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Ειςαγωγι 

Πρόλογοσ 

Ζνα από τα μεγαλφτερα επιτεφγματα του ανκρϊπου διαχρονικά είναι θ 

εξερεφνθςθ του ςφμπαντοσ και ειδικότερα των πλανθτϊν που βρίςκονται κοντά 

ςτθ Γθ. Ο τομζασ αυτόσ τθσ επιςτιμθσ είναι ίςωσ ζνασ από τουσ πιο απαιτθτικοφσ 

και ςυνδιάηει πολλζσ από τισ δεξιότθτεσ του ανκρϊπου, όπωσ προθγμζνθ 

τεχνολογία και γνϊςεισ από πολλά πεδία των επιςτθμϊν. Ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει 

αποκτιςει για τουσ επιςτιμονεσ θ εξερεφνθςθ του πλανιτθ Άρθ αφοφ κα 

μποροφςε μελλοντικά να φιλοξενιςει το ανκρϊπινοσ είδοσ. Συγκεκριμζνα ζχει 

τεκεί ωσ ςτόχοσ θ μελζτθ των γεωλογικϊν και κλιματικϊν του χαρακτθριςτικϊν 

του, αλλά και θ εξερεφνθςθ τθσ ιςτορίασ του ϊςτε να απαντθκοφν βαςικά 

ερωτιματα όπωσ, αν υπάρχει ι υπιρξε ποτζ ηωι ςτον πλανιτθ αυτό, και τελικά 

να γίνει εφικτι θ εξερεφνθςθ του από τον άνκρωπο.[1] 

Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια ζχουν γίνει πολυάρικμεσ μθ επανδρωμζνεσ 

αποςτολζσ ςτον πλανιτθ Άρθ με ςκοπό να εγκαταςτιςουν ερευνθτικοφσ 

εξοπλιςμοφσ ςτθν επιφάνεια του. Σε κάκε περίπτωςθ ζχουν προςεδαφιςτεί 

ρομπιτικά οχιματα (Rover) εξοπλιςμζνα με επιςτθμονικά εργαλεία προκειμζνου 

να μελετιςουν τον πλανιτθ, να ςυλλζξουν πλθροφορίεσ και να εκτελζςουν 

πειράματα ςτο ξζνο αυτό για τον άνκρωπο περιβάλλον. Τα ρομποτικά οχιματα 

αυτά κα κινθκοφν ςε ζνα άγνωςτο και αφιλόξενο περιβάλλον, με πολλοφσ 

κινδφνουσ να καραδοκοφν, που κα μποροφςαν να καταςτρζψουν χρόνια 

προςπάκειασ και κόπου. Για να είναι τα ρομποτικά οχιματα όςο το δυνατόν 

καλφτερα προετοιμαςμζνα ζχουν γίνει πολλζσ προςομοιϊςεισ ςε περιβάλλον 

εργαςτθρίου, ωςτόςο το άγνωςτο περιβάλλον που κα αντιμετωπίςουν μπορεί να 

προςομοιωκεί μόνο ςε ζνα μικρό βακμό.  

Με γνϊμονα τα παραπάνω τα ρομποτικά οχιματα ζχουν εξοπλιςκεί με μια ςειρά 

εξαρτθμάτων και αιςκθτιρων που τουσ δίνουν οριςμζνεσ δυνατότθτεσ όπωσ:
[2]

 

1.  Ενεργοποιθτζσ και κινθτιρεσ για να ζχουν τθ δυνατότθτα να κάνουν 

ςφνκετεσ κινιςεισ αλλά και να κινοφνται ςτο χϊρο. 

2.  Αιςκθτιρεσ που τουσ δίνουν τθ δυνατότθτα να χαρτογραφοφν το χϊρο, 

να αντιλαμβάνονται τα εμπόδια και να πλοθγοφνται αποφεφγοντασ τουσ 

κινδφνουσ. 
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3. Κυκλϊματα αςφρματθσ επικοινωνίασ για να μποροφν να δζχονται 

εντολζσ και να αποςτζλλουν δεδομζνα πίςω ςτθ βάςθ. 

4. Εργαλεία και αιςκθτιρεσ για τθν εκτζλεςθ επιςτθμονικϊν πειραμάτων 

και τθ ςυλλογι δειγμάτων από το περιβάλλον. 

5. Μια κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ με τα απαραίτθτα περιφερειακά  και 

λειτουργικό ςφςτθμα, ϊςτε να μπορεί να ελζγχει τα υπόλοιπα εξαρτιματα και να 

ςυντονίηει τθ διαδικαςία τθσ πλοιγθςθσ. 

Θ NASA τα τελευταία χρόνια ζχει πραγματοποιιςει αρκετζσ μθ επανδρωμζνεσ 

αποςτολζσ ςτον Άρθ και ζχει μεταφζρει εκεί τρία ρομποτικά οχιματα. Το 

Sojourner(1997), τα δυο Spirit και το Opportunity(2004). Τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά τουσ παρουςιάηονται ςτον πίνακα 1. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι 

το πρϊτο ρομποτικό όχθμα, το Sojourner διζκετε ζναν επεξεργαςτι Intel 80C85 

μόλισ ςυχνότθτασ μόλισ 100kHz με 512ΚΒ RAΜ και 176ΚΒ flash memory. Το 

λογιςμικό με το οποίο ιταν εφοδιαςμζνο ιταν και αυτό εξαιρετικά απλό και 

εξυπθρετοφςε τα εξαρτιματα του με μια round robin ρουτίνα. 

 

 

           Πίνακασ 1 [3] 
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Το Sojourner κατά τθ διάρκεια τθσ αποςτολισ του κατόρκωςε να διανφςει 

ςυνολικι απόςταςθ 100 μζτρων και να αναλφςει 16 τοποκεςίεσ γφρω από τθ 

βάςθ του, ςτζλνοντασ πίςω ςτθ γθ 550 φωτογραφίεσ από τον Άρθ. Θ λειτουργία 

του ζφταςε τισ 83 sol (Αριανζσ θμζρεσ, 1 sol = 24 ϊρεσ και 39 λεπτά). 

 

τόχοσ 

Στόχοσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ μελζτθ και θ ανάπτυξθ ενόσ 

ρομποτικοφ οχιματοσ το οποίο κα είναι ικανό να πλοθγθκεί αυτόνομα ςτο χϊρο 

αναγνωρίηοντασ και αποφεφγοντασ τα πικανά εμπόδια ςτο περιβάλλον που κα 

κινθκεί. 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ διπλωματικι αυτι εργαςία κα καταςκευαςτεί ςτα 

κεμζλια τθσ διπλωματικισ εργαςίασ με τίτλο ``Σχεδιαςμόσ και Καταςκευι 

Ενςωματωμζνου Συςτιματοσ’’[4] από τθν οποία και κα αντλθκεί το κομμάτι του 

ελζγχου τθσ κίνθςθσ του ρομποτικοφ οχιματοσ. 

Θ χριςθ ρομποτικϊν οχθμάτων όπωσ αυτό που κα καταςκευαςτεί, δεν 

περιορίηεται μόνο ςε πλανθτικζσ εξερευνιςεισ. Στισ μζρεσ μασ τα ρομποτικά 

οχιματα βρίςκουν εφαρμογι ςε μια ςωρεία καταςτάςεων όπωσ για παράδειγμα 

ςε αποςτολζσ διάςωςθσ ανκρϊπων και ςτθν προςζγγιςθ μθ προςβάςιμων 

ςθμείων από τον άνκρωπο. Επίςθσ μποροφν να λειτουργιςουν ωσ θ επζκταςθ 

των αιςκθτιριων οργάνων του ανκρϊπου ςε χϊρουσ όπωσ για παράδειγμα ςε 

μια δεξαμενι καυςίμων προκειμζνου να διαπιςτωκοφν τεχνικζσ βλάβεσ. 

Ο τελικόσ ςτόχοσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι το ρομποτικό όχθμα που κα 

αναπτυχκεί να είναι ςε κζςθ όχι μόνο να αναγνωρίςει τα τυχόν εμπόδια που 

βρίςκονται γφρω του, αλλά και να είναι ικανό να εκτιμιςει τθν απόςταςθ αυτϊν 

ϊςτε να μπορζςει να λάβει ςτθ ςυνζχεια αποφάςεισ για τον τρόπο που κα 

ςυνεχίςει τθν πλοιγθςθ του. 
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Δομή 

Θ διπλωματικι εργαςία είναι δομθμζνθ με τον εξισ τρόπο: 

 Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια ειςαγωγι ςτθν υπολογιςτικι όραςθ και θ 

μακθματικι προςζγγιςθ του προβλιματοσ. Στθ ςυνζχεια γίνεται αναφορά 

ςε κεωρθτικζσ ζννοιεσ και αλγορίκμουσ ςτερεοπτικισ. 

 

 Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται πλιρθσ παρουςίαςθ του Microcontroller Raspberry 

pi, των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του, των περιφερειακϊν του κακϊσ 

επίςθσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ Raspbian και του απαραίτθτου 

λογιςμικοφ που κα χρθςιμοποιιςουμε. 

 

 Στο Κεφάλαιο 3  κα γίνει μελζτθ του λογιςμικοφ που ελζγχει το ρομποτικό 

όχθμα. Αρχικά κα αςχολθκοφμε με το πρόγραμμα ελζγχου του Flight-8086 

Microcontroller και τισ τροποποιιςεισ που κάναμε ςε αυτό ϊςτε να 

μπορζςει να δεχκεί εντολζσ από το Raspberry pi Microcontroller. Στθ 

ςυνζχεια κα αςχολθκοφμε με το πρόγραμμα ελζγχου του Raspberry pi 

Microcontroller που αποτελεί και τον ``εγκζφαλο’’ του ρομποτικοφ 

οχιματοσ. Τζλοσ κα παρουςιάςουμε το πρόγραμμα (διεπαφι) χειριςμοφ 

που ζχει δθμιουργθκεί για τον χριςτθ του ρομποτικοφ οχιματοσ. 

 

 Στο Κεφάλαιο 4 κα παρουςιάςουμε τθ διαδικαςία εκκίνθςθσ, χειριςμοφ και 

τερματιςμοφ που κα πρζπει να ακολουκθκεί ϊςτε το ρομποτικό όχθμα 

λειτουργιςει απροβλθμάτιςτα. Στο τζλοσ του κεφαλαίου παρακζτουμε 

κάποιεσ μετριςεισ και ςυμπεράςματα τθσ λειτουργίασ του. 

 

 Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται ςυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ επίλυςθσ του 

προβλιματοσ αναγνϊριςθσ εμποδίων με χριςθ των ςυναρτιςεων τθσ 

βιβλιοκικθσ OpenCV και παρουςιάηονται κάποια αποτελζςματα. 

 

 Στο Παράρτημα Α ζχουμε προςκζςει τον κϊδικα από τα `ςενάρια’ (scripts) 

που ζχουμε δθμιουργιςει για τθν εκτζλεςθ διαφόρων διεργαςιϊν. 

