ αποστάσεως την είσοδο στον χώρο αλλά και την κίνηση μέσα σε αυτόν 

κάποιου ανθρώπου ή ζώου ειδοποιώντας τον χειριστή. 

Για την επίτευξη των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί έρευνα για την επιλογή των 

κατάλληλων αισθητηρίων ανίχνευσης κίνησης, απόστασης αλλά και των κατάλληλων 

μέσων(υλικών) που θα ανταποκρίνονται στις συνθήκες  του κλειστού χώρου. Επίσης θα 

συγγραφεί και το απαραίτητο λογισμικό έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια ρομποτική 

πλατφόρμα με γνώμονες το χαμηλό κόστος κατασκευής αλλά και την λειτουργικότητα. 

Για τον χειρισμό του ρομπότ κατά την διάρκεια του χειροκίνητου ελέγχου θα 

χρησιμοποιηθεί ένα smartphone με λογισμικό Android έκδοσης 5.0.0 ή νεότερης. Οπότε θα 

αναπτυχθεί και η αντίστοιχη android εφαρμογή που θα έχει ως στόχο την ασύρματη  

επικοινωνία μεταξύ χειριστή και ρομπότ. 

Αναλογιζομένων των αναγκών του συστήματος για την λειτουργία του ρομπότ τόσο κατά 

την διάρκεια του αυτόματου ελέγχου όσο και του χειροκίνητου θα χρησιμοποιηθούν ως 

εξαρτήματα (hardware) του συστήματος οι μικροελεγκτές Arduino Yun και Arduino Uno, τα 

αισθητήρια για την ανίχνευση κίνησης και απόστασης το AM 312 και το HC-SR04 

αντίστοιχα. Για την κίνηση του οχήματος χρησιμοποιούνται τέσσερεις dc κινητήρες με έναν 

τροχό προσαρτημένο στον κάθε ένα αντίστοιχα. Επίσης , θα χρησιμοποιηθεί μια IP camera 

για την ζωντανή μετάδοση video από το ίδιο το ρομπότ καθώς και μια συστοιχία μπαταριών 

για την τροφοδοσία του συστήματος. Όλα τα υλικά μέρη του συστήματος είναι 

προσαρτημένα επάνω σε μια ρομποτική, πλατφόρμα την ‘’4WD SMART ROBOT CHASSIS 

CAR’’ [1]. 

Για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος πρέπει το smartphone και  οι μικροελεγκτές 

Arduino Yun και Arduino Uno να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Επομένως , έχει 

αναπτυχθεί λογισμικό για το καθένα ξεχωριστά με σκοπό την επίτευξη των βασικών τους 

στόχων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Για το smartphone δημιουργήθηκε 

ένα android application με την χρήση του προγράμματος Android Studio 3.5 το οποίο έχει 

ως στόχο την επικοινωνία smartphone - Arduino Yun για την αποστολή εντολών – 

δεδομένων. Τα Arduino Yun και Uno έχουν προγραμματιστεί με την χρήση του 

προγράμματος Arduino IDE 1.8.5. Το Yun αναλαμβάνει την ασύρματη σύνδεση και 

επικοινωνία με το smartphone, την «οδήγηση» των κινητήρων καθώς και την ανίχνευση 

ανθρώπου ή ζώου στον χώρο. Ο μικροελεγκτής Arduino Uno φροντίζει για την αυτόνομη 

κίνηση του ρομπότ καθώς ανιχνεύει την απόσταση εμποδίων ώστε να παρακαμφθούν. 

Για την σύνθεση της ρομποτικής πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε έρευνα για την επιλογή 

των κατάλληλων εξαρτημάτων αλλά και μεθόδων σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο. 

Κατά την διάρκεια των δοκιμών διαπιστώθηκε πως υπήρχε μια χρονική καθυστέρηση όσων 
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αφορά την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Yun – smartphone, στην ανίχνευση κίνησης και 

στη λήψη του video stream . Με τις δοκιμές διεξήχθη το συμπέρασμα ότι ανάλογα με την 

επιλογή του αισθητήριου, της IP camera ή της μεθόδου επικοινωνίας βελτιωνόταν και το 

σύστημα. 

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης – επέκτασης του συστήματος με την προσθήκη 

περισσότερων εξαρτημάτων αλλά και διαφορετικών μεθόδων. Με αυτόν τον τρόπο θα 

ελέγχεται το ρομπότ και ο χώρος πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. 

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ 

Αυτόνομη ρομποτική πλατφόρμα, Arduino Yun, Arduino Uno, Έλεγχος εσωτερικού χώρου, 

Επίβλεψη χώρου, Wi-Fi, Android application, IP camera, video stream 
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ABSTRACT 

The present study aims to monitor an indoor space using an autonomous moving robotic 

platform. Gives the ability to its user inspecting the environment in which the robot moves 

despite being at a distance from this space. This is accomplished by controlling and detecting 

either autonomously or manually from a distance, the entrance to the space but also the 

movement within it of a human or animal by notifying the operator. 

To achieve the above, research will be held in order to select the appropriate sensors for 

motion detection, distance counting but also the appropriate means (materials) that meets 

the conditions of the closed space. Furthermore, the necessary software will be written. So 

that a robotic platform can be developed based on low construction costs and functionality. 

For operating the robot during manual control a smartphone with Android software version 

5.0.0 or later will be used. So the appropriate android application will be developed that 

aims at wireless communication between operator and robot. 

Considering the system’s requirements for the operation of the robot, both during the 

automatic and the manual control, will be used as components (hardware) of the system the 

microcontrollers Arduino Yun and Arduino Uno, the motion and distance detection sensors 

AM 312 and HC-SR04 respectively. For the moving of the robotic vehicle, four dc motors are  

used with one wheel attached to each one respectively, an IP camera for live video 

transmission from the robot itself. As well as a battery pack to power the system. All of the 

hardware components of the system are mounted on a robotic platform the '' 4WD SMART 

ROBOT CHASSIS CAR '' [1]. 

For the proper function of the system, the smartphone, Arduino Yun and Arduino Uno 

microcontrollers must be in constant communication. Therefore, software have been 

developed for each one separately in order to achieve their main goals and exchange 

information with each other. An android application has been developed for the smartphone 

using the Android Studio 3.5 program, in order to establish the communication between 

smartphone  and Arduino Yun for sending commands - data. The Arduino Yun and Uno have 

been programmed with the use of Arduino IDE 1.8.5 software. Yun takes over the wireless 

connection and communication with the smartphone, the "driving" of the engines as well as 

the detection of a man or an animal in the area. The Arduino Uno microcontroller ensures 

the independent movement of the robot by detecting the distance of obstacles that needed 

to overcome. 

For the synthesis of the robotic platform, a research have been carried out for the selection 

of the appropriate components and methods at a theoretical as well as at practical level. At 

the period of testing, was found that there were time delays in the exchange of Yun-

smartphone data, in motion detection and video streaming. So depending on the selection 

of sensors, IP camera or of an alternative communication method the system would be 

improved. 
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Finally, there is the possibility of improvement - expansion of the system by adding more 

parts and different methods. Ιn order to control the robot and space more efficiently from 

anywhere in the world. 

KEYWORDS 

Autonomous robotic platform, microcontrollers, sensors, Arduino Yun, Arduino Uno, indoor 

control, Space supervision, Wi-Fi, Android application, IP camera, video stream 
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PIR (Passive Infrared Sensors): (παθητικοί αισθητήρες υπερύθρων) 

IR (InfraRed): (υπέρυθρο) 

CCD (Charge Coupled Device): (συσκευή συζευγμένου φορτίου) 

MW (Micro Wave): (μικροκύματα) 

TCP (Transfer Control Protocol): (πρωτόκολλο ελέγχου μεταφοράς δεδομένων) 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): (πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου) 

IP address (Internet Protocol address): (πρωτόκολλο διευθύνσεων δικτύου) 

CCTV (Closed Circuit Television): (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης) 

DDNS (Dynamic Domain Name System): (Σύστημα απόδοσης δυναμικού Domain ονόματος) 

PWM (Pulse Width Modulation): (Ρυθμιζόμενο Εύρος Πλάτους Παλμού) 
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ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΩΝ  

Activity 

Το Activity αποτελεί ένα από τα βασικότερα μέρη ενός android application. Ένα Activity 

είναι μια  εικόνα ή ένα παράθυρο, με γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη. Η 

Activity είναι μια υποκλάση της ‘’ContextThemeWrapper’’ κλάσης [2]. 

DDNS (Dynamic Domain Name System) 

‘’Domain name’’ είναι μια μοναδική ονομασία που δίνετε για την public (δημόσια) IP ενός 

συγκεκριμένου δικτύου. Επειδή η public IP αλλάζει συνεχώς η DDNS είναι μια υπηρεσία που 

φροντίζει να αντιστοιχεί το domain name του συγκεκριμένου δικτύου με την καινούργια 

public IP του. 

‘’JSON’’ (JavaScript Object Notation) Είναι μια φόρμα – γλώσσα χρήσιμη για την ανταλλαγή 

δεδομένων στα δίκτυα με πολλά κοινά στοιχεία από γλώσσες προγραμματισμού όπως C, 

C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python. 

REST (Representational State Transfer) Το REST αποτελεί έναν τρόπο, μια δομή για το 

σχεδιασμό δικτυακών εφαρμογών και συγκεκριμένα για την σύνδεση και επικοινωνία client 

και server χρησιμοποιώντας το HTTP ως πρωτόκολλο επικοινωνίας. 

Το SSH (Secure Shell) είναι ένα πρωτόκολλο δικτύων επικοινωνίας που δίνει στον χρήστη 

την δυνατότητα διασύνδεσης συσκευών που υποστηρίζουν το συγκεκριμένο πρωτόκολλο , 

να συνδεθούν μεταξύ τους με ασφαλή τρόπο. Καθώς για την σύνδεση τους ζητείτε κωδικός 

και η ανταλλαγή δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη [3] [4].  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εν λόγω πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την έρευνα για τον σχεδιασμό και την 

κατασκευή ενός αυτόνομου ρομποτικού οχήματος(Ρ.Ο) επίβλεψης χώρου. Θα αναλαμβάνει 

την αυτόνομη κίνηση του ρομποτικού οχήματος, την αποφυγή εμποδίων και την 

ειδοποίηση του χειριστή σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης ανθρώπου ή ζώου. Επιμέρους 

στόχοι της πτυχιακής εργασίας είναι να υπάρχει η δυνατότητα τηλεχειρισμού του ρομπότ 

από εξουσιοδοτημένο χρήστη που βρίσκετε σε απόσταση. Ένας επιπρόσθετος σκοπός της 

εργασίας είναι η εξ’ αποστάσεως επίβλεψη του χώρου με την λήψη ζωντανής εικόνας, ήχου 

και video. Τέλος, θα αναζητηθεί τρόπος για την πρόσβαση του χρήστη στο ρομπότ και κατ’ 

επέκταση στον υπό επίβλεψη χώρο με την χρήση ασύρματης τεχνολογίας, μέσω ενός 

smartphone με το κατάλληλο λογισμικό Android. 

Μεθοδολογία 

Για την επίλυση του προβλήματος θα πραγματοποιηθεί έρευνα τέσσερα βασικά στάδια. 

Αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο, για την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών. 

Συγκεκριμένα, θα γίνει αναζήτηση σε βιβλιογραφία και ιστοσελίδες τεχνολογικού και 

θεωρητικού περιεχόμενου, σχετικά με την ρομποτική, τον προγραμματισμό, την 

μηχατρονική και τις τηλεπικοινωνίες. Σε δεύτερο στάδιο έχοντας αποκτήσει το επιθυμητό 

θεωρητικό υπόβαθρο, θα γίνει  έρευνα αγοράς και μελέτη για την επιλογή και τον 

συνδυασμό των κατάλληλων μέσων και εξαρτημάτων (hardware), που θα συνθέτουν την 

ρομποτική πλατφόρμα. Το επόμενο βήμα είναι η έναρξη διάφορων ενεργειών όπως η 

συγγραφή κάποιου μέρους του κώδικα για την δοκιμή των εξαρτημάτων και του 

λογισμικού. Αυτό έχει ως στόχο να γίνουν οι αντίστοιχες παρατηρήσεις σε πρακτικό-

πειραματικό επίπεδο και αν χρειαστεί η περεταίρω βελτίωση-αλλαγή κάποιων στοιχείων ή 

μεθόδων του συστήματος. Τέλος, θα ακολουθήσει η σχεδίαση και κατασκευή του 

ρομποτικού οχήματος από τα επιμέρους στοιχεία που προκύπτουν από τα παραπάνω 

βήματα. 

Ο κύριος σκοπός για την επίλυση του προβλήματος της πτυχιακής εργασίας ήταν η 

κατασκευή ενός ρομποτικού οχήματος. Συνεπώς,  έπρεπε να αναζητηθεί με ποιόν τρόπο θα 

μπορούσε ένα ρομπότ να πραγματοποιεί τον έλεγχο ενός χώρου. Ποιες δυνατότητες θα 

χρειαστεί να έχει και ποία θα είναι τα επιμέρους στοιχεία που θα το απαρτίζουν. Στο πρώτο 

στάδιο της έρευνας των εξαρτημάτων, αναζητήθηκε ένας μικροελεγκτής ο οποίος θα ήταν 

υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και την λειτουργία του ρομπότ. Ο κυρίως γνώμονας 

για την εύρεση του κατάλληλου μικροελεγκτή ήταν ότι έπρεπε να είναι ελέγξιμος και 

προσβάσιμος με τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας. Επιπλέον έπρεπε να προσφέρει την 

δυνατότητα σύνδεσης σε αυτόν όλων των απαραίτητων αισθητήρων και εξαρτημάτων που 

θα συνέθεταν το ρομπότ. 