 

 Στο Παράρτημα Β ζχουμε προςκζςει τον κϊδικα από όλα τα προγράμματα 

που ζχουμε γράψει για τον ζλεγχο των μικροεπεξεργαςτϊν και τθ διεπαφι 

χειριςμοφ. 
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Κεφάλαιο 1 
Τπολογιςτική Όραςη και τερεοπτική 

Για να μπορζςει ζνα οποιδιποτε ρομποτικό όχθμα να κινθκεί αυτόνομα ςε 

κάποιο χϊρο κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνεται και να χαρτογραφεί 

το χϊρο γφρο του κακϊσ και τα εμπόδια/αντικείμενα από τα όποια αυτόσ 

απαρτίηεται. Θ υπολογιςτικι όραςθ είναι το πεδίο τθσ επιςτιμθσ το όποιο  

παρζχει μεκόδουσ για τθν απόκτθςθ, επεξεργαςία, ανάλυςθ και κατανόθςθ 

εικόνων του πραγματικοφ κόςμου με ςκοπό να εξάγει χριςιμα αρικμθτικά  

δεδομζνα και ςυμβολικζσ πλθροφορίεσ ϊςτε να  γίνει εφικτι θ λιψθ αποφάςεων 

και θ κατάςτρωςθ ενόσ πλάνου δράςθσ για ζνα ρομποτικό όχθμα.[4] 

Ωσ επιςτθμονικόσ κλάδοσ, θ υπολογιςτικι όραςθ αςχολείται με τθ κεωρία πίςω 

από υπολογιςτικά ςυςτιματα τα οποία εξάγουν πλθροφορίεσ από τισ εικόνεσ. Τα 

δεδομζνα τθσ εικόνασ μποροφν  να πάρουν πολλζσ μορφζσ, όπωσ ακολουκίεσ 

βίντεο, εικόνεσ από πολλαπλζσ κάμερεσ, ι πολυδιάςτατα δεδομζνα από ζνα 

ιατρικό ςαρωτι. Ωσ τεχνολογικι αρχι, θ υπολογιςτικι όραςθ επιδιϊκει να 

εφαρμόςει τισ κεωρίεσ και τα μοντζλα τθσ για τθν καταςκευι ςυςτθμάτων 

ρομποτικισ όραςθσ. 

 Στο κεφάλαιο αυτό κα γίνει παρουςίαςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ ςτερεοπτικθσ 

που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν εργαςία αυτι. 

 

Ενότητα 1.1 

Τπολογιςτική όραςη 

1.1.1 Ιςτορικι Αναδρομι 

Θ ζρευνα γφρω από τα ρομποτικά οχιματα με υπολογιςτικι όραςθ ξεκίνθςε ςτισ 

αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1960 με τθν ανάπτυξθ ενόσ  πρωτοτφπου ρομποτικοφ 

Σελθνιακοφ οχιματοσ για το πρόγραμμα Surveyor τθσ NASA (1964). 

 Οι ΘΡΑ δεν ζςτειλαν ποτζ  μθ επανδρωμζνο ρομποτικό όχθμα ςτο φεγγάρι, αλλά 

θ Σοβιετικι Ζνωςθ ζςτειλε δφο τθλεχειριηόμενα οχιματα ςτισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του 1970. Θ ζρευνα για πιο αυτοματοποιθμζνθ πλοιγθςθ των 

ρομποτικϊν οχθμάτων που προορίηονταν να ταξιδζψουν ςτον Άρθ ςυνεχίςτθκε 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

  

 Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ οχιματοσ  

ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτι 

και ςτθ δεκαετία του 1970 ςτο Stanford, με τθ χριςθ onboard ςτερεοπτικϊν-

καμερϊν και λζιηερ ςάρωςθσ και με τθν επεξεργαςία να γίνεται ςε υπολογιςτζσ 

μακριά από το ρομποτικό όχθμα (off-board) . 

Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980, υπιρξε ζνα κενό ςτθ χρθματοδότθςθ 

ρομποτικϊν οχθμάτων από τθ NASA, αλλά θ ζρευνα ςυνεχίςτθκε ςε διάφορα 

ερευνθτικά κζντρα. Στο Carnegie Mellon University (CMU), Ο Moravec ανζπτυξε 

μια ςειρά από ρομποτικά οχιματα χρθςιμοποιϊντασ ςτερεοςκοπικι 

όραςθ(1983).  Ζνα προϊόν αυτισ τθσ ζρευνασ ιταν ο αλγόρικμοσ που βαςίηεται 

ςτθν οπτικι οντομετρία και παριγαγε τα πρϊτα ποςοτικά ακριβι αποτελζςματα 

και οδιγθςε ςτον αλγόρικμο ςτερεοπτικισ που είναι ςε χριςθ ςτα ρομποτικά 

οχιματα που βρίςκονται ςιμερα ςτον Άρθ. 

Μζχρι το τζλοσ τθσ δεκαετίασ, το ρομποτικό όχθμα  Navlab ιταν ςε κζςθ να 

ακολουκιςει μια ποικιλία δομθμζνων και αδόμθτων δρόμων και να αποφεφγει 

εμπόδια ςε ελαφρϊσ ανϊμαλο ζδαφοσ δθλαδι off-road ςε ταχφτθτεσ από μερικά 

χιλιόμετρα ανά ϊρα ζωσ και 28 χιλιόμετρα ανά ϊρα ςε δομθμζνουσ δρόμουσ. 

Τα επόμενα χρόνια μζχρι και ςιμερα το πεδίο των αυτόνομων ρομποτικϊν 
οχθμάτων ζχει εξελιχτεί γοργά προςφζροντασ αξιόπιςτα ςυςτιματα αυτόνομθσ 
πλοιγθςθσ[5]. Μια ςφνοψθ των πιο ενδιαφερόντων προγραμμάτων ζχει 
ςυγκεντρωκεί ςτο πίνακα 2. 
 
 
 

 
             Πίνακασ 2[5] 
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1.1.2 Στερεοπτικι και τριγωνομετρία 

Το πρωταρχικό πρόβλθμα που καλείται να λφςει κάκε ρομποτικό αυτό-

πλοθγοφμενο ςφςτθμα είναι , θ αποφυγι των εμποδίων κακϊσ και ο ακριβισ 

υπολογιςμόσ τθσ οριηόντιασ απόςταςθσ μεταξφ αυτϊν και του ρομποτικοφ 

οχιματοσ, που πικανόν να βρίςκονται ςτο χϊρο πλοιγθςθσ. Στο παρόν εδάφιο 

κα υποκζςουμε ότι γνωρίηουμε το αντικείμενο/εμπόδιο το όποιο κζλουμε το 

ρομποτικό όχθμα να αποφφγει. 

Αρχικά κα υποκζςουμε ότι ζχουμε δυο λιψεισ(εικόνεσ) του ιδίου χϊρου μζςα 

ςτο όποιο βρίςκεται το εμπόδιο που μασ ενδιαφζρει, ωςτόςο οι λιψεισ αυτζσ 

ζχουν γίνει με μια μικρι διάφορα ςτθν οριηόντια κζςθ λιψθσ(εικόνα 1). Τζτοιεσ 

λιψεισ επιτυγχάνονται με τθ χριςθ ηεφγουσ ςτερεοςκοπικϊν καμερϊν. 

 

 

 

    Εικόνα 1 

 

 

Ραρατθρϊντασ τισ δυο λιψεισ βλζπουμε ότι το αντικείμενο ςτθν δεφτερθ εικόνα 

είναι ελαφρϊσ μετατοπιςμζνο ςε ςχζςθ με τθ πρϊτθ λιψθ. Χωρίσ να 

αλλοιϊνουμαι το πείραμα μποροφμε να κεωριςουμε ότι το αντικείμενο είναι 

απλά ζνα ςθμείο (pixel) πάνω ςτισ δυο εικόνεσ (εικόνα 2 – ςθμεία P,Q) , επίςθσ 

μποροφμε να αφαιρζςουμε τθν υπόλοιπθ πλθροφορία από τισ εικόνεσ. 
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    Εικόνα 2 

Ρροκειμζνου να είμαςτε ςε κζςθ να υπολογίςουμε τθν ακριβι απόςταςθ του 

αντικείμενου αρκεί να επικεντρωκοφμε ςτθν οριηόντια απόςταςθ μεταξφ των 

ςθμείων P,Q (εικόνα 3). 

 

 

    Εικόνα 3 

 

Το πραγματικό αντικείμενο βρίςκεται ςτο ςθμείο τομισ των δυο νοθτϊν ευκειϊν 

που ςχθματίηονται αν επεκτείνουμε τθν εκάςτοτε ευκεία που ξεκινάει από τον 

φακό μιασ κάμερασ και ζχει ωσ δεφτερο ςθμείο τθσ το ςθμείο P ι Q αντίςτοιχα 

(εικόνα 4) . 

 

 

 

 

 

 

                       5 
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       Εικόνα 4 

 

Ο τριγωνομετρικόσ τόποσ που ςχθματίηεται είναι ο παρακάτω: 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 



20 
 

 

  

 
Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ οχιματοσ  

ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτι 

 

    Εικόνα 5 

 

Στο παραπάνω ςχιμα τα τρίγωνα με το ίδιο χρϊμα είναι όμοια όποτε και 

προκφπτει θ αλγεβρικι ςχζςθ μεταξφ των τριγϊνων: 

D = f(L/d-1) 

όπου d=x+y είναι θ απόςταςθ που κινείται το αντικείμενο κακϊσ αλλάηουμε από 

τθ πρϊτθ εικόνα ςτθ δεφτερθ και αποκαλείται `disparity’[6] 

 

1.1.3 Τφποι εφρεςθσ απόςταςθσ 

Σε αυτό το ςθμείο κα ειςάγουμε το παρακάτω απλουςτευμζνο ςχιμα που 

περιγράφει το ίδιο πρόβλθμα εφρεςθσ τθσ απόςταςθσ ενόσ αντικείμενου, το 

όποιο ωςτόςο καταλιγει ςε πιο εφκολα χρθςιμοποιιςιμουσ μακθματικοφσ 

τφπουσ(εικόνα 6). 
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    Εικόνα 6 

 

Για το παραπάνω ςχιμα ιςχφουν ακριβϊσ όλα όςα αναφζραμε για τθ γενικι 

περίπτωςθ μόνο που εδϊ τα τρίγωνα που προκφπτουν είναι δυο (εικόνα 7). 

 

 

    Εικόνα 7 

Από το ςχιμα εφκολα εξάγουμε τον τφπο που κα μασ υπολογίςει τθν απόςταςθ 

του αντικείμενου: 

Dist = tan(pi/2-tan
-1

(offset/factor))*EyeSep 

Ππου Dist είναι θ πραγματικι απόςταςθ του αντικείμενου, EyeSep θ οριηόντια 

απόςταςθ μεταξφ των δυο καμερϊν του ςτερεοςκοπικοφ ηεφγουσ, Offset είναι θ 

διάφορα τθσ απόςταςθσ του ιδίου αντικείμενου μεταξφ των δυο εικόνων 

(παράδειγμα εικόνα 8) και Factor ζνασ ςυντελεςτισ που προκφπτει αν 

εκτελζςουμε το πείραμα γνωρίηοντασ τθν πραγματικι απόςταςθ του 

αντικείμενου, από τον μακθματικό τφπο που εξάγουμε και πάλι από τα 

παραπάνω τρίγωνα: 

Factor = offset/tan(pi/2-tan
-1

(Dist/EyeSep)) 
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   Εικόνα 8 

 

Στθν παραπάνω εικόνα ζχουμε δυο λιψεισ από ςτερεοςκοπικό ηεφγοσ καμερϊν 

με τθν μια εικόνα τοποκετθμζνθ επάνω ςτθν άλλθ από όπου και  εξάγουμε το 

Offset του αντικείμενου.[7] 

 

Ενότητα 1.2 

φγχρονοι αλγόριθμοι ςτερεοςκοπικήσ 

όραςησ  

1.2.1 Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ 

Θ Στερεοςκοπικι όραςθ είναι ζνα από τα βαςικά κζματα ςτθν ζρευνα τθσ όραςθσ 

υπολογιςτϊν. Θ ςτερεοςκοπικι όραςθ μπορεί να περιγραφεί καλφτερα ωσ θ 

διαδικαςία τθσ  λιψθσ μιασ εικόνασ του τριςδιάςτατου κόςμου από δυο 

διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ, και ςτθ ςυνζχεια θ δθμιουργία ςχζςθσ ςυςχζτιςθσ 

μεταξφ τθσ διαφοράσ των δφο κζςεων ενόσ κοινοφ αντικειμζνου μζςα από τισ 

δυο λιψεισ, και τθσ απόςταςθσ του αντικειμζνου από τισ κάμερεσ. 

Θ πλθροφορία αυτι μπορεί να ανακτθκεί από ζναν αλγόρικμο που ονομάηεται 

dense stereo του οποίου θ ζξοδοσ είναι το disparity depth map. Ωσ disparity 

depth map ορίηεται μια διςδιάςτατθ εικόνα όπου το χρϊμα του κάκε 
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εικονοςτοιχείου αντιπροςωπεφει τθν απόςταςθ αυτοφ του ςθμείου από τισ 

κάμερεσ. Συγκεκριμζνα όςο πιο φωτεινό είναι ζνα εικονοςτοιχείο τόςο πιο κοντά 

ςτισ κάμερεσ βρίςκεται και το αντίκετο για τα πιο ςκοφρα εικονοςτοιχεία. 

Τα depth maps ζχουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον διότι από αυτά μποροφμε να: 

1. Να δθμιουργιςουμε 3D μοντζλα από 2D εικόνεσ. 

2. Να εντοπίςουμε εφκολα τα αντικείμενα μεςα τουσ. 

3. Να εξάγουμε πλθροφορία για τθν διάταξθ των αντικειμζνων ςτο χϊρο. 

4. Να καταςτρϊςουμε μονοπάτια του περιβάλλοντα χϊρου από τθν 

ανάλυςθ τζτοιων εικόνων. 

 

 

1.2.2 Βακμονόμθςθ κάμερασ 

Για να δουλζψουμε με τουσ αλγορίκμουσ τθσ ςτερεοςκοπικισ όραςθσ κα πρζπει 

να γνωρίηουμε τθ χωρικι ςχζςθ μεταξφ του ηεφγουσ κάμερων που 

χρθςιμοποιοφμε, επιπλζον κα πρζπει να απαλλαγοφμε από ακτινικι 

παραμόρφωςθ λόγω των ατελειϊν του φακοφ τθσ κάμερασ.  

Μποροφμε να αυτοματοποιιςουμε τθ διαδικαςία αυτι κάνοντασ χριςθ του 

αλγορίκμου που προτείνει ο Zhang [8] δείχνοντασ ςτισ δυο κάμερεσ 

διαφορετικοφσ προςανατολιςμοφσ μιασ ςκακιζρασ. Ζνασ απλόσ αλγόρικμοσ που 

βαςίηεται ςτθν αντίκεςθ λευκοφ-μαφρου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 

αναγνωρίςει τισ διαςταυρϊςεισ των τετραγϊνων τθσ ςκακιζρασ. Θ ςκακιζρα που 

χρθςιμοποιείται μπορεί να είναι οποιουδιποτε μεγζκουσ ΝxΜ, με αυτό τον 

τρόπο για κάκε ςκακιζρα κα ζχουμε N * M γνωςτά ςθμεία για τισ δφο κάμερεσ.  

Χρθςιμοποιϊντασ τισ διαφορζσ αυτϊν των ςθμείων μεταξφ των δφο λιψεων από 

το ηεφγοσ καμερϊν, μποροφμε να υπολογίςουμε μια μήτρα περιςτροφήσ / 

μετάφραςησ που μετατρζπει το ςφςτθμα ςυντεταγμζνων τθσ αριςτερισ κάμερασ 

ςτο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων τθσ δεξιάσ κάμερασ, και ανάποδα.  
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1.2.3 Επιπολικι γεωμετρία και διόρκωςθ 

Θ επιπολικθ γεωμετρία χρθςιμοποιείται ςτθ ςτερεοςκοπικι όραςθ ϊςτε να 

περιοριςκεί ο χϊροσ αναηιτθςθσ όταν ψάχνουμε για κοινά ςθμεία ςτισ δυο 

λιψεισ του ηεφγουσ καμερϊν. Ζνα ςθμείο Χ ςτο 3D χϊρο φαίνεται από τθν 

αριςτερι λιψθ, θ οποία κα αποκαλείται εικόνα πθγισ, ωσ ςθμείο x, το οποιο 

βρίςκεται ςτθ γραμμθ μεταξυ toυ ςθμείου εςτίαςθσ τθσ αριςτερισ κάμερασ OL 

και του ςθμείου Χ. Θ γραμμι αυτι φαίνεται από τθ δεξιά λιψθ, τθν οποία κα 

αποκαλοφμε εικόνα αναηιτθςθσ, ςαν μια γραμμι. Αυτι αποκαλείται επιπολικι 

γραμμι. Δοκζντων των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν πινάκων και για τισ δυο 

κάμερεσ και ενόσ ςθμείου xA μποροφμε να παράγουμε μια επιπολικθ γραμμι που 

αντιςτοιχεί ςτο ςθμείο αυτό ςτθν εικόνα αναηιτθςθσ. Αυτό περιορίηει τον χϊρο 

αναηιτθςθσ ςε αυτι τθ 1D γραμμι. 

 

    Εικόνα 9 

 

Ωςτόςο, αυτό ςθμαίνει ότι για κάκε ζνα εικονοςτοιχείο ςτθν εικόνα πθγισ, 

ζχουμε να υπολογίςουμε τθν επιπολικι γραμμι που αντιςτοιχεί ςτθν εικόνα 

αναηιτθςθσ. Θα ιταν πολφ πιο βολικό εάν κάκε επιπολικι γραμμι ιταν ςτθν ίδια 

γραμμι με το εικονοςτοιχείο που τθσ αντιςτοιχεί. Είναι εφικτό να μετατρζψουμε 

τισ εικόνεσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε οι επιπολικζσ γραμμζσ να είναι παράλλθλεσ και 

οριηόντιεσ και θ διαδικαςία αυτι ονομάηεται rectification(διόρκωςθ). 

Θ εικόνα 10 παρουςιάηει τθν διαδικαςία τθσ διόρκωςθσ. Τα ςθμεία Ε1 και Ε2 

αποκαλοφνται επιπολικά ςθμεία και των δυο εικόνων. Πλεσ οι επιπολικζσ 

γραμμζσ τζμνουν το επιπολικό ςθμείο μιασ δοκείςασ εικόνασ. 
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Ωςτόςο, τα αμφιβλθςτροειδι επίπεδα και τον δφο καμερϊν κείτονται ςτο ίδιο 

επίπεδο, τα επιπολικά ςθμεία πθγαίνουν ςτο άπειρο και οι επιπολικζσ γραμμζσ 

ςτθ μια εικόνα γίνονται παράλλθλεσ τθσ άλλθσ. Θ γραμμι μεταξφ των οπτικϊν 

κζντρων και τον δυο αμφιβλθςτροειδϊν επιπζδων ονομάηεται γραμμή 

βάςησ(baseline). Πταν τα επιπολικά ςθμεία βρίςκονται ςτο άπειρο, μποροφμε να 

δουμε ότι οι επιπολικζσ γραμμζσ είναι παράλλθλεσ ςτθ γραμμι βάςθσ. Αυτό 

ςθμάινει ότι θ γραμμι βάςθσ είναι παράλλθλθ ςτον άξονα των Χ, οι επιπολικζσ 

γραμμζσ είναι οριηόντιεσ. 

 

 

Εικόνα 10 

        (αριςτερά οι μθ διορκωμζνεσ κάμερεσ και δεξιά οι διορκωμζνεσ) 

 

1.2.4 Αλγόρικμοσ διόρκωςθσ 

Ραρακάτω κα αποδϊςουμε τα βαςικά βιματα του αλγορίκμου διόρκωςθσ 

(rectification): 

1. Αρχικά οι πίνακεσ και για τισ δυο κάμερεσ παραγοντοποιοφνται 

ξεχωριςτά ςε τρία κομμάτια: 

 Α) Τον εςωτερικό πίνακα κάμερασ Aο 
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 Β) Τον πίνακα περιςτροφισ Ro που δίνει τθ περιςτροφι μεταξφ του 

frame αναφοράσ τθσ κάμερασ και του world frame αναφοράσ. 

 Γ) Του πίνακα μετάφραςθσ to που δίνει τθ μετάφραςθ μεταξφ του frame 

αναφοράσ τθσ κάμερασ και του world frame αναφοράσ. 

Δθλαδι Po=Ao[Ro|to] 

2.  O καινοφργιοσ πίνακα περιςτροφισ Rn καταςκευάηεται. Αυτόσ ο πινάκασ 

φροντίηει ςτο ςφςτθμα αναφοράσ των `νζων καμερϊν’, ο άξονασ Χ να είναι 

παράλλθλοσ ςτθ γραμμι βάςθσ. Θ γραμμι βάςθσ είναι θ γραμμι μεταξφ των δυο 

οπτικϊν κζντρων, και μπορεί να βρεκεί από τον Po. 

3. Ο καινουργιοσ εςωτερικόσ πίνακασ Α καταςκευάηεται. Αυτόσ μπορεί να 

επιλεγεί αυκαίρετα. Συνικωσ χρθςιμοποιείται ο μζςοσ μεταξφ και των δυο 

αρχικϊν εςωτερικϊν πινάκων κάμερασ (Αο1,Αο2). 

4.  Οι καινοφργοι πίνακεσ κάμερασ είναι τϊρα Pn1 = A[R| - Rc1+ και Pn2 = A[R| 

- Rc2+. Τα οπτικά κζντρα μζνουν τα ίδια. 

5. Δθμιουργείται μια χαρτογράφθςθ που χαρτογραφεί τα αυκεντικά 

επίπεδα εικόνασ των Po1,Po2 ςτα καινοφργια Pn1,Pn2. Επειδι γενικά τα 

εικονοςτοιχεία ςτισ κανοφργιεσ εικόνεσ δεν ανταποκρίνονται ςε ακζραιεσ κζςεισ 

των παλιϊν εικόνων, χρθςιμοποιείται διγραμμικι παρεμβολι για να 

ςυμπλθρϊκουν τα κενά. 

Για πλθρζςτερθ περιγραφι του αλγορίκμου διόρκωςθσ μπορείτε να ανατρζξετε 

ςτθ πθγι *9+. 

 

1.2.5 Θ μζκοδοσ Dense Stereo 

Θ μζκοδοσ dense stereo ςυνδιάηει τισ δυο εικόνεσ που παίρνουμε από τθ 

διαδικαςία διόρκωςθσ και παίρνει τθν κζςθ των εικονοςτοιχείων τθσ αριςτερισ 

εικόνασ για να εξάγει τθν αντίςτοιχθ κζςθ των εικονοςτοιχείων ςτθ δεξιά εικόνα. 