Αργότερα έγινε αναζήτηση σε βιβλιογραφία και την υπάρχουσα τεχνολογία για την επιλογή 

των κατάλληλων αισθητήρων που θα παρέχουν στον μικροελεγκτή του ρομπότ την 

δυνατότητα ελέγχου του χώρου. Σύμφωνα τις επιμέρους ανάγκες του ρομποτικού 

οχήματος, θα αναζητηθούν τα είδη αισθητήρων που παρέχουν στο ρομπότ την δυνατότητα 
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ανίχνευσης ανθρώπου ή ζώου και την αποφυγή εμποδίων. Επίσης, Θα εξεταστούν οι 

ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους, ώστε αργότερα να επιλεγούν με βάση την 

καταλληλότητα τους για την συγκεκριμένη εφαρμογή άλλα και την συμβατότητα τους με τα 

υπόλοιπα εξαρτήματα της κατασκευής. Συγκεκριμένα για την ανίχνευση ανθρώπου ή ζώου, 

θα γίνει η επιλογή ανάμεσα από τους τρεις βασικούς τύπους αισθητηρίων: τα αισθητήρια 

υπέρυθρης ακτινοβολίας, τα αισθητήρια μικροκυμάτων και τις κάμερες με την δυνατότητα 

αναγνώρισης εικόνας (προσώπων-αντικειμένων). Έπειτα, συγκρίνοντας τα είδη αισθητήρων 

ανίχνευσης ανθρώπου ή ζώου. Διαπιστώσαμε ότι η χρήση κάμερας ανίχνευσης 

υπερκαλύπτει τις ανάγκες της εργασίας και έχει αρκετές παραπάνω δυνατότητες από αυτές 

που θα χρησιμοποιούσαμε. Επιπλέον, το κόστος της είναι αρκετά μεγαλύτερο από το 

κόστος ενός αισθητηρίου υπερύθρων. Έτσι αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα 

αισθητήριο υπερύθρων. 

Αυτόνομη κίνηση του ρομπότ 

Στην συνέχεια, εφόσον πραγματοποιήθηκε η ανίχνευση ανθρώπου ή ζώου, ο επόμενος 

στόχος είναι η λειτουργία της κίνησης του ρομπότ. Γι’ αυτό πρέπει να βρεθεί μια ρομποτική 

πλατφόρμα στην οποία θα προσαρτάτε όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός και θα έχει την 

δυνατότητα κίνησης. Το έδαφος του περιβάλλοντος ελέγχου του ρομπότ είναι σχετικά 

ομαλό και δεν έχει ανισόπεδα σημεία. Οπότε, ένα όχημα με ηλεκτρικούς κινητήρες dc και 4 

ρόδες ή ερπύστριες θα ήταν ιδανικό. Έτσι επιλέχτηκε η ρομποτική πλατφόρμα ‘’4WD 

SMART ROBOT CHASSIS CAR’’ [1].  

Για την αυτόνομη κίνηση του ρομπότ έπρεπε να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω 

ενέργειες. Αρχικά η σχεδίαση και κατασκευή ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος το οποίο θα 

«οδηγεί» τους κινητήρες, ενισχύοντας το ηλεκτρονικό σήμα που δέχονται από τον 

μικροελεγκτή. Μετά θα ακολουθήσει η συγγραφή του λογισμικού που θα αναλαμβάνει την 

αυτόνομη κίνηση και κατεύθυνση του ρομποτικού οχήματος(ενεργοποίηση, 

απενεργοποίηση κινητήρων). Τέλος, επειδή το όχημα κινείτε αυτόνομα θα πρέπει να έχει 

την δυνατότητα ανίχνευσης και αποφυγής εμποδίων. Για τον εντοπισμό εμποδίων θα 

επιλεχτεί μεταξύ των αισθητηρίων υπερύθρων και υπερήχων, ένα αισθητήριο υπερήχων. 

Συνεπώς,  θα προγραμματιστεί εκ νέου ο μικροελεγκτής για την αποφυγή των εμποδίων. 

Δοκιμές και Παρατηρήσεις 

Σε αυτή την φάση η διαδικασία της ανίχνευσης ζώου ή ανθρώπου και της μέτρησης 

απόστασης εμποδίων είχε πραγματοποιηθεί απλά με την σύνδεση των αισθητήρων στον 

μικροελεγκτή, χωρίς δηλαδή να έχει κατασκευαστεί η ρομποτική πλατφόρμα. Οπότε, όλες 

οι δοκιμές και μετρήσεις των αισθητηρίων είχαν λάβει μέρος με το ρομπότ να βρίσκετε σε 

ακινησία. Στην συνέχεια έπρεπε να ελέγξουμε την συμπεριφορά του συστήματος και κατά 

την διάρκεια της κίνησης του ρομπότ. Έτσι, προχωρήσαμε στην κατασκευή της ρομποτικής 

πλατφόρμας, με την σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού κυκλώματος που θα 

«οδηγεί» τους κινητήρες, την προσάρτηση του στην πλατφόρμα και την σύνδεση του με 

τους κινητήρες-ρόδες και τον μικροελεγκτή. Οπότε, έχοντας το απαραίτητο λογισμικό και 

τον υλικό εξοπλισμό για την κίνηση του ρομποτικού οχήματος προχωρήσαμε στις δοκιμές. 
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Στην πρώτη δοκιμή του ρομποτικού οχήματος έπρεπε να παρατηρήσουμε αν 

πραγματοποιούνται σωστά όλες οι λειτουργίες του, δηλαδή η κίνηση του, η ανίχνευση 

ανθρώπου ή ζώου, η μέτρηση απόστασης εμποδίων. Έπειτα,  σε ορισμένα σημεία 

διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό, όπως στην ανίχνευση ανθρώπου 

όπου ο αισθητήρας ενεργοποιούνταν εσφαλμένα αλλά και στην διαδικασία της αποφυγής 

εμποδίων όπου κρίναμε ότι χρειάζεται να κρατιέται μεγαλύτερη απόσταση από το εμπόδιο. 

Στα σημεία αυτά των παρεκκλίσεων, συγκεντρώθηκαν όλες αυτές οι παρατηρήσεις και 

προχωρήσαμε εκ νέου σε μελέτη και εφαρμογή των αντίστοιχων ενεργειών. Για 

παράδειγμα, προχωρήσαμε σε βελτίωση του λογισμικού και αλλαγή καθώς και δοκιμή 

κάποιων άλλων εξαρτημάτων ούτως ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα και να επιτευχθούν 

οι στόχοι της εργασίας. 

Χειροκίνητος έλεγχος 

Εφόσον ολοκληρώθηκε το κομμάτι της αυτόνομης κίνησης προχωρήσαμε στον χειροκίνητο 

έλεγχο. Στην λειτουργία αυτή ο χρήστης θα έχει την ικανότητα τηλεχειρισμού του 

ρομποτικού οχήματος και επίβλεψης του χώρου μέσω ενός smartphone. Για την ασφάλεια 

και την ευκολία του χειριστή κρίθηκε προτιμότερο ο χειρισμός του ρομποτικού οχήματος να 

γίνετε από απόσταση, ώστε να μη εκτίθεται σε τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να υπάρχουν 

στο περιβάλλον. Επομένως, σε αυτό το στάδιο θα αναπτυχθεί μια android εφαρμογή που 

θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη της να ελέγχει από απόσταση την κίνηση του ρομπότ 

και να επιβλέπει τον χώρο με την χρήση ενός smartphone ή κάποιας συσκευής με 

λειτουργικό σύστημα Android. Συνεπώς, θα γίνει μελέτη και θα εμβαθύνουμε τις γνώσεις 

μας σε γλώσσες προγραμματισμού που προορίζονται για android εφαρμογές όπως η Java. 

Μετά, θα γίνει η επιλογή του κατάλληλου προγραμματιστικού περιβάλλοντος που θα 

αναπτυχθεί η εφαρμογή και η εκμάθηση της αρχιτεκτονικής-λειτουργίας του. 

Στην σύνθεση της εφαρμογής τα βασικά προβλήματα που έπρεπε να επιλυθούν ήταν η 

δημιουργία ενός γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής με τον χρήστη, η επιλογή μιας 

ασύρματης τεχνολογίας και η εύρεση της κατάλληλης μεθόδου-πρωτόκολου ανταλλαγής 

δεδομένων. Για την ασύρματη επικοινωνία εξεταστήκαν κυρίως οι τεχνολογίες ασύρματης 

επικοινωνίας Wi-Fi και Bluetooth. Τα βασικά κριτήρια για το ποία τεχνολογία 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις του συστήματος αποτελούν: η συμβατότητα με 

άλλες συσκευές, η αξιοπιστία και η ταχύτητα ανταλλαγής δεδομένων. Μελετώντας τα 

χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των δύο μεθόδων, διαπιστώσαμε τα παρακάτω:  

Η ασύρματη επικοινωνία με Bluetooth είναι αρκετά διαδεδομένη σε παρόμοιες εφαρμογές 

όπου οι συσκευές είναι σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και ο όγκος των δεδομένων προς 

ανταλλαγή είναι εξίσου μικρός. Από την άλλη μεριά η χρήση Wi-Fi ενδείκνυται περισσότερο 

για δίκτυα μεγαλύτερης κλίμακας, μπορεί να εκπέμπει σε μεγαλύτερες αποστάσεις έως και 

32 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους όπως και να ανταλλάσει μεγαλύτερα πακέτα δεδομένων 

με αρκετά μικρότερη χρονική καθυστέρηση από την χρήση Bluetooth. Αναλογιζομένων  

όμως ότι: 

 στην εφαρμογή θα υπάρχει μια IP camera που μεταδίδει video streaming στον 

χρήστη το οποίο αποτελεί ένα μεγάλο πακέτο δεδομένων. 
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 ο χρήστης επιθυμεί τον γρηγορότερο δυνατό τρόπο επικοινωνίας 

 μελλοντικά μπορεί να δημιουργούταν η ανάγκη να βελτιωθεί η εφαρμογή και ο 

χειριστής να την χειρίζεται από κάποιο απομακρυσμένο δίκτυο από οποιοδήποτε 

μέρος του κόσμου. 

Κρίθηκε προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ένα δίκτυο Wi-Fi, το οποίο είναι βασισμένο σε 

πρότυπα που υποστηρίζονται από μια αρκετά μεγάλη γκάμα ηλεκτρονικών συσκευών που 

συνδέονται σε δίκτυα. Επίσης, κατορθώνει να χειριστεί και να αναμεταδώσει όλον αυτόν 

τον όγκο δεδομένων σε μεγαλύτερη εμβέλεια με αξιοπιστία και με μικρότερη χρονική 

καθυστέρηση σε σύγκριση με την χρήση Bluetooth  [5] [6]. 

Μέθοδος επικοινωνίας Arduino - smartphone 

Το επόμενο βήμα μετά την επιλογή του Wi-Fi ως μέσου επικοινωνίας ήταν να εξερευνηθεί ο 

τρόπος- μέθοδος με τον οποίο θα ανταλλάσσουν τα δεδομένα μεταξύ τους οι δυο 

συσκευές.  Ήταν απαραίτητο να διαπιστωθεί ποια μέθοδος από αυτές που υποστηρίζονται 

από τις συσκευές ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της εργασίας. Ο μικροελεγκτής 

Arduino Yun έχει την δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων με 

δυο τρόπους, ο ένας είναι χρησιμοποιώντας Rest calls και ο άλλος με την χρήση sockets. 

Έπειτα από μελέτη σε βιβλιογραφία των δυνατοτήτων και των χαρακτηριστικών των δυο 

μεθόδων, προχωρήσαμε στην συγγραφή του απαραίτητου κώδικα για τον Arduino Yun και 

το smartphone, ώστε να δοκιμαστούν οι δύο αυτές μέθοδοι και να διεξαχθούν τα 

αντίστοιχα συμπεράσματα. Μετά από δοκιμές και παρατηρήσεις καταλήξαμε στην χρήση 

sockets καθώς με αυτόν τον τρόπο δημιουργείτε μια συνεχόμενη σύνδεση μεταξύ client και 

server αλλά και η ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποιείτε ταχύτερα.  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

ARDUINO YUN 

Το Arduino Yun είναι ένας μικροελεγκτής της εταιρίας Arduino. Διαθέτει 20 ψηφιακές 

εισόδους-εξόδους από τις οποίες οι  12 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αναλογικές 

είσοδοι και 7 ως PWM έξοδοι. Προγραμματίζεται όπως και οι υπόλοιποι μικροελεγκτές 

Arduino με την βοήθεια του προγράμματος Arduino (ide). Η γλώσσα που χρησιμοποιείται 

για τον προγραμματισμό του είναι βασισμένη στην C++. Διαθέτει τον επεξεργαστή Atmel 

ATmega32U4 που  είναι ένας κοινός επεξεργαστής Arduino. Η διαφορά του Yun με τους 

υπόλοιπους μικροελεγκτές Arduino είναι ότι διαθέτει έναν πρόσθετο επεξεργαστή τον 

Atheros AR9331 ο οποίος λειτουργεί σε περιβάλλον Linux και συγκεκριμένα 

χρησιμοποιείται η έκδοση OpenWrt-Yun βασισμένη στο OpenWrt. Χρησιμοποιεί πλήθος 

προεγκαταστημένων βιβλιοθηκών, που παρέχουν αρκετές έτοιμες συναρτήσεις προς χρήση 

και διάφορα βοηθητικά προγράμματα οδήγησης. Συνάμα παρέχει την δυνατότητα 

δημιουργίας νέων βιβλιοθηκών και συναρτήσεων με γλώσσες προγραμματισμού «υψηλού 

επιπέδου» όπως η python ή ενημέρωση όσων υπάρχουν ήδη, καθώς έχει 

προεγκαταστημένο ένα πλήρη πακέτο της python το Python 2.7 [7] [8]. 
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 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ARDUINO YUN    

Ο μικροελεγκτής εκτός από τις εισόδους – εξόδους(αναλογικές, ψηφιακές)  έχει ειδική  

υποδοχή για κάρτα μνήμης micro-SD. Ως αποτέλεσμα, δίνει την  δυνατότητα επέκτασης της 

εσωτερικής μνήμης, αλλά και εγκατάστασης περισσότερων βιβλιοθηκών και 

προγραμμάτων οδήγησης. Κατά συνέπεια αναπτύσσεται ένα «εξυπνότερο» σύστημα. 

Υπάρχει θύρα Ethernet, θύρα σύνδεσης USB-A και μια μονάδα Wi-Fi η οποία μπορεί να 

δημιουργεί ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο ή να συνδέεται σε ένα υπάρχον ασύρματο δίκτυο. 