Με αυτι τθ μζκοδο υπολογίηουμε τθν απόςταςθ του εικοςτοιχείου από τθ 

κάμερα. Το βάκοσ τότε μεταφράηεται ςε ζνα depth map όπου ςθμεία πιο κοντά 

ςτθ κάμερα εμφανίηονται ςχεδόν λευκά και αντίκετα τα ςθμεία που είναι πολφ 

μακριά εμφανίηονται ςχεδόν μαφρα. Τα ςθμεία που βρίςκονται ενδιάμεςα 

εμφανίηονται ςε κλίμακα του γκρι (εικόνα 11). Για να το επιτφχουμε αυτό υπάρχει 

μια πλθκϊρα αλγορίκμων που μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε. 
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       Εικόνα 11 

 

Οι περιςςότεροι από αυτοφσ τουσ αλγορίκμουσ βαςίηονται ςε 4 αρχζσ: 

 Τομι Γράφων (Graph Cut) 

 Διάδοςθ Ρίςτθσ ( Believe Propagation) 

 Βάςει Ρεριοχισ / Αντιςτοίχιςθ Μπλοκ (Region Based / Block Matching) 

 Δυναμικόσ Ρρογραμματιςμόσ (Dynamic Programming) 

Αυτοί οι αλγόρικμοι ζχουν να κάνουν με τθν επίλυςθ των εξισ προβλθμάτων: 

 Ταυτοποίθςθ ςθμείων ςτισ δυο εικόνεσ 

 Διαχείρθςθ αποκλειςμζνων ςθμείων (εικόνα 12) 

 

 

    Εικόνα 12  

(ςτθν δεξιά εικόνα το αριςτερό παράκυρο είναι πλζον `αποκλειςμζνο’ και δεν 

μπορεί να ταυτοποιθκεί με αυτό τθσ αριςτερισ εικόνασ)
[10] 
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Επίλογοσ 

Στα προθγοφμενα εδάφια παρουςιάςαμε τθ βαςικι μεκοδολογία υπολογιςμοφ 

τθσ απόςταςθσ ενόσ αντικειμζνου από το ηεφγοσ ςτερεοςκοπικϊν καμερϊν. 

Επίςθσ κάναμε μια ειςαγωγι ςτθ κεωρία τθσ ςτερεοςκοπικισ με ςκοπό τθν 

εξοικείωςθ με το πρόβλθμα τθσ ταυτοποίθςθσ ενόσ αντικειμζνου από τισ δυο 

λιψεισ των καμερϊν. Θ περεταίρω μελζτθ των αλγορίκμων ταυτοποίθςθσ 

ξεφεφγει από τα πλαίςια τθσ εργαςίασ αυτισ.  

Στα επόμενα κεφάλαια κα επιλφςουμε το πρόβλθμα τθσ αναγνϊριςθσ εμποδίων 

με τθ χριςθ ενόσ laser pointer που κα απλοποιιςει κατά πολφ τθν διαδικαςία τθσ 

ταυτοποίθςθσ των εμποδίων. Τζλοσ ςτο κεφάλαιο 5 κα κάνουμε μια ςυνοπτικι 

παρουςίαςθ ενόσ προγράμματοσ αναγνϊριςθσ εμποδίων με τθ χριςθ τθσ 

βιβλιοκικθσ OpenCV[11] και κα ξαναδοφμε επιγραμματικά τισ πιο πάνω 

μεκοδολογίεσ, τθσ διόρκωςθσ και των αλγορίκμων ταυτοποίθςθσ ωσ 

ςυναρτιςεισ του εν λόγω προγράμματοσ. 
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Κεφάλαιο 2 
Παρουςίαςη του Raspberry pi 
 

Θ διαδικαςία τθσ αυτόνομθσ πλοιγθςθσ ενόσ ρομποτικοφ οχιματοσ χωρίηεται ςε 

δυο ςκζλθ: Ρρϊτον ςτθ ςυνεχι λιψθ εικόνων του χϊρου και ανάλυςθ τουσ με 

ςτερεοςκοπικοφσ αλγορίκμουσ και δεφτερον ςτθν εξαγωγι χρθςίμων δεδομζνων 

από τθν διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ και τθν αξιοποίθςθ τουσ για τθν λιψθ και 

εκτζλεςθ των κατάλλθλων αποφάςεων. Για τθν επίλυςθ των παραπάνω 

διαδικαςιϊν επιλζχτθκε θ χριςθ του single-board computer Raspberry pi. 

 

 

 

Ενότητα 2.1 

 

Σεχνικά χαρακτηριςτικά 

 

2.1.1 Γιατί Raspbery pi board 
Ο microcontroller που ζχει επιλεγεί για τθν υλοποίθςθ αυτισ εργαςίασ ζχει μια 

ςειρά από πλεονεκτιματα ζναντι των άλλων microcontroller του εμπορίου: 

1.  Ραρζχει μεγάλθ υπολογιςτικι ιςχφ με χαμθλι κατανάλωςθ. 

 

2.  Υποςτθρίηει μια πλθκϊρα από ςφγχρονεσ και φκθνζσ κάμερεσ από τισ 

οποίεσ κα καταςκευαςτεί το ςτερεοςκοπικό ηεφγοσ. 

 

3.  Υπάρχει δυνατότθτα χριςθσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ embedded Linux 

το όποιο κα μασ δϊςει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουμε τισ 

κατάλλθλεσ βιβλιοκικεσ προγραμματιςμοφ για τθν υλοποίθςθ των 

διαφόρων ςτερεοςκοπικϊν αλγορίκμων (π.χ. OpenCV). 

 

4.   Υποςτθρίηει πολλζσ κάρτεσ αςφρματθσ επικοινωνίασ από άποψθ 

λογιςμικοφ αλλά και υλικοφ.   
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5. Στθρίηεται ςε μια ευρζωσ χρθςιμοποιθμζνθ αρχιτεκτονικι με μεγάλθ 

κοινότθτα υποςτιριξθσ. 

 

6. Είναι αρκετά οικονομικόσ για τισ επιδόςεισ που προςφζρει. 

 

2.1.2 Επιςκόπθςθ του Raspberry pi 
Το raspberry pi (εικόνα 1) είναι ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα τφπου single-board 

δθλαδι, ζνασ υπολογιςτισ καταςκευαςμζνοσ πάνω ςε μια μόνο πλακζτα και 

βαςίηεται ςτθ SoC
[12]

 Broadcom BCM2835. SoC ςθμαίνει System on Chip και είναι 

μία μζκοδοσ ςτθν οποία τοποκετοφμε όλα τα απαραίτθτα θλεκτρονικά 

προκειμζνου να λειτουργιςει ζνασ υπολογιςτισ ςε ζνα μόνο chip. 

 

 

 
    Εικόνα 13 

 

 

Απαρτίηεται από ζναν επεξεργαςτι ARM1176JZ-F με ςυχνότθτα λειτουργιάσ τα 

700 mhz, μνιμθ Ram τφπου SDRAM χωρθτικότθτασ 512MB, 2XUSB κιρεσ, 

δυνατότθτα μόνιμθσ αποκικευςθσ μζςω SDCARD reader κακϊσ επίςθσ οκτϊ pins 

για Γενικοφ Σκοποφ Είςοδο/Ζξοδο ςθμάτων και UART επικοινωνία.  
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Το όλο ςφςτθμα τροφοδοτείται με 5V μζςω micro-USB κφρασ ι μζςω των 

αντιςτοίχων pin τροφοδοςίασ επάνω ςτθν πλακζτα. 

  

Θ ζκδοςθ του raspberry pi που χρθςιμοποιικθκε ςτθν εργαςία είναι το Model B 

τα πλιρθ τεχνικά χαρακτθριςτικά του αναφζρονται ςτο πίνακα 3. 

 

 
    Πίνακασ 3[13] 

 

 

 

2.1.3 Input και Output 
 

Το board BCM2835 διακζτει 54 General Purpose Input/Output (GPIO) γραμμζσ, 

πζραν από τθν κλαςςικι τουσ λειτουργία οι γραμμζσ αυτζσ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν και για λειτουργίεσ που αφοροφν κάποια περιφερειακι 

ςυςκευι. Το μζγιςτο εναλλακτικϊν λειτουργιϊν ενόσ GPIO pin είναι πζντε 

λειτουργίεσ.  
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Επάνω ςτθ πλακζτα βρίςκεται και το P1 header από και μποροφμε να ζχουμε 

πρόςβαςθ ςε 26 από τα 52 pins του board (εικόνα 14). 

 

 

 

 
Εικόνα 14 

 

Επιπλζον το raspberry pi είναι εφοδιαςμζνο με μια πλθκϊρα περιφερειακϊν 

ςυςκευϊν που μποροφμε να ζχουμε πρόςβαςθ μζςω του ARM επεξεργαςτι: 

1.            Τimers 

2.            Interrupt controller 

3.            GPIO 

4.            USB 

5.            PCM / I2S 

6.            DMA controller 
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7.            USB 

8.            PCM / I2S 

9.            DMA controller 

10.            I2C master 

11.            I2C / SPI slave 

12.            SPI0, SPI1, SPI2 

13.            PWM 

14.            UART0, UART1 

 

2.1.4 ARM αρχιτεκτονικι 
Στθν `καρδιά’ του raspberry pi βρίςκεται ο επεξεργαςτισ ARM1176JZF-S τθσ 

εταιρείασ ARM. Ο επεξεργαςτισ αυτόσ ανικει ςτθν οικογζνεια των 32-bit 

επεξεργαςτϊν και είναι τφπου RISC (Reduced Instruction Set Computer).  Το 

χαρακτθριςτικό τθσ αρχιτεκτονικισ αυτισ είναι θ ιδιαίτερα χαμθλι κατανάλωςθ 

αλλά και το χαμθλό του κόςτοσ λόγω του μικρότερου πλικουσ transistors από τισ 

άλλεσ αρχιτεκτονικζσ. Στο πίνακα 4 αναφζρονται ςυγκεντρωτικά όλεσ οι γενιζσ 

πυρινων ARM. 

 

 
 

    Πίνακασ 4[14] 
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Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ αρχιτεκτονικισ  ARM 32-bit αποτελοφν: 

1. Χριςθ 16 bit καταχωρθτϊν με 32 bit μζγεκοσ. 

2. Οι περιςςότερεσ εντολζσ ζχουν ζναν κφκλο εκτζλεςθσ. 

3. Το μζγεκοσ των εντολϊν είναι ςτάνταρ ςτα 32 bit  για λόγουσ πιο 

εφκολθσ αποκωδικοποίθςθσ και pipelining. Και 16 bit για Thumb State. 

4. Load/Store architecture. Δθλαδι θ μνιμθ μπορεί να. προςπελαςτεί μόνο 

από load ι store εντολζσ, και για οποιαδιποτε εντολι οι τελεςτζοι 

πρζπει να είναι καταχωρθτζσ[15]. 

 

 

 

Ο ARM επεξεργαςτισ ζχει επτά διαφορετικζσ καταςτάςεισ λειτουργίασ ςτισ 

οποίεσ μοιράηεται όλουσ τουσ καταχωρθτζσ του εκτόσ από τουσ R13 (Stack 

Pointer) και R14 (Link Register) που είναι μοναδικοί για κάκε κατάςταςθ.  

Οι περιςςότερεσ εντολζσ του ARM επεξεργαςτι ζχουν τθν δυνατότθτα 

ενςωμάτωςθσ ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ με τον τρόπο αυτό αποφεφγονται οι άςκοπεσ 

διακλαδϊςεισ. Το χαρακτθριςτικό αυτό ονομάηεται predication. 