Προσοχή απαιτείται στην τροφοδοσία του Yun καθώς δεν διαθέτει ενσωματωμένο 

σταθεροποιητή τάσης. Έτσι, αν δεν υπάρχει ήδη μια πηγή τάσης των 5 volt πρέπει να 

κατασκευαστεί η κατάλληλη μονάδα τροφοδοσίας που θα τροφοδοτεί τον Yun. Όμως δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση η τάση τροφοδοσίας να είναι μεγαλύτερη των 5V γιατί 

ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον μικροελεγκτή. Οι θύρες  USB, Ethernet, η υποδοχή 

κάρτας SD και η μονάδα Wi-Fi δεν είναι «φυσικά» συνδεδεμένες με τον επεξεργαστή 32U4 

αλλά με τον Atheros AR9331. Συνεπώς, για τον έλεγχό τους πρέπει να γίνει χρήση της 

γραμμής εντολών ή να χρησιμοποιηθεί η βιβλιοθήκη Bridge library , η οποία αναλαμβάνει 

την επικοινωνία μεταξύ των επεξεργαστών Atheros AR9331 και 32U4, ή να δημιουργηθεί 

μία σύνδεση SSH [8]. 

 

Εικόνα 1 Κάτοψη Arduino Yun [8] 
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Εικόνα 2 Λογική σύνδεση επεξεργαστών ATmega 32u4 με Linino AR 9331 [9] 

ΟΡΙΣΜΟΣ SOCKET 

Σε περιβάλλον γλώσσας προγραμματισμού Java, SOCKET είναι μια κλάση η οποία παρέχεται 

από την βιβλιοθήκη java.net και αποτελείται από μια «πόρτα» επικοινωνίας για μια 

συγκεκριμένη IP. Τα SOCKETS παρέχουν έναν μηχανισμό για διασύνδεση μέσω δικτύου και 

επικοινωνία δυο συσκευών σε επίπεδο TCP. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται  από την 

μεριά του client να δημιουργηθεί ένα αντικείμενο socket και μετά να γίνει η προσπάθεια να 

συνδέσει αυτό το socket σε έναν server. Τότε αν δημιουργήσει και ο server το αντίστοιχο 

socket πραγματοποιείται η σύνδεση, έτσι ώστε client και server να μπορούν να 

ανταλλάσσουν δεδομένα μέσα από το socket. Πώς δημιουργείται αλλά και πως 

χρησιμοποιείται για την επικοινωνία Arduino – smartphone αναφέρεται στο κεφάλαιο 

‘’παρουσίαση και ανάλυση λογισμικού’’ στην λειτουργία του application [10] [11] [12] [13].  
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Εικόνα 3 Επικοινωνία με την χρήση Socket [13] 

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΜΟΡΦΗ REST CALLS 

Με τα παρακάτω URL των Rest Calls δίνονται οι αντίστοιχες εντολές στο Arduino Yun 

 http:// ArduinoIp/arduino/digital/13/1 : με το συγκεκριμένο URL καλείται η 

συνάρτηση digitalWrite (13, 1) 

 http://ArduinoIp/arduino/analog/2 : καλείται η συνάρτηση analogRead (2); 

 http://ArduinoIp/arduino/mode/13/input : εκτελείται η εντολή pinMode (13, 

INPUT); 

όπου ArduinoIp είναι η διεύθυνση IP του Arduino στο δίκτυο. 

Επίσης από το Arduino αναγνωρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι παρακάτω 

προσθήκες στα URL των Rest Calls 

 /arduino : όπως χρησιμοποιείται και παραπάνω 

 /data : "/data" χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε δεδομένα συστήματος. 

 /put/KEY/VALUE : αποθηκεύει μια τιμή σε κάποια μεταβλητή 

 /get/KEY : αποκτά πρόσβαση στην τιμή του KEY.  
 /get : αποκτά πρόσβαση σε ολόκληρο τον αποθηκευτικό χώρο σε μορφή JSON  
 /delete : διαγράφει τον εσωτερικό χώρο.  

http://arduinoip/arduino/analog/2
http://arduinoip/arduino/mode/13/input
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 /mailbox : "mailbox" χρησιμοποιείτε για να προσθέσουμε κάποιο μήνυμα στη σειρά 
(δεδομένων) που ονομάζετε Mailbox που είναι αποθηκευμένη στο Linux σύστημα 
και πρόκειται να διαβαστεί από το Arduino  

The available REST call is: "/mailbox/message"  

όπου message το μήνυμα που θέλουμε να μεταβιβάσουμε στο Arduino [8].  

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Η διαδικασία της σχεδίασης και κατασκευής της ρομποτικής πλατφόρμας, περιέχει την 

επιλογή του κατάλληλου υλικού εξοπλισμού αλλά και την δοκιμή του κάθε στοιχείου 

ξεχωριστά. Εξαρτήματα που θα επιλεχθούν και θα σχεδιαστούν για την σύνθεση του 

ρομπότ θα είναι: Ένας μικροελεγκτής που θα ελέγχει το ρομπότ, οι αισθητήρες που θα του 

παρέχουν τις επιθυμητές δυνατότητες, μια ρομποτική πλατφόρμα στην οποία θα 

εγκατασταθούν όλα τα εξαρτήματα του ρομπότ, ρόδες και ηλεκτρικοί κινητήρες για την 

κίνηση του, μπαταρίες ως πηγή ενέργειας και τέλος η κατασκευή του κατάλληλου 

ηλεκτρονικού κυκλώματος για την σύνδεση και λειτουργία όλων των εξαρτημάτων.  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 

Για την εργασία θα επιλεγεί ένας μικροελεγκτής ο οποίος θα προγραμματίζει και θα ελέγχει 

τις λειτουργίες του ρομπότ. Όποτε, πρέπει να διαθέτει τον ζητούμενο αριθμό θυρών 

εισόδου - εξόδου για την σύνδεση των απαραίτητων αισθητηρίων αλλά και την «οδήγηση» 

των κινητήρων. Επίσης, είναι αναγκαίο να έχει την δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας με 

άλλες συσκευές.  

Μετά από έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν κάποιοι μικροελεγκτές στο 

εμπόριο που εκπληρώνουν τις ανάγκες της εργασίας. Μικροελεγκτές που προορίζονται 

περισσότερο για εκπαιδευτική χρήση είναι οι Arduino και Raspberry Pi που αποτελούν μια 

καλή επιλογή τόσο για ερασιτεχνικό όσο και για επαγγελματικό σκοπό, καθώς είναι 

εύκολος ο προγραμματισμός τους με γλώσσες βασισμένες στη C++ ή στην Python. Έτσι, 

αποφασίστηκε να επιλεχτεί ο  Arduino Yun, επειδή διαθέτει μια προεγκατεστημένη μονάδα 

Wi-Fi και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να πραγματώσει τις ανάγκες της εργασίας. 

Για τους περισσότερους μικροελεγκτές Arduino υπάρχουν στο εμπόριο σε προσιτές τιμές 

αισθητήρια ή ακόμα και βοηθητικές πρόσθετες πλακέτες συμβατές με το Arduino. Αυτές 

παρέχουν στο σύστημα την δυνατότητα για βελτιώσεις και επεκτάσεις αναλόγως των 

αναγκών που θα προκύψουν. Ακόμη, υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά project και παρέχεται 

ένα πλήθος βοηθητικών συναρτήσεων από διάφορες βιβλιοθήκες για την συγγραφή του 

κώδικα. Όσον αφορά την πρόσβαση σε όλες αυτές τις πηγές, αυτή είναι ελεύθερη [7] [8] 

[9]. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Για την κίνηση του ρομπότ στον χώρο και την προσάρτηση όλων των απαραίτητων 

εξαρτημάτων  θα χρησιμοποιηθεί μια ρομποτική πλατφόρμα η ‘’4WD Smart Robot Chassis 

Car’’ με τέσσερεις dc κινητήρες και τέσσερεις τροχούς. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα διαθέτει 

πολλές εγκοπές και υποδοχές για την τοποθέτηση του υπόλοιπου εξοπλισμού και των 

αισθητηρίων [1]. 

Στον χειροκίνητο έλεγχο αλλά και στον αυτόματο έλεγχο του ρομπότ δημιουργήθηκε η 

ανάγκη να υπάρχει μια εικόνα του χώρου. Εφόσον  λοιπόν ο χρήστης της εφαρμογής είναι 

προτιμότερο να βρίσκεται σε απόσταση από τον ελεγχόμενο χώρο και καθώς το Arduino 

παρέχει ένα ασύρματο δίκτυο Wi-Fi, επιλέχτηκε να τοποθετηθεί μια IP camera στο ρομπότ, 

η οποία θα πραγματοποιεί  ζωντανή αναμετάδοση video από τον χώρο. Η IP camera που θα 

επιλεγεί είναι προτιμότερο να καταγράφει και να μεταδίδει video με όσο το δυνατόν 

μικρότερη χρονική καθυστέρηση, χρησιμοποιώντας συμβατή μορφή video για Android 

smartphone με έκδοση λογισμικού 5.0.0 ή νεότερη. Τέλος, για την ενημέρωση του χρήστη 

σε περίπτωση που εισέλθει στον χώρο κάποιος άνθρωπος ή ζώο χρησιμοποιείτε το buzzer 

‘’ld-bzeg-1203’’.  

 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Οι βασικοί τύποι αισθητηρίων που βρέθηκαν με την ικανότητα ανίχνευσης ανθρώπου ή 

ζώου στον κλειστό χώρο και προορίζονται για την εγκατάσταση τους σε ρομπότ, είναι τα 

παθητικά αισθητήρια υπέρυθρης ακτινοβολίας (PIR), οι αισθητήρες μικροκυμάτων(MW), τα 

πυροηλεκτρικά αισθητήρια καθώς και οι κάμερες με την δυνατότητα αναγνώρισης 

αντικειμένων. Συγκεντρώνοντας τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του κάθε μέσου 

προχωρήσαμε στην σύγκριση τους.  

Αισθητήρες μικροκυμάτων (MW) 

Οι αισθητήρες μικροκυμάτων(MW) συνήθως αποτελούνται από έναν πομπό μικροκυμάτων 

και έναν δέκτη. Η λειτουργία τους βασίζετε στο φαινόμενο Doppler, όπου η συχνότητα ενός 

σήματος αλλάζει όταν αυτό ανακλαστεί από ένα αντικείμενο το οποίο κινείτε. Η διαδικασία 

που ακολουθείτε για την ανίχνευση είναι η εξής : αποστέλλεται μια κυματομορφή με 

δεδομένη συχνότητα και φάση στον χώρο. Μετά, αναμένει για την λήψη αυτού του 

σήματος πίσω όταν ανακλαστεί από κάποιο αντικείμενο. Όταν ο δέκτης λάβει την ανάκλαση 

του σήματος αναλύει την φάση και την συχνότητα του. Όσο αυτές είναι ίδιες σημαίνει πως 

δεν έχει ανιχνευτεί κίνηση στον χώρο και η έξοδος του αισθητηρίου παραμένει «χαμηλή». 

Αντίθετα, όταν βρεθούν διαφορετικές συνεπάγεται πώς κάποιο αντικείμενο κινείτε στο 

χώρο και τότε ενεργοποιείτε η έξοδος του αισθητηρίου. Σε γενικό πλαίσιο, οι αισθητήρες 

μικροκυμάτων συναντώνται σε  εφαρμογές ασφαλείας για κάλυψη μεγάλων περιοχών. 

Καθώς το εύρος ανίχνευσης τους είναι μεγάλο και κάποια από αυτά έχουν την δυνατότητα 

ανίχνευσης ακόμα και πίσω από τοίχους, χωρίς δηλαδή να υπάρχει άμεση οπτική επαφή με 

το αντικείμενο που κινείτε. Ωστόσο έχουν μεγαλύτερα ποσοστά εσφαλμένης 
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ενεργοποίησης σε σύγκριση με τα PIR. Επιπλέον, απαιτούν συνεχή κατανάλωση ενέργειας, 

γεγονός που συνεπάγεται σε υψηλότερο κόστος για συστήματα που τροφοδοτούνται από 

μπαταρίες [14] [15] [16]. 

Αισθητήρες PIR 

Οι παθητικοί αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας (Passive Infrared sensors – PIR) 

αποτελούνται από ένα ζεύγος αισθητήρων, τα οποία είναι φτιαγμένα από υλικά τα οποία 

είναι ευαίσθητα στην υπέρυθρη ακτινοβολία, όπως Κοβάλτιο, Φθαλοκυανίνη, Νιτρίδιο 

γαλλίου κ.α. Τα υλικά αυτά έχουν την ιδιότητα να παράγουν ένα μικρό ηλεκτρικό φορτίο 

όταν δέχονται υπέρυθρη ακτινοβολία. Η λειτουργία των PIR είναι να δέχονται την 

υπέρυθρη ακτινοβολία του περιβάλλοντος και να ενεργοποιούνται όταν αντιληφθούν 

αλλαγές στην τιμή της, από ένα σώμα με διαφορετική θερμοκρασία. Λόγω του ότι 

περίβλημα τους αποτελείτε από αρκετούς φακούς Fresnel μπορούν να δέχονται την 

υπέρυθρη ακτινοβολία και κατ’ επέκταση να ανιχνεύουν κίνηση από ένα μεγάλο γωνιακό 

εύρος. Ωστόσο, ενδέχεται να ενεργοποιούνται εσφαλμένα όταν το αισθητήριο τοποθετείτε 

σε μέρος το οποίο δονείτε. Επίσης, απαιτούν την άμεση οπτική επαφή με το αντικείμενο 

που βρίσκεται σε κίνηση, ώστε να ενεργοποιηθούν. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να 

ανιχνεύσουν την κίνηση πίσω από ογκώδη αντικείμενα [14] [15] [16] [17]. 

Πυροηλεκτρικοί αισθητήρες 

Τα πυροηλεκτρικά αισθητήρια αποτελούνται  συνήθως από κρυστάλλους λιθίου-τανταλίτη . 