 

 

Μια επζκταςθ τθσ αρχιτεκτονικισ ARM αποτελεί θ VFP (Vector Floating Point) 

τεχνολογία. Επιτυγχάνεται με τθν χριςθ ενόσ FPU (Floating Point Unit) 

ςυνεπεξεργαςτι. Ραρζχει υπολογιςμοφσ κινθτισ υποδιαςτολισ μονισ και διπλισ 

ακρίβειασ ςφμφωνα με το ANSI/IEEE Std 754-1985 Standard for Binary Floating- 

Point Arithmetic. Θ VFP τεχνολογία παρζχει υπολογιςμοφσ κατάλλθλουσ για ζνα 

ευρφ φάςμα εφαρμογϊν όπωσ ψθφιακό ιχο, 3D γραφικά κλπ. Κάποιοι πυρινεσ 

ενςωματϊνουν ζνα VFPLite ςυνεπεξεργαςτι, ςτον οποίον οι εντολζσ κινθτισ 

υποδιαςτολισ απαιτοφν δζκα φορζσ περιςςότερουσ κφκλουσ ρολογιοφ ςε ςχζςθ 

με τον VFPΜια επζκταςθ τθσ αρχιτεκτονικισ ARM αποτελεί θ VFP (Vector Floating 

Point) τεχνολογία. Επιτυγχάνεται με τθν χριςθ ενόσ FPU (Floating Point Unit) 

ςυνεπεξεργαςτι. Ραρζχει υπολογιςμοφσ κινθτισ υποδιαςτολισ μονισ και διπλισ 

ακρίβειασ ςφμφωνα με το ANSI/IEEE Std 754-1985 Standard for Binary Floating- 

Point Arithmetic. Θ VFP τεχνολογία παρζχει υπολογιςμοφσ κατάλλθλουσ για ζνα 

ευρφ φάςμα εφαρμογϊν όπωσ ψθφιακό ιχο, 3D γραφικά κλπ. Κάποιοι πυρινεσ 

ενςωματϊνουν ζνα VFPLite ςυνεπεξεργαςτι, ςτον οποίον οι εντολζσ κινθτισ 

υποδιαςτολισ απαιτοφν δζκα φορζσ περιςςότερουσ κφκλουσ ρολογιοφ ςε ςχζςθ 

με τον VFP. 
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Ενότητα 2.2 

 

Περιφερειακά και διαςυνδζςεισ 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ εργαςίασ χρθςιμοποιιςαμε επίςθσ μια ςειρά 

περιφερειακϊν ςυςκευϊν, ολοκλθρωμζνων και εξαρτθμάτων. 

 

2.2.1 Κάμερεσ 
Για να δθμιουργιςουμε το ςτερεοςκοπικό ηεφγοσ καμερϊν χρθςιμοποιιςαμε 

δυο κάμερεσ με chip τθσ OmniVision. Το μοντζλο των καμερϊν είναι LI-OV5640-

USB-72 (εικόνα 15) με image sensor τον OV5640. Τα board των καμερϊν 

διακζτουν usb encoder και ζχουν τθ δυνατότθτα usb επικοινωνίασ με το 

raspberry pi. 

                  
 

    Εικόνα 15 

 

 

 

2.2.2 Usb hub 
Ρροκειμζνου να ςυνδεκοφν όλεσ οι usb ςυςκευζσ ςτο raspberry pi  

χρθςιμοποιιςαμε ζνα usb power hub(εικόνα 16) τθσ εταιρείασ Terminus, με 

τροφοδοςία κατευκείαν από το usb καλϊδιό του. 
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             Εικόνα 16 

 

2.2.3 Κάρτα αςφρματθσ δικτφωςθσ 
Κακότι θ δικτφωςθ του ρομποτικοφ οχιματοσ ιταν ζξω από τα όρια τθσ 

διπλωματικισ εργαςίασ χρθςιμοποιιςαμε μια ζτοιμθ κάρτα δικτφου τθν TP-LINK 

με chipset RTL-8188(εικόνα 17). 

 

 
Εικόνα 17 
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2.2.4 Μονάδα αποκικευςθσ 
Το raspberry pi όπωσ είδαμε και νωρίτερα διακζτει SDCARD reader. Για μόνιμθ 

λοιπόν μονάδα αποκικευςθσ χρθςιμοποιιςαμε μια SanDisk SDCARD (εικόνα 18) 

με χωριτικότθτα 16 Gbyte και ταχυτθτα εγγραφισ 30MB/s. 

  

 

 
Εικόνα 18 

 

2.2.5 Laser pointer 
Για τον αλγόρικμο ταυτοποίθςθσ των εμποδίων ζχουμε εξοπλίςει το ρομποτικό 

όχθμα με ζνα laser pointer (εικόνα 19) ιςχφοσ 5mW και τάςθσ ειςόδου 3-4,5V.  

 

 
Εικόνα 19 
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2.2.6 Θλεκτρονικά ςτοιχεία 
Χρθςιμοποιιςαμε επίςθσ μια πλθκϊρα από θλεκτρονικά ςτοιχειά όπωσ διόδουσ, 

καλϊδια, διακόπτεσ, λυχνίεσ led και ςτακεροποιθτζσ τάςθσ, προκειμζνου να 

καταςτεί εφικτι θ διαςφνδεςθ με τα υπόλοιπα boards του οχιματοσ αλλά και o 

εξωτερικόσ ζλεγχοσ και χειριςμόσ αυτοφ. 

 

2.2.7 Φυςικι διαςφνδεςθ 
Στο παρακάτω ςχιμα φαίνεται θ φυςικι διαςφνδεςθ του raspberry pi με το 

Flight-8086 board και τα περιφερειακά του. 

 
 

    Εικόνα 20 
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2.2.8 Τροφοδοςία 
Το raspberry pi τροφοδοτείται από τθν ίδια πθγι τάςθσ που τροφοδοτεί και το 

Flight-8086 board αλλά δια μζςου ενόσ Voltage Regulator chip 7805CP που 

κρατάει ςτακερι τθν τάςθ  ~5V[16]. Θ τροφοδοςία δίνεται ςτο Pin 2 του raspberry 

pi και όχι δια μζςου τθσ micro-USB κφρασ. Σε ςειρά με τθν τροφοδοςία ζχει 

ςυνδεκεί ζνασ διακόπτθσ ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα διακοπισ τθσ 

τροφοδοςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ εκκίνθςθσ και προγραμματιςμοφ του Flight-

8086. 

 

Επίςθσ παράλλθλα από το Voltage regulator chip τροφοδοτείται και το laser 

pointer. 

 

2.2.9 Επικοινωνία Raspberry pi  και Flight-8086 
 

To raspberry pi ανά τακτά χρονικά διαςτιματα αναλφει τα δεδομζνα χϊρου και 

ςτζλνει τισ ανάλογεσ εντολζσ κινιςεισ ςτο Flight-8086 το όποιο με τθ ςειρά του 

κα ελζγξει κατάλλθλα τουσ κινθτιρεσ (servo-motors). Για να επιτευχκεί θ 

επικοινωνία αυτι ζχουν διαςυνδεκεί τα Pins Ειςόδου/Εξόδου Γενικοφ 

ςκοποφ(GPIO19,23,21) με τα Pins(PB0,1,2) του 8255 PPI(P1) που βρίςκονται ςτο 

Flight-8086 board, μζςω μιασ polling διαδικαςίασ το Flight-8086 board λαμβάνει 

κωδικοποιθμζνεσ εντολζσ κίνθςθσ. 

 

2.2.10 Σιματα ελζγχου 
 

Τα Pins Ειςόδου/Εξόδου Γενικοφ ςκοποφ(GPIO26,24,22) ζχουν ςυνδεκεί λυχνίεσ 

led ϊςτε να είναι εφικτι θ παρακολοφκθςθ των εντολϊν κίνθςθσ που δίδονται 

ςτο Flight-8086 ανά πάςα ςτιγμι από το raspberry pi. 

 

Επίςθσ ςτα  Pins Ειςόδου/Εξόδου Γενικοφ ςκοποφ(GPIO17,18) ζχει ςυνδεκεί ζνα 

μπουτόν ϊςτε να είναι ςε κζςθ το raspberry pi να λαμβάνει εξωτερικζσ interrupts 

και να αλλάηει τον τρόπο λειτουργίασ του. 

 

2.2.11 USB διαςυνδζςεισ 
 

Στθ μια από τισ δυο USB κφρεσ του raspberry pi  ζχει ςυνδεκεί ζνα usb power-hub 

ϊςτε να αυξιςουμε των αρικμό των usb κυρϊν. Στισ κφρεσ του usb hub ζχουν 

ςυνδεκεί οι δυο κάμερεσ κακϊσ και θ κάρτα αςυρμάτου δικτφου. 
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Ενότητα 2.3 
 

Λειτουργικό ςφςτημα και εγκατάςταςη 
Το λειτουργικό ςφςτθμα το όποιο κα χρθςιμοποιιςουμε ςτο raspberry pi είναι 

μια διανομι του γνωςτοφ ςε όλουσ Linux ειδικά διαμορφωμζνθ για τθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και ονομάηεται Raspbian. 

 

2.3.1 Ρροετοιμαςία 
Θ εγκατάςταςθ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ γίνεται πάνω ςτθν SDCARD που 

αναφζραμε νωρίτερα. Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κα 

χρθςιμοποιιςουμε ζνα laptop εξοπλιςμζνο με SDCARD-Reader το όποιο τρζχει 

λειτουργικό ςφςτθμα Ubuntu linux
[17]

. 

 

Για να ςυνεχίςουμε με τθν εγκατάςταςθ του Raspbian κα χρειαςτοφμε: 

1) Το εργαλείο dd το οποίο δίνει τθ δυνατότθτα αντιγραφισ αρχείων από 

και προσ κάποιο δίςκο. 

2) Το εργαλείο fdisk το οποίο εμφανίηει τουσ προςαρτθμζνουσ δίςκουσ του 

ςυςτιματοσ. 

3) Θα πρζπει να κατεβάςουμε ζνα είδωλο τθσ τελευταίασ ζκδοςθσ του 

Raspbian από εδϊ http://www.raspberrypi.org/downloads/ . 

4) Θα πρζπει να ζχουμε εγκατεςτθμζνο το εργαλείο unzip και επίςθσ να 

ζχουμε δικαιϊματα root χριςτθ. 

 

2.3.2 Διαμόρφωςθ SDCARD 
Αρχικά κάνουμε unzip το Rasbian εκτελϊντασ τθν εντολι (εικόνα 21):  

      uzip onoma-arxeiou.zip 

 

 
 

    Εικόνα 21 

 

Στθ ςυνζχεια κα ειςάγουμε τθν SD-CARD ςτον υπολογιςτι και εκτελοφμε τθν 

εντολι: 

       sudo fdisk -l  

Θ εντολι αυτι κα εμφανίςει όλουσ τουσ προςαρτθμζνουσ δίςκουσ του 

ςυςτιματοσ κα ςθμειϊςουμε τθν ονομαςία τθν όποια χρθςιμοποιεί το 

λειτουργικό ςφςτθμα μασ για να αναφερκεί ςτθν SDCARD (ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ `sdb’, εικόνα 22) 

 

http://www.raspberrypi.org/downloads/
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    Εικόνα 22 

 

Ππωσ ςυνικωσ ςυμβαίνει το λειτουργικό ςφςτθμα ζχει ιδθ κάνει mount τουσ 

διακζςιμουσ τομείσ τθσ SDCARD γι’ αυτό το λόγο κα πρζπει να εκτελζςουμε τθν 

εντολι: 

    sudo umount /dev/sdbΧ (όπου X το νοφμερο του τομζα, ςτθν περίπτωςθ μασ 

είναι οι τομείσ 1 και 2, εικόνα 23) 

 

 
    Εικόνα 23 

 

Το τελευταίο βιμα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ είναι να 

αντιγράψουμε το είδωλο του Raspbian ςτθν SDCARD εκτελϊντασ τθν εντολι: 

    sudo dd bs=1M if=2012-08-16-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdb 

Θ διαδικαςία αυτι κα πάρει μερικά λεπτά για να ολοκλθρωκεί, μια επιτυχισ 

εκτζλεςθ τθσ εντολισ κα παράγει μια ζξοδο όπωσ αυτι φαίνεται ςτθν παρακάτω 

εικόνα 24. 