Η λειτουργία τους βασίζεται στην ιδιότητα αυτών των υλικών να εμφανίζουν τάση στα άκρα 

τους, ανάλογα με την θερμική ακτινοβολία την οποία δέχονται. Συνήθως διατίθενται 

σχεδιασμένοι να ανιχνεύουν ακτινοβολίες μήκους κύματος 8-10μm, κοντά δηλαδή στο 

φάσμα υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται από ένα ανθρώπινο σώμα. Η σύνδεση 

τους με κάποιον μικροελεγκτή είναι εύκολη καθώς παρέχονται σε ολοκληρωμένη μορφή με 

ενσωματωμένη ενισχυτική βαθμίδα. Ωστόσο, είναι ευάλωτοι σε θερμικές διαταραχές και 

ηλεκτρομαγνητικό «θόρυβο» που ενδέχεται να υπάρχει στο περιβάλλον και για αυτό 

συνήθως απαιτούν κάποιο μεταλλικό πλαίσιο που θα τους απομονώνει από τυχόν 

παρεμβολές, πράγμα που τους προσδίδει όγκο και βάρος [14] [18]. 

Επιλογή αισθητήριου κίνησης 

Οι παραπάνω τύποι αισθητήρων είναι κατάλληλοι για εφαρμογή σε ρομποτικά σύστημα, 

καθώς έχουν χρησιμοποιηθεί και δοκιμαστεί σε πολλές αντίστοιχες κατασκευές. Επομένως, 

θα εξεταστεί ποιοι από αυτούς τους τύπους αισθητήρων ανταποκρίνονται καλύτερα 

αναφορικά με τις απαιτήσεις του ρομποτικού οχήματος και τις συνθήκες του χώρου 

επίβλεψης. Μελετώντας και αναλύοντας τα χαρακτηρίστηκα και τις ιδιότητες των 

αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

Η χρήση αισθητήρων (MW) είναι αποτελεσματική για ανίχνευση σε μεγάλους χώρους. 

Ωστόσο, επειδή έχουν την δυνατότητα ανίχνευσης ανθρώπων ή ζώων ακόμα και πίσω από 

τοίχους, σε αυτές τις περιπτώσεις θα γινόταν άσκοπη ενεργοποίηση του αισθητήρα, καθώς 

θα ανίχνευε την παρουσία κίνησης εκτός του ελεγχόμενου χώρου. Επιπροσθέτως,  λόγω 

του ότι ανιχνεύουν αποκλειστικά την κίνηση αντικειμένων πολλές φορές ενεργοποιούνται 
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ακόμα και από αντικείμενα που κινούνται λόγω του αέρα όπως μια κουρτίνα ή κάποιο 

φυτό. Από την άλλη πλευρά, τα πυροηλεκτρικά αισθητήρια βασίζονται κυρίως στην 

ανίχνευση συγκεκριμένων τιμών υπέρυθρης ακτινοβολίας. Ενώ τα PIR αισθητήρια 

ανιχνεύουν την έντονη διαφορά θερμοκρασίας στο οπτικό τους πεδίο, χωρίς να 

επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις εξωτερικές συνθήκες του χώρου. Παρά ταύτα,  

αντενδείκνυται χρήση τους σε χώρους με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Όσον αφορά την 

χρήση μιας κάμερας αναγνώρισης αντικειμένων θα αποτελούσε μια καλή λύση του 

προβλήματος. Ωστόσο, έχει περισσότερες δυνατότητες από αυτές που χρειάζεται το 

ρομποτικό όχημα και το κόστος της είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό των κλασικών 

αισθητήρων [14] [15] [16] [17] [18].  

Επομένως, για την ανίχνευση κίνησης βασιζόμενοι στις ανάγκες του ρομποτικού οχήματος, 

προτιμήθηκε η χρήση PIR αισθητήρα. Η επιλογή αυτή έγινε καθώς είναι εύκολοι στην 

εφαρμογή τους και πολλές φορές διαθέτουν ενσωματωμένες ενισχυτικές βαθμίδες. Με 

αυτόν τον τρόπο, δεν απαιτούν την δημιουργία βοηθητικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για 

την σύνδεσή τους με μικροεπεξεργαστές. Το βάρος και οι διαστάσεις τους είναι επιτρεπτές 

για κινούμενα ρομπότ όπως επίσης και η ισχύς που καταναλώνουν η οποία είναι χαμηλή 

συγκρίνοντας την με αυτή των MW αισθητήρων.  

Δοκιμές και επιλογή αισθητήρα 

Για την ανίχνευση κίνησης δοκιμάστηκαν δύο αισθητήρια τύπου PIR. Αρχικά δοκιμάστηκε 

το PIR αισθητήριο HC-SR501 το οποίο έχει κωνικό γωνιακό εύρος ανίχνευσης 110° σε 

αποστάσεις μέχρι 7m περίπου. Η λειτουργία του ήταν αρκετά καλή όταν το ρομπότ 

βρισκόταν σε ακινησία. Εν τούτοις, κατά την διάρκεια τις κίνησης του ρομπότ, το 

αισθητήριο ενεργοποιείτο άσκοπα, καθώς ανίχνευε την ίδια του την κίνηση. Επομένως, 

μετά από κάθε κίνηση θα χρειαστεί το όχημα να βρίσκετε σε στάση μέχρι το πέρας του 

διαστήματος ενεργοποίησης του αισθητηρίου και μετά από αυτό θα μπορεί εκ νέου να 

ανιχνεύει την κίνηση ανθρώπου ή ζώου. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε σε αρχικό 

στάδιο με διάφορες αλλαγές στο λογισμικό σε σχέση με το σεναρίου λειτουργίας-ελέγχου 

του ρομπότ. Και σε επόμενο στάδιο αναζητήθηκε ένα αισθητήριο PIR με όσο το δυνατόν 

μικρότερο χρονικό διάστημα ενεργοποίησης που θα συνεπάγεται μικρότερη αναμονή για 

την διεξαγωγή της ανίχνευσης μετά από κάθε κίνηση του ρομπότ. Μετά από έρευνα 

κρίθηκε προτιμότερη η επιλογή του AM 312, το οποίο είναι ένα PIR αισθητήριο με 

χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ρομπότ. Καθώς ο χρόνος ανίχνευσης 

είναι σχεδόν αμελητέος, έχει την ικανότητα ανίχνευσης σε κωνικό γωνιακό εύρος 100° και 

σε αποστάσεις έως 6m περίπου. Το βάρος και οι  διαστάσεις του είναι αρκετά μικρές, όπως 

και το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης (≈3.2sec). Η συνδεσμολογία που απαιτείται για την 

λειτουργία του είναι απλή καθώς το αισθητήριο διαθέτει 3 ακροδέκτες. Από αυτούς οι δύο  

χρησιμεύουν στην τροφοδοσία του και ο τρίτος στην σύνδεση με τον μικροελεγκτή [19]. 
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Εικόνα 4 Αισθητήριο  AM 312 [19] 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 

Καθώς το ρομπότ εισέρχεται στην αυτόνομη λειτουργία θα κινείτε χωρίς να το κατευθύνει ο 

χειριστής. Έτσι θα μπορεί να έχει μια πλήρη εικόνα του χώρου χωρίς να εμποδίζεται η 

ανίχνευση ανθρώπου ή ζώου πίσω από «κρυφά σημεία». Κατά την κίνηση του όμως στον 

κλειστό χώρο ενδέχεται να συνάντα κάποια φυσικά εμπόδια – αντικείμενα τα οποία θα 

πρέπει να παρακάμπτει.  

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τον τρόπο που μπορεί ένα κινούμενο 

ρομποτικό όχημα να ανιχνεύει την απόσταση εμποδίων ώστε να τα αποφεύγει, βρέθηκε ότι 

οι ικανότητες αυτές συναντώνται στα αισθητήρια προσέγγισης. Από αυτή την κατηγορία 

αισθητηρίων εστιάσαμε κυρίως σε αυτά που χρησιμοποιούν Laser, υπερήχους ή υπέρυθρη 

ακτινοβολία, ώστε να εξεταστούν και να επιλεγεί το πιο κατάλληλο [14]. 

Αισθητήρια υπερύθρων (IR) 

Σχετικά με τα ενεργητικά αισθητήρια υπέρυθρης ακτινοβολίας(IR), αυτά τα οποία έχουν την 

ικανότητα μέτρησης της απόστασης είναι όσα φέρουν ενσωματωμένο έναν ανιχνευτή 

θέσης (PSD - position sensitive detector) με μια γραμμική διάταξη αισθητήρων τύπου CCD 

(charge coupled device). Σε γενικό πλαίσιο, τα IR αισθητήρια διαθέτουν ένα LED (πομπό) 

υπέρυθρης ακτινοβολίας και έναν φακό εστίασης. Η μέτρηση της απόστασης 

πραγματοποιείτε ως εξής:  το LED εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία, όταν αυτή στην 

συνέχεια θα ανακλαστεί σε κάποια επιφάνεια και επιστρέψει πίσω, τότε ο φακός εστίασης 

κατευθύνει το ανακλώμενο σήμα στην γραμμική διάταξη αισθητήρων CCD. Ανάλογα με το 

ποιο τμήμα της διάταξης αυτής ενεργοποιείται, υπολογίζεται η γωνία επιστροφής και στην 

συνέχεια η απόσταση του αντικειμένου [14] [20]. 
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Εικόνα 5 IR-CCD [14] 

Αισθητήρια υπερήχων 

Τα αισθητήρια υπερήχων ανήκουν και αυτά στη κατηγορία των ενεργητικών αισθητηρίων 

καθώς παρέχουν τα ίδια ενέργεια στο περιβάλλον τους για την πραγματοποίηση της 

μέτρησης. Αποτελούνται από έναν πομπό (μεγάφωνο) και έναν δέκτη (μικρόφωνο). Για την 

μέτρηση της απόστασης το αισθητήριο εκπέμπει ένα σύντομο σήμα υπερήχων και όταν 

αυτό ανακλαστεί από κάποιο αντικείμενο-εμπόδιο το λαμβάνει ο δέκτης. Εν συνεχεία, 

μετρώντας την χρονική διάρκεια μεταξύ εκπομπής και λήψης του σήματος και έχοντας ως 

δεδομένο την ταχύτητα μετάδοσης του ήχου υπολογίζετε η απόσταση του αντικειμένου. 

Για την μέτρηση της απόστασης των εμποδίων παρατηρήθηκε ότι η χρήση των αισθητηρίων 

IR και laser προορίζονται περισσότερο για εφαρμογές που κινούνται γρήγορα στον χώρο, 

καθώς παρέχουν στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με ακρίβεια την μέτρηση. Αντίθετα, η 

χρήση αισθητήρων υπερήχων προορίζεται περισσότερο για οχήματα που κινούνται με 

χαμηλές ταχύτητες και η χρονική διάρκεια που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια μέτρηση 

θεωρείτε αμελητέα. Τα αισθητήρια IR ενδέχεται κάποιες φορές να μην εντοπίζουν μαύρες ή 

σκουρόχρωμες επιφάνειες καθώς αυτές απορροφούν ένα μεγάλο μέρος της υπέρυθρης 

ακτινοβολίας. Τα αισθητήρια που χρησιμοποιούν Laser εφαρμόζονται συχνότερα σε 

συστήματα τα οποία βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους με μεγάλες αποστάσεις των 

εμποδίων-αντικειμένων. Αυτό γιατί η μεγάλη ταχύτητα του φωτός δυσκολεύει τον 

υπολογισμό μικρών αποστάσεων (≈1m) [14] [20] [21]. 

Επιλογή αισθητήριου μέτρησης απόστασης 

Συγκρίνοντας τις ιδιότητες των διάφορων τύπων αισθητηρίων προτιμήθηκε η χρήση των 

αισθητήρων που χρησιμοποιούν υπερήχους. Ο λόγος είναι ότι είθισται να 

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές αυτοκινούμενων ρομποτικών οχημάτων με παρόμοιο 

περιβάλλον λειτουργίας, όπου οι ταχύτητες που κινούνται τα οχήματα είναι σχετικά μικρές.   
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Εικόνα 6 Πιθανό περιβάλλον λειτουργίας του ρομπότ [22] 

Επίσης παρέχονται σε ολοκληρωμένες μονάδες για απευθείας σύνδεση με μικροελεγκτές 

και βρίσκονται στην αγορά σε χαμηλό κόστος. Επομένως, επιλέχτηκε το  HC-SR04 το οποίο 

κρίθηκε κατάλληλο για το ρομποτικό όχημα, καθώς παρέχει την δυνατότητα μέτρησης 

εμποδίων από 2cm έως 400cm σε γωνιακό εύρος 15° και με ακρίβεια περίπου 3mm. Οι 

διαστάσεις του είναι αρκετά μικρές 45mm x 20mm x 15mm και  το βάρος του επιτρεπτό για 

την συγκεκριμένη κατασκευή [23].  
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Εικόνα 7 Αισθητήριο HC - SR04  [23] 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ ARDUINO UNO 

Κατά την διάρκεια των δοκιμών παρατηρήθηκε ότι ο Arduino Yun δεν μπορούσε να 

λειτουργήσει ταυτόχρονα και τα δυο αισθητήρια ανίχνευσης κίνησης και απόστασης λόγω 

ελλιπούς τροφοδοσίας. Επομένως, επιλέχτηκε ο Arduino Uno ως βοηθητικός μικροελεγκτής 

που θα συνδέετε σε αυτόν το αισθητήριο μέτρησης απόστασης. Η επικοινωνία μεταξύ των 

μικροελεγκτών Yun και Uno είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος 

καθώς ο ένας οδηγεί τους κινητήρες και ο άλλος διαχειρίζεται τα δεδομένα των 

αισθητηρίων. Οπότε, για την διασύνδεσή τους θα πραγματοποιηθεί μια σειριακή 

επικοινωνία μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη ‘’Software Serial’’ που 

παρέχεται από το Arduino. 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

Για την οδήγηση των κινητήρων και την αποφυγή υπερφόρτισης του Arduino ήταν αναγκαία 

η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος το οποίο να δέχεται ένα ψηφιακό σήμα από 

το Arduino και ανάλογα με την τιμή του να ενεργοποιεί και να ενισχύει αυτό το σήμα ώστε 

να εκκινεί ή να αδρανοποιεί το επιθυμητό ζεύγος κινητήρων και κατά συνέπεια να 

κατευθύνει το όχημα. 

 Από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στο εμπόριο ολοκληρωμένα κυκλώματα 

σε μορφή microchip αλλά και βοηθητικές πλακέτες  που προσαρτώνται στο Arduino και 

μπορούν να ικανοποιήσουν τις παραπάνω ανάγκες. Οι περισσότερες πλακέτες ήταν κυρίως 

για πιο ογκώδεις κατασκευές και απαιτούσαν την χρήση αρκετών θυρών του Arduino. Αυτό 

θα είχε ως άμεση συνέπεια τον περιορισμό της κατασκευής σε περίπτωση που 

χρειαζόντουσαν μελλοντικά περισσότερες θύρες για την πρόσθεση κάποιου αισθητήριου 

και γενικότερα για την βελτίωση του συστήματος. Επομένως, επιλέχτηκε το ολοκληρωμένο 

κύκλωμα L293D. Αυτό διότι είναι ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα με αρκετά μικρό 

όγκο, βάρος αλλά και κόστος,  το οποίο δύναται να οδηγήσει δύο κινητήρες dc και 

χρησιμοποιεί μόνο τέσσερεις θύρες εξόδου του Arduino [24].  
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Εικόνα 8 Block διάγραμμα L293D [24] 

Το L293D μπορεί να οδηγήσει μόνο δύο κινητήρες και θεωρήθηκε μη πρακτικό να 

χρησιμοποιηθεί δεύτερο ολοκληρωμένο κύκλωμα , που να καλύπτει τους άλλους δύο 

κινητήρες της κατασκευής . Δοκιμάστηκε, λοιπόν,  παράλληλη σύνδεση των κινητήρων της 

κάθε πλευράς και παρατηρήθηκε ότι ήταν αποτελεσματική η οδήγηση τους . Ως εκ τούτου , 

εφαρμόστηκε η συνδεσμολογία όπως φαίνεται στο παρακάτω ηλεκτρονικό κύκλωμα.  

 

Εικόνα 9 Ηλεκτρονικό κύκλωμα κινητήρων - L293D 
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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Για την ενεργοποίηση του συστήματος θα χρησιμοποιηθούν μια μπαταρία 9 volt, 4 

μπαταρίες ΑΑ 1.2 volt και ένα powerbank. H μπαταρία των 9 volt θα ενισχύει το 

ολοκληρωμένο L293D και θα τροφοδοτεί με 5 volt μέσω του σταθεροποιητή τάσης τον 

arduino Uno και την IP camera. Το Arduino Yun όπως αναφέρεται και στα φυσικά του 

χαρακτηριστικά για λόγους ασφαλείας  χρειάζεται για τροφοδοσία μια σταθεροποιημένη 

τάση στα 5 volt [25]. Άρα μπορεί να τροφοδοτηθεί είτε μέσω του σταθεροποιητή τάσης 

L7805CV είτε από μία άλλη πηγή. Προτιμήθηκε η χρήση ενός powerbank για να μην 

εξαντλείτε γρήγορα η μπαταρία των 9 volt. Οι κινητήρες του συστήματος ενεργοποιούνται 

από τις 4 μπαταριές AA 1.2 volt και παράλληλα ενισχύονται από το ολοκληρωμένο L293D. 

 

Εικόνα 10 L78S05CV [25] 

Η κατασκευή απαρτίζετε από τα εξής μέρη: 

 Μια  ρομποτική πλατφόρμα την ‘’4WD Smart Robot Chassis Car’’ με 4 κινητήρες dc 

και 4 τροχούς 

 Τους μικροελεγκτές Arduino Yun και Arduino Uno που συνδέονται σειριακά μεταξύ 

τους.  

 Το ολοκληρωμένο L293D 

 Τον σταθεροποιητή τάσης L78S05CV 

 Το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης AM312 

 Το αισθητήριο μέτρησης απόστασης HC-SR04 

 Μια IP camera 

 Το buzzer ld-bzeg-1203 

 Μια μπαταρία των 9 volt, 4 μπαταρίες των 1.2 volt και ένα powerbank  

Η ‘’4WD Smart Robot Chassis Car’’ αποτελείτε από δύο ακρυλικές επιφάνειες, οι οποίες 

προσαρτώνται η μια πάνω από την άλλη με ειδικές βάσεις στήριξης δημιουργώντας ένα 

κενό χώρο μεταξύ τους. Οι επιφάνειες αυτές έχουν αρκετές εγκοπές και τρύπες, έτσι ώστε 

να είναι εύκολη η ενσωμάτωση διαφόρων εξαρτημάτων. Επίσης, η ρομποτική πλατφόρμα  

διαθέτει τέσσερεις κινητήρες dc, των οποίων οι άξονες είναι τοποθετημένοι μεταξύ των δυο 
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επιφανειών. Στους άξονες των κινητήρων έχουν τοποθετηθεί τέσσερεις τροχοί αντίστοιχα. 

Οι άξονες των τροχών είναι σταθεροποιημένοι και συνεπώς εκτελούν μόνο περιστροφική 

κίνηση. Σε κάθε πλευρά οι ακροδέκτες του εμπρός και  πίσω κινητήρα είναι παράλληλα 

συνδεδεμένοι μεταξύ τους.  Δηλαδή, συνδέεται ο ακροδέκτη νούμερο ένα του εμπρός 

αριστερού κινητήρα με τον ακροδέκτη νούμερο ένα του πίσω αριστερού κινητήρα. Το 

αντίστοιχο ισχύει και για τους κινητήρες της δεξιάς πλευράς. Επομένως, η κατεύθυνση του 

οχήματος αλλάζει ενεργοποιώντας την επιθυμητή φορά περιστροφής στο αντίστοιχο ζεύγος 

κινητήρων και αδρανοποιώντας το απέναντι ζεύγος. 

 

Εικόνα 11 Εξαρτήματα ρομποτικού οχήματος [1]   

Στον Arduino Yun συνδέετε το ολοκληρωμένο L293D σαν βοηθητικό ηλεκτρονικό κύκλωμα 

για την οδήγηση των κινητήρων και κατ’ επέκταση στο L293D συνδέονται οι κινητήρες. 

Επίσης, στον Arduino Yun συνδέονται το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης AM312 και το 

buzzer ‘’ld-bzeg-1203’’. 
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Στις εισόδους - εξόδους του Arduino Uno συνδέεται το αισθητήριο υπερήχων HC-SR04 για 

την αποφυγή τυχόν εμποδίων κατά την αυτόνομη λειτουργία. Arduino Uno και Yun 

επικοινωνούν με σειριακή σύνδεση. 

Η μπαταρία των 9 volt ενισχύει το  ολοκληρωμένο L293D και τροφοδοτεί τον 

σταθεροποιητή τάσης L78S05CV. Ο σταθεροποιητής τάσης L78S05CV με την σειρά του 

τροφοδοτεί με 5 volt το Arduino Uno, την IP camera και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται 5 volt. Οι 

τέσσερεις μπαταρίες είναι επαναφορτιζόμενες τύπου AA 1,2 volt και χρησιμοποιούνται σαν 

πηγή ενέργειας για την οδήγηση των κινητήρων. 

Τέλος υπάρχει και ένα smartphone με λειτουργικό σύστημα Android έκδοσης 5.0.0 ή 

νεότερης. Όπου η εργασία του είναι να συνδέεται στο δίκτυο Wi-Fi του Arduino Yun με την 

χρήση του Android application ‘’YUNROBOT’’ και να το ελέγχει. 

 

Εικόνα 12 Φωτογραφία του ρομποτικού οχήματος  
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Εικόνα 13 Πλάγια όψη μηχανολογικού σχεδίου ρομποτικού οχήματος 

 

Εικόνα 14 Κάτοψη μηχανολογικού σχεδίου ρομποτικού οχήματος  
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Εικόνα 15 Ηλεκτρονικό κύκλωμα οδήγησης κινητήρων από το μικροελεγκτή Arduino Yun 
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Εικόνα 16  Σχηματικό κύκλωμα ρομποτικής πλατφόρμας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΟΝΟΜΑ 

1 ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ARDUINO YUN 

1 ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ARDUINO UNO 

1 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 
AM 312 

1 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 
HC-SR04 

1 BUZZER 
LD-BZEG-1203 

BUZZER 

1 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ L78S05CV 

1 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜEΝΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΚYΚΛΩΜΑ 
L293D 

1 POWERBANK 5V 
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1 ΜΠΑΤΑΡΙΟΘHΚΗ 4 X AA 

4 ΜΠΑΤΑΡIΕΣ 1.2 VOLT AA 

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9 volt Ni-MH 

1 ΡΟΜΠΟΤΙΚH ΠΛΑΤΦOΡΜΑ 
‘’4WD SMART 

ROBOT CHASSIS 
CAR’’ [1] 

4 ΡΟΔΕΣ [1]  

4 DC ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ [1]  

1 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  
ON – OFF ΔΥΟ 

ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

1 
ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

1 IP CAMERA  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE)  

Το λογισμικό μέρος της εργασίας είναι αυτό που «συνδέει» και προγραμματίζει τα 

επιμέρους στοιχεία της κατασκευής για την επίτευξη των στόχων της. Η ανάπτυξη του έγινε 

παράλληλα με την διαδικασία της σχεδίασης και κατασκευής του υλικού μέρους. 

Απαρτίζεται από δυο βασικά μέρη, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους και τις 

υποκατηγορίες τους. Το πρώτο μέρος είναι ο κώδικας που χρησιμοποιούν οι μικροελεγκτές 

Arduino και το δεύτερο μέρος το λογισμικό της android εφαρμογής. Ο προγραμματισμός 

των μικροελεγκτών θα αναλαμβάνει τον έλεγχο τους, την «οδήγηση» του ρομπότ, την 

επικοινωνία μεταξύ τους, με τα αισθητήρια και με την android συσκευή. Η android 

εφαρμογή θα περιλαμβάνει ένα γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη και το 

ανάλογο λογισμικό για την ασύρματη σύνδεση με τους μικροελεγκτές και κατ’ επέκταση τον 

έλεγχο του ρομπότ. Επομένως, για την ανάπτυξη του λογισμικού θα πραγματοποιηθεί 

μελέτη ώστε να εντοπιστούν τα κατάλληλα μέσα  προγραμματισμού android συσκευών και 

μικροελεγκτών με σκοπό  τον έλεγχο και την επικοινωνία τους. [2].  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SMARTPHONE – ARDUINO 

Μετά την επιλογή του μικροελεγκτή Arduino Yun και του Wi-Fi ως μέσου επικοινωνίας, 

έπρεπε να επιλεχτεί μια μέθοδος σύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ 

μικροελεγκτή και smartphone, η οποία να υποστηρίζεται και από τις δύο συσκευές. 

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του, το Arduino Yun έχει την ικανότητα να δέχεται Rest calls 

σε μορφή URL όπου ανάλογα με την σύνταξη τους μεταβιβάζουν εντολές στο Arduino από 

κάποιον client (χρήστη της εφαρμογής). Επίσης, μπορεί να δημιουργεί sockets για συσκευές 

που είναι στο δικό του δίκτυο ή σε κάποιο κοινό δίκτυο. Δημιουργώντας sockets παρέχει σε 

κάποιον client μια συγκεκριμένη «πόρτα» επικοινωνίας, δηλαδή μια IP address και ένα port 
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(πόρτα) για την συγκεκριμένη IP. Περισσότερα για τις ιδιότητες των δύο αυτών μεθόδων 

αναφέρονται στο κεφάλαιο ‘’ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ’’ [10] [11] [12] [13].  

Κατά την διάρκεια ανάπτυξης της Android εφαρμογής δοκιμάστηκαν και οι δυο παραπάνω 

μέθοδοι και εν τέλει επιλέχτηκε η χρήση sockets. Αυτό διότι διαπιστώθηκε ότι στην 

επικοινωνία με Rest calls είναι αναγκαία η χρήση ενός φιλομέτρητη μέσα από την ίδια την 

εφαρμογή. Έτσι κάθε φορά που ο χειριστής θα επέλεγε μία εντολή ο φιλομετρητής θα 

έπρεπε να «φορτώσει» το συγκεκριμένο URL. Για να ολοκληρωθεί αύτη η διαδικασία 

χρειάζεται ένα μικρό αλλά όχι αμελητέο χρονικό διάστημα, με συνέπεια το όχημα να μην 

αποκρίνεται άμεσα κατά την χειροκίνητη οδήγηση του οχήματος. Επίσης, το Arduino δεν 

είναι διαρκώς σε επικοινωνία με τον client αλλά αναμένει να του μεταβιβαστεί κάποια 

εντολή μέσω του δικτύου. Αντιθέτως, με την χρήση sockets δημιουργείται μία σύζευξη 

μεταξύ Arduino Yun και client. Ως εκ τούτου, από την στιγμή που πραγματοποιηθεί αυτή η 

σύζευξη οι δύο συσκευές διατηρούν μονίμως την σύνδεση μεταξύ τους και μπορεί να 

μεταδοθεί οποιαδήποτε εντολή - δεδομένα σε μορφή String με αμελητέα χρονική 

καθυστέρηση.  

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ARDUINO 

Οι βασικές λειτουργίες των δυο μικροελεγκτών είναι να ειδοποιούν τον χειριστή σε 

περίπτωση που αντιληφθούν την παρουσία κάποιου ανθρώπου ή ζώου, να λαμβάνουν 

εντολές από το smartphone και στη συνέχεια να τις εκτελούν. Οι εντολές αυτές είναι κυρίως 

εντολές κίνησης για την οδήγηση του οχήματος. Επίσης, αναλαμβάνουν την αυτόνομη 

συνεχή κίνηση του ρομπότ μέσα στον χώρο για την ανίχνευση ανθρώπου ή ζώου και την 

αποφυγή τυχόν εμποδίων.  

 

Εικόνα 17 Διάγραμμα προγράμματος Arduino Yun (χειροκίνητος έλεγχος)  
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Εικόνα 18 Διάγραμμα προγράμματος Arduino Yun (αυτόνομη λειτουργία)  

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό του Arduino είναι 

βασισμένη στην C++ . Ωστόσο, έχει επίσης κάποιους συντακτικούς κανόνες και συναρτήσεις 

που παρέχονται και είναι προσπελάσιμα κυρίως από τις πλατφόρμες Arduino. 