 

 
    Εικόνα 24 
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Καλό κα είναι πριν εξάγουμε τθν SDCARD από τον υπολογιςτι να εκτελζςουμε 

τθν εντολι : 

    sudo sync  

Θ όποια κα `κακαρίςει’ τθν cache μνιμθ και κα είναι πιο αςφαλζσ να εξάγουμε 

τθν SDCARD αμζςωσ μετά. 

 

2.3.3 Ρρϊτθ εκκίνθςθ του Raspberry pi 
Γενικά ο ζλεγχοσ του Raspberry pi μπορεί να γίνει απομακρυςμζνα μζςω ssh 

terminal. Ωςτόςο για να καταςτεί αυτό εφικτό κα πρζπει γίνουν οι πρϊτεσ 

ρυκμίςεισ ςτο Raspberry pi. Αρχικά ειςάγουμε τθ διαμορφωμζνθ SDCARD με το 

Raspbian ςτο raspberry pi και επίςθσ ςυνδζουμε μια οκόνθ μζςω τθσ κφρασ 

HDMI κακϊσ και ζνα πλθκτρολόγιο ςε μια από τισ usb κφρεσ. Στθ ςυνζχεια 

ςυνδζουμε τθν τροφοδοςία των 7,4V και κλείνουμε το διακόπτθ που τροφοδοτεί 

το Raspberry pi, που βρίςκεται ςτθν εμπρόςκια μεριά του ρομποτικοφ οχιματοσ. 

Μια επιτυχισ πρϊτθ εκκίνθςθ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα 25. 

 

 
              Εικόνα 25 

 

Στθν πρϊτθ εκκίνθςθ το Raspbian εμφανίηει το menu εγκατάςταςθσ μζςα από το 

όποιο κα εκτελζςουμε τισ εξισ διαδικαςίεσ: 

 

1)  Expand Filesystem: Εκτελϊντασ τθ διαδικαςία αυτι κα αποςυμπιεςτεί το 

ςφςτθμα αρχείων του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ ςτθν SDCARD 

2) Change User Password: Θ διαδικαςία αυτι κα ρυκμίςει το κωδικό του 

προεπιλεγμζνου χριςτθ (username: pi). Ο κωδικόσ που κζςαμε είναι ``robot’’. 

3) Enable Boot to Desktop/Scratch: Εκτελϊντασ τθ διαδικαςία αυτι κα 

επιλζξουμε το που κα καταλιγει το λειτουργικό ςφςτθμα μετά από μια επιτυχι  
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εκκίνθςθ. Οι επιλογζσ είναι να (α) Desktop – Σε κάποιο γραφικό περιβάλλον, (β) 

Console – Σε κονςόλα bash, (γ) Scratch – Κάποιο ειδικά διαμορφωμζνο 

περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Εμείσ κα επιλζξουμε τθν επιλογι (β). 

4) Internationalization Options: Ππου εδϊ επιλζγουμε το locale του ςυςτιματοσ. 

Επιλζξαμε en_US.UTF-8 δθλαδι Αγγλικά με UTF-8 κωδικοποίθςθ. 

 

Τζλοσ κα τερματίςουμε τθν εγκατάςταςθ επιλζγοντασ το ``Finish’’. 

 

Στθ ςυνζχεια κα εκτελζςουμε μια κανονικι εκκίνθςθ και κα καταλιξουμε ςτθν 

κονςόλα bash όπου κα κάνουμε είςοδο ωσ χριςτθσ: ``pi’’. 

 

Για να μπορζςουμε να ζχουμε πλιρθ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα ϊςτε να 

μπορζςουμε να αλλάξουμε/εγκαταςτιςουμε λογιςμικό και υπθρεςίεσ κα πρζπει 

να μποροφμε να κάνουμε είςοδο ωσ χριςτθσ ``root’’. Θα εκτελζςουμε λοιπόν τισ 

εντολζσ: 

 sudo –s 

και 

 passwd 

Και κα κζςουμε ωσ κωδικό του χρθςτι ``root’’ τθ λζξθ ``robot’’. Τϊρα πλζον ωσ 

χριςτθσ ``root’’ κα εγκαταςτιςουμε το απαραίτθτο για τθν εργαςία λογιςμικό.  

 

 

2.3.4 Διαχείριςθ πακζτων 
Το Raspbian ωσ παράγωγο τθσ διανομισ Debian  είναι εφοδιαςμζνο με ζναν πολφ 

ιςχυρό packet manager οι εντολζσ που κα χρθςιμοποιοφμε για τθν διαχείριςθ 

των πακζτων είναι: 

1. apt-get update (για ενθμζρωςθ τθσ βάςθσ πακζτων λογιςμικοφ) 

2. apt-get install packet_name (για εγκατάςταςθ του αντιςτοίχου πακζτου 

με όνομα packet_name) 
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2.3.5 φκμιςθ δικτφου 
 

Για να καταςτεί δυνατι θ επικοινωνία και ο απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ του 

raspberry pi  κα χρειαςτεί να ρυκμίςουμε τθν αςφρματθ κάρτα δικτφου κακϊσ 

και να εγκαταςτιςουμε το κατάλλθλο λογιςμικό το όποιο κα μασ επιτρζψει να 

ζχουμε πρόςβαςθ ςτθ κονςόλα bash του Raspbian. 

 

Αρχικά ρυκμίηουμε ζνα Access Point με SSID: ``robot’’ και τφπο ταυτοποίθςθσ: 

WPA-PSK (δθλαδι με ταυτοποίθςθ passphrase) και ςτθ ςυνεχεία κα ςυνδεκοφμε 

ςτθν κονςόλα του Raspbian ωσ χριςτθσ ``root’’ και κα ανοίξουμε το αρχείο 

interfaces για επεξεργαςία. Στο αρχείο αυτό βρίςκονται οι ρυκμίςεισ για τισ 

διαφορζσ δικτυακζσ κάρτεσ. Ζτςι εκτελοφμε: 

nano /etc/network/interfaces 

 

Και ςτο τζλοσ του αρχείου κα προςκζςουμε τισ παρακάτω εντολζσ: 

 

allow-hotplug wlan0 

iface wlan0 inet manual 

wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 

iface default inet static 

        address 192.168.1.2 

        netmask 255.255.255.0 

        network 192.168.1.0 

        gateway 192.168.1.1 

 

 

Οι παραπάνω εντολζσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν εφρεςθ τθσ αςφρματθσ κάρτασ 

δικτφου από το Raspbian τθν ενεργοποίθςθ τθσ, τθν λιψθ των ρυκμίςεων 

ταυτοποίθςθσ από το αρχείο wpa_supplicant.conf κακϊσ και τθν χριςθ ςτατικϊν 

διευκφνςεων δικτφου. 

 

Το επόμενο αρχείο που κα επεξεργαςτοφμε είναι το wpa _supplicant.conf . Σε 

αυτό κα προςκζςουμε τισ παρακάτω εντολζσ οι οποίεσ περιζχουν τισ 

παραμζτρουσ ταυτοποίθςθσ του δικτφου: 
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ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev 

update_config=1 

network={ 

        ssid="robot" 

        proto=RSN 

        key_mgmt=WPA-PSK 

        pairwise=CCMP TKIP 

        group=CCMP TKIP 

        psk="robotrobot" 

 

} 

 

 

 

2.3.6 Απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ 

 
Το επόμενο βιμα για να μπορζςουμε να αποκτιςουμε απομακρυςμζνα τον 

ζλεγχο του Raspbian μζςω κονςόλασ bash είναι θ εγκατάςταςθ τθσ υπθρεςίασ 

openSSH-server  θ όποια και κα `τρζχει’ και αυτι πάντοτε. Εκτελοφμε λοιπόν τισ 

εντολζσ: 

 apt-get update && apt-get install openssh-server 

Επίςθσ κα ενεργοποιιςουμε τθν δυνατότθτα ειςόδου του χρθςτι `root’’ θ όποια 

είναι απενεργοποιθμζνθ αρχικά, προςκζτοντασ ςτο τζλοσ του αρχείου 

/etc/ssh/sshd_config τθν εντολι PermitRootLogin yes 

 

 

Από εδϊ και ςτο εξισ κα είμαςτε ςε κζςθ να ςυνδεκοφμε ςτο Raspbian 

απομακρυςμζνα ωσ πελάτθσ με οποιαδιποτε ςυςκευι εμπεριζχει το πρόγραμμα 

πελάτη ssh χρθςιμοποιϊντασ ωσ χριςτθ τον `root’ , ωσ διεφκυνςθ ip τθν 

192.168.1.2 και ωσ κφρα τθν 22. Μια επιτυχισ ςφνδεςθ μζςω υπολογιςτι  που 

ανικει ςτο ίδιο δίκτυο φαίνεται παρακάτω (εικόνα 26): 

 ssh root@192.168.1.2 
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    Εικόνα 26 

 

Ενότητα 2.4 

Λογιςμικό και βιβλιοθήκεσ 

Στο εδάφιο αυτό κα παρακζςουμε το απαραίτθτο λογιςμικό το οποίο και κα 

εγκαταςτιςουμε ςτο Raspbian ϊςτε να μπορζςουμε να προςφζρουμε βαςικζσ 

υπθρεςίεσ που κα πλαιςιϊςουν το δικό μασ λογιςμικό. Επίςθσ κα 

παρουςιαςκοφν και οι βιβλιοκικεσ προγραμματιςμοφ για τισ διαφορζσ γλϊςςεσ 

που κα χρθςιμοποιιςουμε κατά τθν ςυγγραφι του δικοφ μασ λογιςμικοφ. 

 

 

2.4.1 Εργαλεία προγραμματιςμοφ 
Το βαςικό πρόγραμμα που κα καλεί το Raspbian κατά τθν εκκίνθςθ ονομάηεται 

`startBrain’ και αποτελεί ουςιαςτικά τον `εγκζφαλο’ του ρομποτικοφ οχιματοσ. 

Το πρόγραμμα αυτό είναι επιφορτιςμζνο να εκτελεί ρουτίνεσ για: 

 

1. Τθν διαχείριςθ του ςτερεοςκοπικοφ ηεφγουσ καμερϊν και τθν λιψθ 

εικόνων. 

 

2. Τθν λιψθ εντολϊν από τισ διάφορεσ διεπαφζσ χριςτθ που κα 

δθμιουργιςουμε. 
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3. Τθν αποςτολι εντολϊν ςτον Flight-8086 Microcontroller προκειμζνου να 

ελζγξει τθν κίνθςθ του ρομποτικοφ οχιματοσ 

 

4. Τθν εκτζλεςθ αλγορίκμων που κα αποτελζςουν τθν πθγι λιψεισ 

αποφάςεων για το πϊσ κα πλοθγθκεί το ρομποτικό όχθμα ςτο χϊρο. 