ΚΩΔΙΚΑΣ ARDOINO YUN 

Ο κώδικας που εκτελείτε από το Arduino Yun αναλαμβάνει τόσο κατά την διάρκεια 

του χειροκίνητου έλεγχου όσο και στην περίπτωση της αυτόνομης λειτουργίας την σύνδεση 

των δυο Arduino για ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της βιβλιοθήκης Software Serial. 

 Πιο αναλυτικά, κατά την διάρκεια της χειροκίνητης λειτουργίας πρέπει να 

φροντίζει για την σωστή σύνδεση Yun – smartphone ώστε να λαμβάνει τις εντολές κίνησης 

από τον χρήστη της εφαρμογής και στην συνέχεια να ‘’οδηγεί’’ τους κινητήρες αλλά και να 

ενημερώνει τον Arduino Uno για το αν το ρομπότ βρίσκεται σε κίνηση ή όχι. 

Τέλος, στην περίπτωση της αυτόματης λειτουργίας του ρομπότ, το Yun αναγνωρίζει 

την είσοδο ανθρώπου ή ζώου και στη συνέχεια ειδοποιεί τον χρήστη. Επιπλέον,  δέχεται ως 

δεδομένα τις τιμές των αισθητηρίων που είναι προσαρτημένα στον Uno και βάσει αυτών 

κατευθύνει αναλόγως το όχημα. 
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/*****This software is made to get access and control an Arduino yun via a smartphone.  The Arduino yun  is upon a robotic 
*platform with 4 wheels and 4 dc motors. The purpose of this construction is to inspect an indoor room and notify the user if an 
*animal or human has entered the room. The inspection of the room and the control of the vehicle is made in an autonomous 
*mode or in manual mode using a smartphone and the appropriate Android application. To achieve all this we use a buzzer to 
*inform the user in case of detection of any animal or human, four batteries an L293D which is a four channel motor driver to 
*safely drive the motors, avoiding the risk of over current of Arduino. Yun is also connected to an Arduino Uno  which has all the 
*appropriate sensors. The connection between Uno and Yun is made with the use of ‘’Software Serial’’ library. Attention needed 
*for the power supply of Yun because it hasn’t any built in 5V regulator. So if it is powered from an external source and not from 
*the micro usb it will need to be regulated and not overcoming 5 volts. 
*****/ 
/***** A quick report of Libraries and parameters of the sketch: "Bridge" library is used for the comunication of the processors  
 * ATmega32U4 and AR9331. "t" represents the commands given by the user"a" represents the data send by Uno via 
*"SoftwareSerial" and "b" the data that is sent to Uno «buzzer» the number of buzzer's pin "movingsensor" the number of moving 
*sensor pin 
*****/ 
#include <Bridge.h> 
#include <Console.h> 
#include <Wire.h> 
#include <BridgeServer.h> 
#include <BridgeClient.h> 
#include <SoftwareSerial.h> 
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX  
int t=0; 
int a=0; 
int b=0; 
int buzzer=12; 
int movingsensor=8; 
long now,lastavoid,lastBuzz,stoptime,gotime,s; //variables used for time counting 
long minSecsBetweenNotify = 3.6; 
long lastNotify = -minSecsBetweenNotify * 1000; 
// The Bridge server will use Socket's port 5555 to connect with the smartphone. 
BridgeServer server(5555); 
/***** In "setup()" are initialised the pin modes, serial port and the Bridge, 
 *  BridgeServer, BridgeClient, SoftwareSerial libraries  
*****/ 
void setup() { 
  // Bridge startup 
  pinMode(2, OUTPUT); //conected to L293D to drive the motors 
  pinMode(4, OUTPUT); //conected to L293D to drive the motors 
  pinMode(6, OUTPUT); //conected to L293D to drive the motors 

 pinMode(7, OUTPUT); //conected to L293D to drive the motors 

  pinMode(8, INPUT); //conected to AM 312 sensor 
  pinMode(12, OUTPUT); 
  Serial.begin(9600); 
  mySerial.begin(38400); 
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  Bridge.begin(); 
  // Tells the server to begin listening for incoming connections 
  server.noListenOnLocalhost(); 
  server.begin(); 
  Stop(); // stops the movement of the robot 
} 
/** 
* In the loop Yun is trying to connect to the smartphone-user.  
* If no user found starting the auto mode 
* when user found and while he is connected to Yun 
* user can drive the robot. 
**/ 
void loop() { 
  //appropriate delays for the softwareSerial comunication 
  delayMicroseconds(10); 
  delayMicroseconds(5); 
  BridgeClient user = server.accept(); 
  //When "SoftwareSerial" comunication is established, exchanges info with Uno  
  if (mySerial.available()>0){ 
    mySerial.write(b); 
    a=mySerial.read(); 
  } 
  if (user) { 
    user.setTimeout(5); 
    Serial.println("user connected"); 
    Stop(); 
    /***When client connects, go in the "while" loop  
     * and exit only if the app is shutted down or client disconnects.  
     * Inside "while" loop Yun receives the comands from the user to 
     * drive the robot, the commands of movement are passed to "t" variable, 
     * every movement is specified with a number from 0 to 5 accordingly to the   
     * value of "t" is called the appropriate function to move the car. 
    ***/ 
    while(user.connected()){ 
      /***Now the robot is in manual mode 
       *Reads the comands from user and converts them to an integer("t") 
      ***/ 
      String request = user.readStringUntil('/'); 
      if(request.length() > 0){ 
        t=request.toInt(); 
          if (t == 1) { 
            goForward(); 
          } 
          if (t ==4) {             
            goRight(); 
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          } 
          if (t ==3) { 
            goLeft(); 
          } 
          if (t ==5) { 
            Stop(); 
          } 
          if (t ==0) { 
            goBackward(); 
          } 
          Serial.println(b); 
          if (mySerial.available()>0){ 
            mySerial.write(b); 
          }       
      } 
    } 
    user.stop(); 
  } 
  else { 
    /***AUTO MODE in auto mode the robot moves forward,avoid any  
     *obstacles, stops and inspect for a human or animal movement. 
     *It receives and sends info to Uno with the help of "a" and "b"  
     *variables.Every time the robot moves b=10 and when is stoped b=20, 
     *If a=3 it means we have an obstacle closer than 60 cm and we have  
     *to avoid it  
    ***/ 
    now=millis(); 
    Serial.println("Trying to find a user "); 
    Serial.println(a); 
    /***lastNotify is the last time robot moved  
     * or detected a human or animal movemnt ***/ 
    if (b==10){ 
      lastNotify=now; 
      digitalWrite(buzzer, LOW); 
    } 
    //lastavoid is the last time robot detected an obstacle 
    if ((a<60)&(a>2)){ 
      lastavoid=now; 
    } 
    if(b == 20){ 
      s=0; 
      /***If robot detects a movemnt now and the time between the lastNotify  
       * is the appropriate alarm user***/ 
      if(now > (lastNotify + (minSecsBetweenNotify * 1000))){ 
        s=digitalRead(movingsensor); 
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        if(s==HIGH){ 
          Serial.println("MOVEMENT"); 
          b=1; 
          lastNotify=now; 
          lastBuzz=now; 
          digitalWrite(buzzer, HIGH); 
        } 
      } 
    } 
    //Stops the alarm after 530ms 
    if((now-lastBuzz)>530){ 
      digitalWrite(buzzer, LOW); 
    } 
    if(digitalRead(movingsensor)==HIGH){ 
      lastNotify=now; 
      s=0; 
    } 
    //if obstacle found rottate the robot for 450ms 
    if(((now-lastavoid)<=450)&(a==3)){ 
      digitalWrite(13, HIGH); 
      Serial.println("ARISTERA"); 
      avoid(); 
    } 
    //Stops the rottation of the robot 
    if(((now-lastavoid)>450)&((now-lastavoid)<500)){ 
      Stop(); 
    } 
    //Stops the vehicle at every specified time 
    if(((now-gotime)>100)&((now-gotime)<9000)){ 
      if((a!=3)&(a!=1)){ 
        Stop(); 
      } 
    } 
    //Moves the robot forward at every specified time 
    if(((now-stoptime)>100)&((now-stoptime)<1000)){ 
      if((a!=3)&(a!=1)){ 
        goForward(); 
      } 
    } 
  } 
} 
/**** 
* Appropriate funcions to move the car forward,backwards,left and right.  
* "gotime" is the last time that robot moved 
* "stoptime" is the last time that robot stoped 
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****/ 
void goForward(){ 
  Serial.println("forward");///ARISTERA 6,7 KITRINO BLEU,DEKSIA 2,4 KITRINI ASPRO   
  digitalWrite(2, HIGH); 
  digitalWrite(4, LOW); 
  digitalWrite(6, HIGH); 
  digitalWrite(7, LOW); 
  digitalWrite(13, HIGH); 
  gotime=millis(); 
  b=10; 
} 
void goRight(){ 
  Serial.println("right");  
  digitalWrite(2, LOW); 
  digitalWrite(4, LOW); 
  digitalWrite(6, HIGH); 
  digitalWrite(7, LOW); 
  digitalWrite(13, LOW); 
  //mySerial.println("2"); 
  gotime=millis(); 
  b=10; 
} 
void goLeft(){ 
  Serial.println("left");  
  digitalWrite(2, HIGH); 
  digitalWrite(4, LOW); 
  digitalWrite(6, LOW); 
  digitalWrite(7, LOW); 
  digitalWrite(13, LOW); 
  gotime=millis(); 
  //mySerial.println("2"); 
  b=10; 
} 
void goBackward(){ 
  Serial.println("Backward"); 
  digitalWrite(2, LOW); 
  digitalWrite(4, HIGH); 
  digitalWrite(6, LOW); 
  digitalWrite(7, HIGH); 
  digitalWrite(13, LOW); 
  gotime=millis(); 
  b=10; 
} 
void avoid(){ 
  Serial.println("left");  
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  digitalWrite(2, HIGH); 
  digitalWrite(4, LOW); 
  digitalWrite(6, LOW); 
  digitalWrite(7, LOW); 
  digitalWrite(13, LOW); 
  //gotime=millis(); 
  b=10; 
} 
void Stop(){ 
  Serial.println("STOP"); 
  digitalWrite(2, LOW); 
  digitalWrite(4, LOW); 
  digitalWrite(6, LOW); 
  digitalWrite(7, LOW); 
  digitalWrite(13, LOW); 
  b=20; 
  stoptime=millis(); 
} 

ΚΩΔΙΚΑΣ ARDOYINO UNO 

Ο σκοπός του Arduino Uno είναι να ανιχνεύει την απόσταση εμποδίων και να ενημερώνει 

τον μικροελεγκτή Yun. Για την ανταλλαγή πληροφοριών με τον Yun γίνετε χρήση της 

βιβλιοθήκης ‘’Software serial’’. 

/***** This project is made to inspect an indoor room and notify the user if an animal or human has entered the room. It is  
*made for Arduino Uno and is consisted of the HC-SR04 ultrasonic ranging sensor which is used in order to detect and avoid 
* any obstacle as the vehicle is moving in the autonomous mode. The Arduino Uno is upon a robotic platform   with 4 wheels  
*and  4 dc motors and is connected via ‘’Serial Software’’ library to an Arduino Yun in order to send the values of the sensors. 
*****/ 
#include <SoftwareSerial.h> 
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX 
int trigPin = 9;    // Trigger 
int echoPin = 8;    // Echo 
long duration,cm; 
int c=10; 
int a=0; 
int b=7; 
void setup()   
{ 
  pinMode(trigPin, OUTPUT); 
  pinMode(echoPin, INPUT); 
 // Open serial communications and wait for port to open: 
  Serial.begin(9600);//Serial.begin(57600); 
  mySerial.begin(38400); 
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  digitalWrite(2,HIGH); 
  Serial.println("Goodnight moon!"); 
  // set the data rate for the SoftwareSerial port 
  mySerial.println("Hello, world?"); 
} 
void loop(){ 
  //Reads and sends data from/to Yun 
  if (mySerial.available()>0){ 
    c=mySerial.read();   
    mySerial.write(b); 
    a=c; 
  } 
  Serial.println(b); 
  b=0; 
  //appropriate delays for the operation of HC-SR04 sensor 
  digitalWrite(trigPin, LOW); 
  delayMicroseconds(5); 
  digitalWrite(trigPin, HIGH); 
  delayMicroseconds(10); 
  digitalWrite(trigPin, LOW); 
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);//reads sensor's values 
  cm = (duration/2) / 29.1;//converts the values to cm 
  if((cm>3)&&(cm<60)){ //if the distance is shorter than 60cm informs Yun 
    b=3; 
    Serial.println(cm); 
    cm=0; 
  } 
} 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ANDROID 

Η εφαρμογή ‘’YUNROBOT’’ είναι αυτή που χρησιμοποιεί ο χρήστης μέσω ενός smartphone 

κυρίως κατά τον χειροκίνητο έλεγχο. Παρέχει στον χρήστη το γραφικό περιβάλλον για τον 

έλεγχο του ρομπότ και την ρύθμιση των παραμέτρων του. Η εφαρμογή αυτή αναλαμβάνει 

την επικοινωνία για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Arduino Yun και smartphone. Το 

λογισμικό της Android εφαρμογής αναπτύχτηκε με το πρόγραμμα Android Studio έκδοσης 

3.5. Το γραφικό περιβάλλον του application απαρτίζεται από δυο activities. Το πρώτο 

Activity το ‘’activity_main’’ αναλαμβάνει την διεπαφή μεταξύ χρήστη και συσκευής για τον 

χειρισμό του ρομπότ και την παρακολούθηση video από τον χώρο που βρίσκεται το ρομπότ. 

Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας κουμπιά χειρισμού τύπου ‘’IMAGEBUTTONS’’ και 

πλαίσιο προβολής εικόνας - video τύπου ‘’webview’’. Στο δεύτερο Activity το 

‘’SettingsActivity’’, βλέπουμε ότι ο χειριστής επιλέγει τις κατάλληλες IP διευθύνσεις 

επικοινωνίας του Arduino και της IP camera. 
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Εικόνα 19 Χειρισμός οχήματος ‘’MainActivity’’ 

 

Εικόνα 20 Ρυθμίσεις application ‘’SettingsActivity’’ 
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Εικόνα 21 Ρύθμιση Παραμέτρων application 

Ο κώδικας της Android εφαρμογής διαχωρίζετε σε τέσσερεις κλάσεις, τις ‘’MainActivity’’, 

‘’SettingsActivity’’,‘’AppCompatPreferenceActivity’’ και ‘’Values’’. Η κύρια κλάση 

‘’MainActivity’’ επιτυγχάνει την σύνδεση μεταξύ smartphone – Arduino και μετέπειτα τον 

έλεγχο του ρομπότ από τον χρήστη. Το γραφικό περιβάλλον της ‘’MainActivity’’ όπου είναι 

και περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη είναι το αρχείο ‘’activity_main’’. Η κύρια κλάση 

χρησιμοποιεί παραμέτρους, αντικείμενα και από τις άλλες δυο κλάσεις τις 

‘’SettingsActivity’’ και την ‘’Values’’.  

Η ‘’SettingsActivity’’ είναι μια προκατασκευασμένη κλάση που έχει το δικό της γραφικό 

περιβάλλον, το οποίο αναλύετε στο αρχείο ‘’pref_general.xml’’ και δίνει την δυνατότητα 

στον χρήστη να επιλέγει τις κατάλληλες παραμέτρους του συστήματος (Arduino ip , camera 

ip). Τόσο η ‘’SettingsActivity’’ όσο και το αρχείο ‘’pref_general.xml’’ έχουν τροποποιηθεί 

ώστε να αποκρίνονται στις απαιτήσεις του συστήματος [26] [27]. 

Η κλάση ‘’Values’’ δεν έχει δικό της γραφικό περιβάλλον αλλά η λειτουργία της είναι να 

ενημερώνει την ‘’MainActivity’’ για τυχόν αλλαγές στις προκαθορισμένες τιμές των 

παραμέτρων της ‘’SettingsActivity’’ κάθε φορά που καλείτε από την ‘’MainActivity’’. 

               Για την επικοινωνία Yun και smartphone γίνετε χρήση της κλάσης Socket η οποία 

παρέχεται με την βιβλιοθήκη java.net. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη διαθέτει ποικιλία 

πακέτων – κλάσεων που παρέχουν την δυνατότητα σύνδεσης ηλεκτρονικών συσκευών οι 

οποίες εκτελούν java, με πρωτόκολλα επικοινωνίας TCP ή UDP αναλόγως. Η κλάση Socket 

παρέχει την δυνατότητα να συνδέονται δυο συσκευές χρησιμοποιώντας ως πρωτόκολλο 

επικοινωνίας το TCP. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός αντικείμενου τύπου socket 

με συγκεκριμένη διεύθυνση IP και port (πόρτα επικοινωνίας) από την πλευρά του client και 

την συνεχή προσπάθεια για την σύνδεση αυτού του socket στον server. Την ίδια στιγμή 

χρησιμοποιείται και η κλάση OutputStream, η οποία δίνεται από την βιβλιοθήκη java.io. Η 

java.io έχει ένα σύνολο κλάσεων με κύριο σκοπό την λήψη και αποστολή δεδομένων σε 

περιβάλλον java και κατ’ επέκταση στα δίκτυα. Στην προκειμένη περίπτωση γίνεται η χρήση 



47 
 

της κλάσης OutputStream η οποία έχει την δυνατότητα εξαγωγής διαφόρων τύπων 

δεδομένων σε συνεχή ροη (stream). 

Για το γραφικό περιβάλλον και την διεπαφή με τον χρήστη, η εφαρμογή διαθέτει κουμπιά 

τύπου ImageButtons. Αυτά τα κουμπιά ενεργοποιούν μεθόδους ‘’setOnClickListener’’ έτσι 

ώστε κάθε φορά που ενεργοποιούνται να εκτελούνται και οι αντίστοιχες εντολές.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  APPLICATION  

Κατά την εκκίνηση του application αρχικά γίνετε η προσπάθεια σύνδεσης του smartphone 

με το Arduino μέσω μιας “Runnable” μεθόδου. Πιο συγκεκριμένα η συνάρτηση ‘’run’’ 

προσπαθεί να δημιουργήσει ένα socket με την IP address και την πόρτα που παρέχει ο 

server (Arduino Yun). Στην συνέχεια, εφόσον έχει εδραιωθεί η σύνδεση μεταβιβάζει στο 

socket του Arduino ένα string, που περιγράφει την εντολή του χρήστη. Αυτό καθίσταται 

δυνατόν με τη χρήση του αντικειμένου outputStreamSocket. Αργότερα, στην on Create 

μέθοδο ορίζονται όλες οι παράμετροι του application και εκκινούν όλες οι ζωτικές μέθοδοι 

για την λειτουργία και εμφάνιση του application.  

Συναρτήσεις που έχουν κατασκευαστεί και χρησιμοποιούνται στην ‘’MainActivity’’ είναι η 

run, VideoStreaming, goingForward, goingBackwards, goingLeft, goingRight, stop, 

goSettings, yunsettings, msgToArduino, MSG. Η run αποτελεί μία έτοιμη συνάρτηση, η 

οποία έχει τροποποιηθεί αναλόγως ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του συστήματος [28] 

[29]. 

Η yunsettings παρέχει τις κατάλληλες τιμές των IP addresses των Yun και της IP camera 

αποκτώντας πρόσβαση στα δεδομένα της κλάσης Values. Η VideoStreaming επιλέγει και 

ορίζει ποιό θα είναι το γραφικό περιβάλλον του application και εμφανίζει το video stream. 

Για τις συναρτήσεις goingForward, goingBackwards, goingLeft, goingRight, stop έχουν 

δημιουργηθεί κουμπιά τύπου ImageButtons, τα οποία κάθε φορά που ενεργοποιούνται, 

καλούνται οι αντίστοιχες συναρτήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τις εντολές κίνησης, 

δηλαδή ευθεία ,πίσω, αριστερά, δεξιά και στοπ αντίστοιχα. Αυτές με την σειρά τους καλούν 

την συνάρτηση msgToArduino με παράμετρο μια μεταβλητή τύπου string που δηλώνει την 

επιθυμητή κίνηση. Η msgToArduino αναλαμβάνει να διοχετεύει κάθε εντολή στον πίνακα 

(queue) socketsQueue. Στη συνέχεια, θα αποστέλλεται κάθε εντολή στο Arduino με την 

λογική ‘’FIFO’’. Τέλος, η goSettings ενεργοποιείται από το κουμπί των ρυθμίσεων και ο 

σκοπός της είναι να μας παρουσιάζει το παράθυρο (activity) της κλάσης “SettingsActivity’’. 
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Εικόνα 22 Διάγραμμα λειτουργίας Android application  

ΚΩΔΙΚΑΣ MainActivity 

package com.example.yunrobot; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.preference.PreferenceManager; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.view.Window; 
import android.view.WindowManager; 
import android.webkit.WebViewClient; 
import android.webkit.WebView; 
import android.webkit.WebSettings; 
import android.widget.ImageButton; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.Toast; 
import android.widget.EditText; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.OutputStream; 
import java.net.ConnectException; 
import java.net.Socket; 
import java.net.UnknownHostException; 
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import java.util.concurrent.ArrayBlockingQueue; 
import java.util.concurrent.atomic.AtomicBoolean; 
import java.net.*; 
import java.io.*; 
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; 
//above are imported all the appropriate libraries and packages for the app 
public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
    /**** 
     * a string which describes the whole html page of the video streaming  
     ****/ 
    private static final String HTML1 = "<!DOCTYPE html>\n" + 
            "<html>\n" + 
            "<head>\n" + 
            "</head>\n" + 
            "<body style=\"margin: 0px\">\n" + 
            //"<img src=\"rtsp://{IP}:{PORT}/onvif2\" width=\"100%\" height=\"100%\">\n" + 
            "<img src=\"http://{IP}:{PORT}/video\" width=\"100%\" height=\"100%\">\n" + 
            "</body>\n" + 
            "</html>"; 
   /**** 
     * a content of WebView class to display the video stream 
    ****/ 
    private WebView videoIn; 
    /** 
     * an object for accessing specific resources all over the app 
     */ 
    public static Context context; 
    /**** 
     * an auxiliary string. 
    ****/ 
    private final static String debugMsg = "ArduinoRobot"; 
    /**** 
    * all the adresses,ports of arduino and ip camera 
   * Using the default values from the Values class if they have not changed. 
    ****/ 
    private static String arduinoIp; 
    private static int arduinoPort=5555; 
    private static String ip; 
    /**** 
    * A queue of strings with all the msgs that have to be sent to the server with the use of sockets. 
    ****/ 
    private ArrayBlockingQueue<String> socketsQueue = new ArrayBlockingQueue<String>(255); 
    /** 
     * An atomic boolean to identify when the connection is established or not. 
     */ 
    private AtomicBoolean SocketUse = new AtomicBoolean(false); 
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    /** 
     * A stream witch includes all the values to send. 
     */ 
    private OutputStream outputStream = null; 
    /** 
     * Arduino's socket. 
     */ 
    private Socket socket = null; 
    /** 
     * Thread which manage socket streams. 
     */ 
    private static Thread socketThread = null; 
    /**** 
    * A continues running method to establish and maintain the comunication with arduino using sockets 
    ****/ 
    private final Runnable runnable = new Runnable() { 
    //private final Runnable runnable = new Runnable() { 
        @Override 
        public void run() { 
            MSG("starting of the network Runnable"); 
            try { 
                socket = new Socket(arduinoIp, arduinoPort); 
                outputStream = socket.getOutputStream(); 
            } catch (UnknownHostException e1) { 
                e1.printStackTrace(); 
                SocketUse.set(true); 
                MSG("UnknownHostException"); 
            } catch(final ConnectException e){ 
                runOnUiThread(new Runnable(){ 
 
                    /**** 
                     * A warning if the selected IP and soscket of the Yun is wrong. 
                     ****/ 
 
                    public void run(){ 
                        Toast.makeText(context, "There in no connection with the car. Please connect to Yun's IP" + e.getMessage(), 
Toast.LENGTH_LONG).show(); 
                    } 
                }); 
                SocketUse.set(true); 
            } catch (IOException e1) { 
                e1.printStackTrace(); 
                SocketUse.set(true); 
            } 
            socketsQueue.clear(); // clearing the Queue. 
            /**** 



51 
 

            * Sending the messages that are in the queue to arduino. 
            ****/ 
            try { 
                while(!SocketUse.get()){ 
                    String val = socketsQueue.take(); 
                    if(val != "-1"){ 
                        MSG("Sending value "+val); 
                        outputStream.write((val + "\n").getBytes()); 
                    } 
                } 
            } catch (IOException e) { 
                e.printStackTrace(); 
            } catch (InterruptedException e) { 
                e.printStackTrace(); 
            } finally{ 
                try { 
                    SocketUse.set(true); 
                    if(outputStream != null) outputStream.close(); 
                    if(socket != null) socket.close(); 
                } catch (IOException e) { 
                    e.printStackTrace(); 
                } 
            } 
            MSG("End of the network Runnable"); 
            socketThread = null; 
        } 
    }; 
   /**** 
    * SharedPreferences object that will be used with "get" methods to have access to the updated values, addresses 
    ****/ 
    private SharedPreferences settins; 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
        this.getWindow().setFlags( 
                WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, 
                WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN 
        ); 
        context = getApplicationContext(); 
        /**** 
        * getting all the settings 
        ****/ 
        settins = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this); 
        Bundle extras = getIntent().getExtras(); 
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        /**** 
        * getting all the appopriate values from Values Class for comunication  
        ****/ 
        this.yunsettings( 
                Values.getyunip(settins),Values.getcamip(settins) 
        ); 
        /**** 
        * finding the video stream page 
        ****/ 
        this.VideoStreaming(); 
        /**** 
        * declaration of all components buttons and  objects that are used in the graphical interface of the application 
        ****/ 
        WebView videostream; 
        ImageButton left=(ImageButton) findViewById(R.id.left); 
        ImageButton mpros=(ImageButton)findViewById(R.id.mpros); 
        ImageButton right=(ImageButton) findViewById(R.id.right); 
        ImageButton piso=(ImageButton) findViewById(R.id.piso); 
        ImageButton seti=(ImageButton) findViewById(R.id.seti); 
        ImageButton stop=(ImageButton) findViewById(R.id.stop); 
        mpros.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                goingForward(); 
 
            } 
        }); 
        stop.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                stop(); 
            } 
        }); 
        piso.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                goingBackwards(); 
            } 
        }); 
        left.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                goingLeft(); 
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            } 
        }); 
        right.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                goingRight(); 
            } 
        }); 
        seti.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                goSettings(); 
            } 
        }); 
    } 
    @Override 
    protected void onStart() { 
        SocketUse.set(false); 
        if(socketThread == null){ 
            socketThread = new Thread(runnable); 
            socketThread.start(); 
        } 
        super.onStart(); 
    } 
    /**** 
     * stoping and refreshing the socket's queue 
     ****/ 
    @Override 
    protected void onStop() { 
        SocketUse.set(true); 
        socketsQueue.clear(); 
        socketsQueue.offer("-1"); 
        if(socketThread != null) socketThread.interrupt(); 
        super.onStop(); 
    } 
   /**** 
    * a method that starts and gives access to the video streaming page 
    ****/ 
    private void VideoStreaming(){ 
        setContentView(R.layout.activity_main); 
        WebView webView = findViewById(R.id.videostream); 
        String filename = "test1.html"; 
        //String ip=settins.getString("example_text1","192.168.2.3"); 
        String port = "8080"; 
        String fileContents = HTML1.replace("{IP}", ip).replace("{PORT}", port); 
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        System.out.println(fileContents); 
        FileOutputStream fos; 
        try { 
            fos = openFileOutput(filename, Context.MODE_PRIVATE); 
            fos.write(fileContents.getBytes()); 
            fos.close(); 
            webView.loadUrl(getFileStreamPath(filename).toURI().toURL().toString()); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 
    /**** 
    * here is all the methods called when any imagebutton pressed   
    ****/ 
    /**** 
     * when goingForward() is called drives the car forwards 
     ****/ 
    private void goingForward(){ 
        msgToArduino("1"); 
    } 
    /**** 
     * when goingBackwards() is called drives the car backwards 
     ****/ 
    private void goingBackwards(){ 
        msgToArduino("0"); 
    } 
    /**** 
     * rotating the car counterclockwise 
     ****/ 
    private void goingLeft(){ 
        msgToArduino("3"); 
    } 
    /**** 
     * rotating the car clockwise 
     ****/ 
    private void goingRight(){ 
        msgToArduino("4"); 
    } 
    /**** 
     * when stop() is called stops the movemnt of the car 
     ****/ 
    private void stop(){ 
        msgToArduino("5"); 
    } 
    /**** 
    * when Imagebutton settings pressed it displayes the SettingsActivity    
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    ****/ 
    private void goSettings(){ 
        msgToArduino("5"); 
        Intent intentSettings = new Intent(this, SettingsActivity.class); 
        startActivity(intentSettings); 
        this.finish(); 
    } 
    /**** 
    * Every time is called updates the values, adresses for communication 
    ****/ 
    private void yunsettings(String ip1,String ipcam){ 
        arduinoIp=ip1; 
        ip=ipcam; 
    } 
   /**** 
     * Sending any commands using the socket connection to the Arduino. 
    ****/ 
    private void msgToArduino(String commands){ 
        socketsQueue.offer(commands); 
    } 
    private void MSG(String msg){ 
        Log.d(debugMsg, msg); 
    } 
} 