 

Το πρόγραμμα αυτό είναι γραμμζνο ςε C++ και ARM-Assembly για τον λόγο αυτό 

κα πρζπει να εγκαταςτιςουμε τα εργαλεία: 

1. Μεταφραςτζσ: Gcc,Gas,G++ 

2. Συνδζτεσ/Απαςφαλματωτζσ: LD,GDB 

3. Βιβλιοκικεσ και άλλα εργαλεία: LIBSTDC++,MAKE 

Στο Raspbian τα παραπάνω εργαλεία εμπεριζχονται ςτο πακζτο build-essentials 

κα εκτελζςουμε λοιπόν τθν εντολι: 

 apt-get install build-essentials 

 

 

2.4.2 Web services 
 

Ππωσ αναφζραμε και νωρίτερα ο `εγκζφαλοσ’ του ρομποτικοφ οχιματοσ το 

βαςικό δθλαδι πρόγραμμα ( `startBrain’) ζχει τθ δυνατότθτα να δζχεται εντολζσ 

από τον άνκρωπο ϊςτε να εφικτι θ αλλαγι τρόπου λειτουργίασ του ρομποτικοφ 

οχιματοσ κακϊσ και αποςτολι εντολϊν χειριςμοφ αλλά και εντολϊν αλλαγισ 

βαςικϊν παραμζτρων του αλγορίκμου πλοιγθςθσ. Για το λόγο αυτό ζχουμε 

δθμιουργιςει ζνα δεφτερο πρόγραμμα, το οποίο ουςιαςτικά είναι μια διεπαφι 

για τον χειριςτι θ οποία χρθςιμοποιϊντασ απλά ςτόχευα ειςόδου από τον 

χειριςτι δθμιουργεί τισ αντίςτοιχεσ εντολζσ πελάτθ και τισ αποςτζλλει ςτον 

εξυπθρετθτι που είναι ενςωματωμζνοσ ςτο πρόγραμμα `startBrain’. Θ διεπαφι 

αυτι ςκοπίμωσ ζχει ςυγγραφι  ςε web γλϊςςεσ ϊςτε να είναι δυνατό να τρζξει 

ςε οπουδιποτε ςυςκευι είναι εγκατεςτθμζνο κάποιο πρόγραμμα φυλλομετρθτι 

ιςτοφ (web browser).  

 

Οι γλϊςςεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταςκευι τθσ διεπαφισ 

ςυγκεκριμζνα είναι: HTML,CSS,JAVASCRIPT,PHP για το λόγο αυτό κα 

εγκαταςτιςουμε τα παρακάτω πακζτα υποςτιριξθσ και εξυπθρζτθςθσ των 

παραπάνω γλωςςϊν κακϊσ επίςθσ και τον εξυπθρετθτι ιςτοφ Apache ϊςτε θ 

διεπαφι αυτι να είναι προςβάςιμθ κατευκείαν από τθ θφρα 80 του ρομποτικοφ 

οχιματοσ ανεξάρτθτα από τθν ςυςκευι του πελάτθ. Εκτελοφμε λοιπόν τθν 

εντολι: 

apt-get install apache2-mpm-worker apache2-utils apache2.2-bin  
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apache2.2-common libapr1   libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 

libaprutil1-ldap ssl-cert php5 apache2-mpm-prefork libapache2-mod-

php5 libonig2 libqdbm14 lsof php5-cli   php5-common 

 

 

Για τον ζλεγχο τθσ επιτυχισ εγκατάςταςθσ κα εκτελζςουμε τθν εντολι: 

 php -v 

 

Θ οποία κα μα δϊςει μια ζξοδο όπωσ θ παρακάτω: 

root@raspberrypi:~# php -v 

PHP 5.4.35-0+deb7u2 (cli) (built: Nov 19 2013 13:13:59)  

Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group 

Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies 

 

Επίςθσ κα πρζπει να ελζγξουμε ότι ο εξυπθρετθτισ ιςτοφ ζχει ξεκινιςει επιτυχϊσ 

ηθτϊντασ τθν προ-εγκατεςτθμζνθ ςελίδα του με τθ χριςθ ενόσ web browser 

όπωσ φαίνεται παρακάτω (εικόνα 27): 

 

 

 

    Εικόνα 27 
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2.4.3 Βιβλιοκικεσ προγραμματιςμοφ 3rd party 
 

A. OpenCV 
Θ βαςικι βιβλιοκικθ που χρθςιμοποιείται κατά κόρον ςε εργαςίεσ και ζρευνα 

ςτεροπτικισ και υπολογιςτικισ όραςθσ είναι θ βιβλιοκικθ προγραμματιςμοφ 

OpenCV . Θ βιβλιοκικθ αυτι μοιράηεται ωσ λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα, 

υποςτθρίηεται από τθν πλειοψθφία των αρχιτεκτονικϊν υλικοφ, ςε πάρα πολλά 

λειτουργικά ςυςτιματα κακϊσ και ςε παρά πολλζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. Θ 

βιβλιοκικθ OpenCV εμπεριζχει μια τεράςτια γκάμα από ρουτίνεσ για τθν 

διαχείριςθ υλικοφ όπωσ κάμερεσ, τθν διαχείριςθ πολφπλοκων δομϊν 

επεξεργαςίασ εικόνων, κακϊσ και ρουτίνεσ που εκτελοφν αλγορίκμουσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςτο ευρφ πεδίο τθσ ςτερεοπτικισ και υπολογιςτικισ όραςθσ. Το 

βαςικό πρόγραμμα μασ `startBrain’ χρθςιμοποιεί κομμάτια τθσ βιβλιοκικθσ 

OpenCV για τθν λιψθ και επεξεργαςία εικόνων αλλά και τθν εκτζλεςθ διαφόρων 

χριςιμων αλγορίκμων ςτθ γλϊςςα C++ . Θ εντολι εγκατάςταςθσ είναι θ 

ακόλουκθ: 

apt-get install libopencv-dev autopoint debhelper gettext gir1.2-atk-1.0 

gir1.2-freedesktop   gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-pango-1.0 html2text 

intltool-debian   libatk1.0-dev libavcodec-dev libavformat-dev libavutil-      

dev   libcairo-script-interpreter2 libcairo2-dev libcv-dev libcvaux-dev 

libdc1394-22-dev libelfg0 libexpat1-dev libfontconfig1-dev 

libgdk-pixbuf2.0-dev libgettextpo0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev 

libgtk2.0-dev libharfbuzz-dev libhighgui-dev libice-dev libilmbase-dev 

libjasper-dev libjasper1 libjbig-dev libjpeg8-dev liblzo2-2 

libmail-sendmail-perl libopencv-calib3d-dev libopencv-contrib-dev 

libopencv-core-dev libopencv-features2d-dev libopencv-flann-dev 

libopencv-highgui-dev libopencv-imgproc-dev libopencv-legacy-dev 

libopencv-ml-dev libopencv-objdetect-dev libopencv-photo-dev 

libopencv-stitching-dev libopencv-ts-dev libopencv-video-dev 

libopencv-videostab-dev libopenexr-dev libpango1.0-dev libpcre3-dev 

libpcrecpp0 libpixman-1-dev libpng12-dev libpthread-stubs0 

libpthread-stubs0-dev libraw1394-dev libraw1394-tools libsm-dev 

libswscale-dev libsys-hostname-long-perl libtiff4-dev libtiffxx0c2 

libunistring0 libx11-dev libx11-doc libxau-dev libxcb-render0-dev 

libxcb-shm0-dev libxcb1-dev libxcomposite-dev libxcursor-dev   

libxdamage-dev   libxdmcp-dev libxext-dev libxfixes-dev libxft-dev libxi-

dev libxinerama-dev   libxml2-utils libxrandr-dev libxrender-dev po-

debconf x11proto-composite-dev   x11proto-core-dev x11proto-

damage-dev x11proto-fixes-dev x11proto-input-dev 

x11proto-kb-dev x11proto-randr-dev x11proto-render-dev x11proto-

xext-dev  x11proto-xinerama-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev 
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x11proto-kb-dev x11proto-randr-dev x11proto-render-dev x11proto-

xext-dev  x11proto-xinerama-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev 

 

B. WiringPi 
Θ βιβλιοκικθ WiringPi είναι μια βιβλιοκικθ ελζγχου του chip BCM2835 που 

βρίςκεται ενςωματωμζνο ςτο RaspberryPi και ελζγχει τα pin ειςόδου/εξόδου 

γενικοφ ςκοποφ (GPIO) (όπωσ είδαμε ςε προθγοφμενο εδάφιο). Θ βιβλιοκικθ 

WiringPi είναι γραμμζνθ ςε C και είναι ανοιχτοφ κϊδικα και μπορεί κανείσ να τθν 

προμθκευτεί χρθςιμοποιϊντασ το εργαλείο git[18] .  

Το βαςικό μασ πρόγραμμα `startBrain’ χρθςιμοποιεί τθν βιβλιοκικθ WiringPi για 

να ελζγξει τα pin ειςόδου/εξόδου ςτα όποια βρίςκονται ςυνδεδεμζνεσ οι λυχνίεσ 

ςιμανςθσ, το μπουτόν interrupt, αλλά και το Flight-8086 Microcontroller ςτα 

αντίςτοιχα pin ειςόδου/εξόδου επικοινωνίασ. 

Για τθν απόκτθςθ και τθ μεταγλϊττιςθ τθσ βιβλιοκικθσ κα εκτελζςουμε τισ 

εντολζσ: 

  git clone git://git.drogon.net/wiringPi 

  cd wiringPi 

./build 

 

 

C. EasyBMP 
Θ βιβλιοκικθ EasyBMP είναι μια βιβλιοκικθ ανοιχτοφ κϊδικα για τθν γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ C++ θ όποια παρζχει δυνατότθτεσ ανάγνωςθσ, εγγραφισ και 

εφκολθσ επεξεργαςίασ αρχείων εικόνασ τφπου BMP ( Windows Bitmap File ). Θ 

βιβλιοκικθ EasyBMP χρθςιμοποιείται από το βαςικό πρόγραμμα `startBrain’ για 

τθν διαχείριςθ εικόνων τφπου BMP. Για τθν απόκτθςθ τθσ βιβλιοκικθσ κακϊσ και 

του εγχειριδίου χριςθσ επιςκεφκικαμε τθν ιςτοςελίδα: 

http://easybmp.sourceforge.net/ 

 

 

 

D. MindTerm SSH Client 
Το πρόγραμμα MindTerm SSH Client είναι ζνα πρόγραμμα τφπου Java Applet το 

οποίο δίνει τθν δυνατότθτα διαςφνδεςθσ ςε εξυπθρετθτι αςφαλοφσ κονςόλασ 

(ssh) για απομακρυςμζνο ζλεγχο υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων. Το applet αυτό 

ζχει ενςωματωκεί ςτθν διεπαφι χειριςτι ϊςτε να δίνετε θ δυνατότθτα ςτο 

χριςτθ, να ελζγξει πλιρωσ το ρομποτικό όχθμα μζςα από τον web browser του 

εφόςον αυτόσ υποςτθρίηει τθν τεχνολογία Java και τα applets. Για τθν απόκτθςθ 

του κα εκτελζςουμε τθν εντολι: 

 wget http://weavervsworld.com/ssh/mindterm312.jar 
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E. jQuery 
Θ βιβλιοκικθ jQuery είναι μια μικρι και ευζλικτθ βιβλιοκικθ για τθ γλϊςςα 

JavaScript θ οποία διευκολφνει πολλζσ διαδικαςίεσ και χειριςμοφσ των HTML 

`ςτοιχείων’ (html elements) κακϊσ επίςθσ προςφζρει και ζνα απλουςτευμζνο 

προγραμματιςτικό interface αςφγχρονθσ επικοινωνίασ. 