 Η ΚΛΑΣΗ VALUES  

Η Values παρέχει τις κατάλληλες τιμές των IP addresses των Yun και της IP camera 

package com.example.yunrobot;  
import android.content.SharedPreferences;  
/**** 
 * A class which provides the values of streaming IP and Yun's IP to the app 
 * with the help of <<getyunip>> and <<getcamip>>. 
 ****/ 
public class Values { 
    public final static String yunip = "192.168.240.1"; 
    public final static String camip = "192.168.240.103"; 
    public static String getyunip(SharedPreferences settins){ 
        return settins.getString("example_text", yunip); 
    } 
    public static String getcamip(SharedPreferences settins){ 
        return settins.getString("example_text1", camip); 
    } 
} 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SettingsActivity 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο κώδικάς που εκτελεί το application για την λειτουργία και 

εμφάνιση του παραθύρου των ρυθμίσεων.  Έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις στον κώδικα 

της “SettingsActivity” και ‘’AppCompatPreferenceActivity’’ [26] [27].  

package com.example.yunrobot;  
import android.annotation.TargetApi; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.content.res.Configuration; 
import android.media.Ringtone; 
import android.media.RingtoneManager; 
import android.net.Uri; 
import android.os.Build; 
import android.os.Bundle; 
import android.preference.ListPreference; 
import android.preference.Preference; 
import android.preference.PreferenceActivity; 
import android.preference.PreferenceFragment; 
import android.preference.PreferenceManager; 
import android.preference.RingtonePreference; 
import android.text.TextUtils; 
import android.view.MenuItem;  
import java.util.List; 
import androidx.appcompat.app.ActionBar; 
import androidx.core.app.NavUtils;  
/** 
 * A {@link PreferenceActivity} that presents a set of application settings. On 
 * handset devices, settings are presented as a single list. On tablets, 
 * settings are split by category, with category headers shown to the left of 
 * the list of settings. 
 * <p> 
 * See <a href="http://developer.android.com/design/patterns/settings.html"> 
 * Android Design: Settings</a> for design guidelines and the <a 
 * href="http://developer.android.com/guide/topics/ui/settings.html">Settings 
 * API Guide</a> for more information on developing a Settings UI. 
 */ 
public class SettingsActivity extends AppCompatPreferenceActivity { 
    /** 
     * A preference value change listener that updates the preference's summary 
     * to reflect its new value. 
     */ 
    private static Preference.OnPreferenceChangeListener sBindPreferenceSummaryToValueListener = new 
Preference.OnPreferenceChangeListener() { 
        @Override 
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        public boolean onPreferenceChange(Preference preference, Object value) { 
            String stringValue = value.toString(); 
                // For all other preferences, set the summary to the value's 
                // simple string representation. 
                preference.setSummary(stringValue); 
            //} 
            return true; 
        } 
    }; 
    /** 
     * Helper method to determine if the device has an extra-large screen. For 
     * example, 10" tablets are extra-large. 
     */ 
    private static boolean isXLargeTablet(Context context) { 
        return (context.getResources().getConfiguration().screenLayout 
                & Configuration.SCREENLAYOUT_SIZE_MASK) >= Configuration.SCREENLAYOUT_SIZE_XLARGE; 
    } 
    /** 
     * Binds a preference's summary to its value. More specifically, when the 
     * preference's value is changed, its summary (line of text below the 
     * preference title) is updated to reflect the value. The summary is also 
     * immediately updated upon calling this method. The exact display format is 
     * dependent on the type of preference. 
     * @see #sBindPreferenceSummaryToValueListener 
     */ 
    private static void bindPreferenceSummaryToValue(Preference preference) { 
        // Set the listener to watch for value changes. 
preference.setOnPreferenceChangeListener(sBindPreferenceSummaryToValueListener);  
        // Trigger the listener immediately with the preference's 
        // current value. sBindPreferenceSummaryToValueListener.onPreferenceChange(preference, 
PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(preference.getContext()).getString(preference.getKey(), "")); 
    } 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setupActionBar(); 
    } 
    /** 
     * Set up the {@link android.app.ActionBar}, if the API is available. 
     */ 
    private void setupActionBar() { 
        ActionBar actionBar = getSupportActionBar(); 
        if (actionBar != null) { 
            // Show the Up button in the action bar. 
            actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true); 



58 
 

        } 
    } 
    @Override 
    public boolean onMenuItemSelected(int featureId, MenuItem item) { 
        int id = item.getItemId(); 
        if (id == android.R.id.home) { 
            if (!super.onMenuItemSelected(featureId, item)) { 
                NavUtils.navigateUpFromSameTask(this); 
            } 
            return true; 
        } 
        return super.onMenuItemSelected(featureId, item); 
    } 
    /** 
     * {@inheritDoc} 
     */ 
    @Override 
    public boolean onIsMultiPane() { 
        return isXLargeTablet(this); 
    } 
    /** 
     * {@inheritDoc} 
     */ 
    @Override 
    @TargetApi(Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) 
    public void onBuildHeaders(List<Header> target) { 
        loadHeadersFromResource(R.xml.pref_headers, target); 
    } 
/** 
     * This method stops fragment injection in malicious applications. 
     * Make sure to deny any unknown fragments here. 
     */ 
    protected boolean isValidFragment(String fragmentName) { 
        return PreferenceFragment.class.getName().equals(fragmentName) 
                || GeneralPreferenceFragment.class.getName().equals(fragmentName); 
    } 
/** 
     * This fragment shows general preferences only. It is used when the 
     * activity is showing a two-pane settings UI. 
     */ 
    @TargetApi(Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) 
 public static class GeneralPreferenceFragment extends PreferenceFragment { 
        @Override 
        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
            super.onCreate(savedInstanceState); 
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            addPreferencesFromResource(R.xml.pref_general); 
            setHasOptionsMenu(true);  
            // Bind the summaries of EditText/List/Dialog/Ringtone preferences 
            // to their values. When their values change, their summaries are 
            // updated to reflect the new value, per the Android Design 
            // guidelines. 
bindPreferenceSummaryToValue(findPreference("example_text"));//bindPreferenceSummaryToValue(findPreference("example_lis
t")); 
        } 
        @Override 
        public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
            int id = item.getItemId(); 
            if (id == android.R.id.home) { 
                startActivity(new Intent(getActivity(), SettingsActivity.class)); 
                return true; 
            } 
            return super.onOptionsItemSelected(item); 
        } 
    } 
/** 
     * This fragment shows data and sync preferences only. It is used when the 
     * activity is showing a two-pane settings UI. 
     */ 
    @TargetApi(Build.VERSION_CODES.HONEYCOMB) 
    public static class DataSyncPreferenceFragment extends PreferenceFragment { 
        @Override 
        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
            super.onCreate(savedInstanceState); 
            addPreferencesFromResource(R.xml.pref_data_sync); 
            setHasOptionsMenu(true);  
            // Bind the summaries of EditText/List/Dialog/Ringtone preferences 
            // to their values. When their values change, their summaries are 
            // updated to reflect the new value, per the Android Design 
            // guidelines. bindPreferenceSummaryToValue(findPreference("sync_frequency")); 
        } 
        @Override 
        public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
            int id = item.getItemId(); 
            if (id == android.R.id.home) { 
                startActivity(new Intent(getActivity(), SettingsActivity.class)); 
                return true; 
            } 
            return super.onOptionsItemSelected(item); 
        } 
    } 
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    @Override 
    public void onBackPressed() { 
        Intent intentSettings = new Intent(this, MainActivity.class); 
        startActivity(intentSettings); 
        finish(); 
    } 
} 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κατά την διάρκεια της σχεδίασης και κατασκευής της ρομποτικής πλατφόρμας, έγινε 

αναζήτηση σε βιβλιογραφία για την επιλογή των κατάλληλων μέσων και τεχνολογιών που 

θα χρησιμοποιηθούν. Αρχικά, η έρευνα και οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν για την 

διαλογή του υλικού μέρους της κατασκευής πραγματοποιήθηκαν σε θεωρητικό επίπεδο. 

Για τον έλεγχο του ρομπότ  επιλέχτηκε ο μικροελεγκτής Arduino Yun, για την αποφυγή 

εμπόδιων επιλέχτηκε το αισθητήριο απόστασης HC-SR04 και για την ανίχνευση κίνησης το 

HC-SR501. Προχωρώντας σε πειραματικό επίπεδο, στις δοκιμές για την εγκατάσταση των 

επιμέρους στοιχείων της ρομποτικής πλατφόρμας, διαπιστώθηκαν κάποιες παρεκκλίσεις 

από τον αρχικό σχεδιασμό. Ως εκ τούτου, προχωρήσαμε στις αντίστοιχες ενέργειες για την 

επίλυση αυτών των προβλημάτων. Για παράδειγμα, στην ανίχνευση κίνησης, επιλέχτηκε 

διαφορετικό αισθητήριο και συγκεκριμένα το ΑΜ 312, το οποίο ανταποκρινόταν καλύτερα 

στις ανάγκες του ρομπότ. Στην συνέχεια παρατηρήθηκε ότι συνδέοντας  το κάθε αισθητήριο 

μεμονωμένα στον μικροελεγκτή λειτουργούσε κανονικά. Ωστόσο, δοκιμάζοντας την 

σύνδεση όλων των απαραίτητων αισθητήρων στο Arduino Yun παρατηρήθηκε ότι το 

αισθητήριο ανίχνευσης απόστασης αδυνατούσε να λειτουργήσει. Ο λόγος ήταν ότι ο 

Arduino Yun δεν μπορούσε να τροφοδοτεί ταυτόχρονα το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης 

και το αισθητήριο ανίχνευσης απόστασης. Συνεπώς,  ήταν αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί και 

ένας δεύτερος μικροελεγκτής. Έτσι, επιλέχτηκε ο μικροελεγκτής Arduino Uno που θα 

συνδέεται σε αυτόν το αισθητήριο ανίχνευσης απόστασης. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχει 

στο σύστημα περεταίρω δυνατότητες βελτίωσης. Τέλος, ήταν αναγκαία η επικοινωνία 

μεταξύ των δύο μικροελεγκτών καθώς ο ένας οδηγεί τους κινητήρες και ο άλλος 

διαχειρίζεται τα δεδομένα των αισθητηρίων. Οπότε, για την διασύνδεσή τους 

πραγματοποιείται μια σειριακή επικοινωνία με την βοήθεια της βιβλιοθήκης “Software 

Serial” που παρέχεται από το Arduino. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κατά την ολοκλήρωση της εργασίας διαπιστώθηκε ότι είναι αποτελεσματική η εφαρμογή 

για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ένα αυτόνομο ρομπότ μπορεί να ελέγχει με απόλυτη 

επιτυχία και με πλήρη ασφάλεια έναν κλειστό χώρο, καθώς η επικοινωνία μεταξύ χρήστη 

και ρομπότ πραγματοποιείται μέσω του τοπικού ασύρματου δικτύου Wi-Fi, που παρέχει το 

Arduino Yun. Έτσι, είναι αναγκαίο ο χρήστης να βρίσκεται σε κάποια κοντινή απόσταση 

εντός της εμβέλειας του Wi-Fi δικτύου του Arduino Yun αλλά δεν χρειάζεται να βρίσκεται 



61 
 

στον ίδιο χώρο. Μελλοντικά μπορεί ο χρήστης της εφαρμογής αν θέλει να εποπτεύει την 

εφαρμογή από κάποια απομακρυσμένη περιοχή εκτός εμβέλειας δικτύου του Arduino. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί συνδέοντας το Arduino Yun ως client στο ασύρματο δίκτυο ενός 

router το οποίο διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο και ορίζοντας μια DDNS διεύθυνση για το 

router ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτό και κατ’ επέκταση στο ρομπότ  από οποιοδήποτε 

μέρος του κόσμου. 

 Περιορισμοί στην εφαρμογή υπάρχουν ως προς την κατανάλωση ενέργειας του ρομπότ. 

Είναι για παράδειγμα αναγκαίο κάποια στιγμή ο χειριστής να αλλάξει τις μπαταρίες. Επίσης 

για την εφαρμογή αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάποιος άλλος μικροελεγκτής με 

αντίστοιχες δυνατότητες και σαφώς μικρότερο κόστος, λόγου χάριν ένας Arduino Uno αντί 

του Arduino Yun με μια βοηθητική πλακέτα Wi-Fi Shield. 

Για την βελτίωση του συστήματος θα μπορούσε κάποιος να εγκαταστήσει ένα CCTV ή  

κάποια βοηθητικά αισθητήρια ανίχνευσης κίνησης στον χώρο τα οποία να επικοινωνούν με 

τον χρήστη ή την ρομποτική πλατφόρμα ώστε να διευκολύνεται το έργο τους. Επίσης για 

την επαναφόρτιση του ρομπότ θα μπορούσε να σχεδιαστεί ένα σενάριο όπου το ρομπότ θα 

εισέρχεται αυτόνομα σε έναν σταθμό φόρτισης, όποτε είναι αναγκαίο. 
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