Θ βιβλιοκικθ jQuery χρθςιμοποιείται  από τθν γραφικι διεπαφι του χειριςτι και 

απλοποιεί τθν επεξεργαςία δεδομζνων και τθν αςφγχρονθ επικοινωνία τθσ 

διεπαφθσ με τον εξυπθρετθτι. Για τθν απόκτθςθ τθσ κα εκτελζςουμε τθν εντολι: 

 wget http://code.jquery.com/jquery-1.9.0.min.js 

 

 

F. ColorPicker 
Θ βιβλιοκικθ ColorPicker είναι μια ανοιχτοφ κϊδικα βιβλιοκικθ για τθν γλϊςςα 

JavaScript θ οποία παρζχει τθ δυνατότθτα ανάλυςθσ χρωμάτων των 

εικονοςτιχιων πάνω ςε εικόνεσ. Θ βιβλιοκικθ αυτι χρθςιμοποιείται από τθ 

διεπαφι χειριςτι για τθν διευκόλυνςθ τθσ ανάλυςθσ των εικόνων που 

επιςτρζφει το ρομποτικό όχθμα ςτο χριςτθ ϊςτε να είναι δυνατι θ επίβλεψθ τθσ 

ομαλισ λειτουργίασ του και θ περεταίρω ρφκμιςθ των παραμζτρων αυτοφ. Για 

τθν απόκτθςθ τθσ κα εκτελζςουμε τθν εντολι: 

 git clone https://github.com/Skarabaeus/ImageColorPicker.git 

 

2.4.4 Δομι φακζλων και αρχείων 
Πλα τα αρχεία τθσ εργαςίασ αυτισ εμπεριζχονται ςε ζναν φάκελο με 

ςυγκεκριμζνθ δομι ο οποίοσ ονομάηεται `robot’. Ο πθγαίοσ κϊδικασ των 

προγραμμάτων ζχει ςυγγραφεί και οργανωκεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι 

δυνατό να χρθςιμοποιθκεί και να μεταγλωττιςτεί ςε raspberry pi  κακϊσ και ςε 

οποιοδιποτε υπολογιςτικό ςφςτθμα με λειτουργικό ςφςτθμα linux. Αυτό 

επιδιϊχκθκε ςκόπιμα ϊςτε να μπορεί να γινει μελζτθ πολυπλοκότερων 

αλγορίκμων ςτερεοπτικθσ ςε υπολογιςτικά ςυςτιματα με μεγαλφτερθ ιςχυ από 

αυτι που προςφζρει το Raspberry pi αλλά για τθν γρθγορότερθ ανάπτυξθ και 

απαςφαλμάτωςθ τθσ εργαςίασ. Ο φάκελοσ `robot’ ζχει τοποκετθκεί ςτο ςφςτθμα 

αρχείων του Raspbian ςτθ διαδρομι /var/www/ και αυτό διότι αρκετά αρχεία κα 

πρζπει να είναι προςβάςιμα μζςω του εξυπθρετθτι ιςτοφ Apache ομοίωσ ζνα 

αντίγραφο αυτοφ ζχει τοποκετθκεί ςτθν ίδια διαδρομι ςτο υπολογιςτικό ςφςτθμα 

ςτο οποίο γίνεται θ ανάπτυξθ τθσ εργαςίασ. Για τον ςυγχρονιςμό των φακζλων 

ζχει δθμιουργθκεί ζνα script αρχείο το οποίο αυτοματοποιεί τθ διαδικαςία. Να 

ςθμειωκεί ότι θ μεταγλϊττιςθ των προγραμμάτων κα πρζπει να εκτελείται 

ξεχωριςτά για το Raspbian και το υπολογιςτικό ςφςτθμα ςτο οποίο γίνεται θ 

ανάπτυξθ. 
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Ραρακάτω παρακζτουμε τθ βαςικι δομι του φακζλου <<robot>> και 

επεξθγοφμε τα αρχεία που τον απαρτίηουν: 

 . (Φάκελοσ robot) 

├── command.php (Αρχείο διεπαφισ χειριςτι) 

├── exclude.txt ( Αρχείο κανόνων ςυγχρονιςμοφ) 

├── index.php (Κεντρικό αρχείο διεπαφισ χειριςτι) 

├── js ( Φάκελοσ JavaScript κϊδικα) 

├── pages (φάκελοσ ςελίδων διεπαφισ χειριςτι) 

│   ├── colorpicker (Φάκελοσ βιβλιοκικθσ) 

│   ├── imagesDaemon.php 

│   ├── imagesLaser.php 

│   ├── images.php 

│   ├── mindterm312.weavselfsign.jar 

│   └── ssh.php 

├── robot (φακελοσ C++  πθγαίου κϊδικα) 

│   ├── brain (Φάκελοσ πθγαίου κϊδικα startBrain) 

│   │   ├── brain.pro 

│   │   ├── brain.pro.user 

│   │   ├── easybmp(Φάκελοσ βιβλιοκικθσ) 

│   │   ├── main.cpp 

│   │   ├── network.cpp 

│   │   ├── network.h 

│   │   ├── stereovision.cpp 

│   │   └── stereovision.h 

│   ├── calibration (Φάκελοσ δεδομζνων βακμονόμθςθσ) 

│   │   ├── calibration320_new.dat (δεδομζνα βακμονόμθςθσ) 

│   │   └── calibration640.dat (δεδομζνα βακμονόμθςθσ) 

│   ├── compile (script μεταγλϊττιςθσ startBrain) 

│   ├── easybmp (Ο φάκελοσ τθσ βιβλιοκικθσ) 

│   ├── SampleData ( Ο φάκελοσ που περιζχει τα δείγματα εικόνων από 

τισ λιψεισ και άλλα δεδομζνα εξόδου από επεξεργαςία) 

│   │    

│   ├── scripts (Φάκελοσ με βαςικά scripts) 

│   │   ├── 60-cam.rules (υκμίςεισ ηεφγουσ καμερϊν) 

│   │   └── swapcam (script ρφκμιςθσ ηεφγουσ καμερϊν) 

│   ├── settings.config (Αρχείο παραμζτρων startBrain) 

│   ├── startBrain (Εκτελζςιμο αρχείο startBrain) 

│   ├── test_programs (Φάκελοσ τεςτ προγραμμάτων) 
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│   │    

│   ├── tmp (Φάκελοσ βοθκθτικϊν προγραμμάτων και αρχείων) 

│   │   ├── ChessBoard - Stereo Calibration.pdf (εικόνα βακμονόμθςθσ) 

│   │   ├── disparity 

│   │   │   ├── OpenCV.pdf (εγχειρίδιο OpenCV) 

│   │   ├── opencvstereovision-read-new (Φάκελοσ προγράμματοσ βακ.) 

│   │   │   ├── main.cpp 

│   │   │   ├── mainwindow.cpp 

│   │   │   ├── mainwindow.h 

│   │   │   ├── mainwindow.ui 

│   │   │   ├── OpenCV-Qt-StereoVision.pro 

│   │   │   ├── OpenCV-Qt-StereoVision.pro.user 

│   │   │   ├── OpenCV-Qt-StereoVision.pro.user.1917441 

│   │   │   ├── stereocamera.cpp 

│   │   │   ├── stereocamera.h 

│   │   │   ├── stereovision.cpp 

│   │   │   ├── stereovision.h 

│   │   │   ├── stereovisiontest.cpp 

│   │   │   └── ui_mainwindow.h 

│   └── wiringPi (φακελοσ βιβλιοκικθσ) 

│        

├── root (script) 

├── stylesheet (Φακελοσ αρχείων css για τθν διεπαφι χειριςτι) 

│    

├── sync (script ςυγχρονιςμοφ φακζλων) 

├── updateSettings.php (Αρχείο διεπαφισ χειριςτι) 

 

 Για τον ςυγχρονιςμό του φακζλου `robot’ αρκεί να τρζξουμε το script 

sync, εκτελοφμε δθλαδι τθν παρακάτω εντολι ςτο υπολογιςτικό 

ςφςτθμα ανάπτυξθσ: 

./sync 

 Για τθν μεταγλϊττιςθ του πθγαίου κϊδικα κα πρζπει να ςυνδεκοφμε 

ςτθν κονςόλα bash του Raspbian και να τρζξουμε το script compile, 

εκτελοφμε δθλαδι: 

cd /var/www/robot/robot && ./compile 
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Κεφάλαιο 3 
Λογιςμικό Οχήματοσ 
Στθν ενότθτα αυτι κα παρουςιαςτεί και κα αναλυκεί ςυνολικά το λογιςμικό το 

οποίο διαχειρίηεται τθ λειτουργία του ρομποτικοφ οχιματοσ. Το λογιςμικό αυτό 

χωρίηεται ςε 3 επιμζρουσ προγράμματα. Αρχικά κα αναλυκεί το πρόγραμμα το 

όποιο τρζχει ςτον Flight-8086 Microcontroller. Το πρόγραμμα αυτό είναι 

υπεφκυνο για τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ του ρομποτικοφ οχιματοσ κακϊσ και για 

τθν παραλαβι και εκτζλεςθ εντολϊν κίνθςθσ από το Raspberry pi board. Το 

δεφτερο πρόγραμμα το όποιο κα αναλυκεί βρίςκεται ςτο Raspberry pi board και 

είναι υπεφκυνο για των ζλεγχο του ςτερεοςκοπικοφ ηεφγουσ καμερϊν, τθν 

εμφάνιςθ ςθμάτων εξόδου ςτο χριςτθ (ζλεγχοσ λυχνιϊν ςθμάτων εξόδου) αλλά 

και τθν παραλαβι ςθμάτων διακοπισ (ζλεγχοσ μπουτόν διακοπϊν),  τθν 

επεξεργαςία εικόνων και εκτζλεςθ ςτερεοςκοπικϊν αλγορίκμων προκειμζνου να 

λάβει κατάλλθλεσ αποφάςεισ πλοιγθςθσ κακϊσ και τθν αποςτολι εντολϊν 

κίνθςθσ ςτο Flight-8086 Microcontroller. Το τρίτο πρόγραμμα που κα αναλυκεί 

είναι θ γραφικι διεπαφι με τθν οποία ο χριςτθσ μπορεί να ελζγξει τθν πλοιγθςθ 

του ρομποτικοφ οχιματοσ κακϊσ και να κζςει ι επιβλζψει τισ εςωτερικζσ 

παραμζτρουσ πλοιγθςθσ του ρομποτικοφ οχιματοσ. 

 

Ενότητα 3.1 

 

Πρόγραμμα ελζγχου του Flight-8086 
 

3.1.1 Ειςαγωγι ςτον Flight-8086 
 

Το FLIGHT 8086 Microprocessor Trainer είναι ο ελεγκτισ κίνθςθσ του οχιματοσ 

μασ και για αυτό ο προγραμματιςμόσ του είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ. Με το 

πρόγραμμα ελζγχου κάνουμε χριςθ βαςικϊν περιφερειακϊν που υπάρχουν ςε 

όλουσ τουσ microcontrollers, single board solutions, motherboards και γενικότερα 

ςτα περιςςότερα ςυςτιματα υλοποιθμζνα γφρω από ζνα microprocessor. 

 

Το Flight 8086 board αποτελείται από τον επεξεργαςτι τθσ Intel 8086 ο οποίοσ 

είναι ςυγχρονιςμζνοσ ςτα 5 Mhz, από τθ μνιμθ RAM 16 Kbyte, από τθν μνιμθ 

EPROM 16 Kbyte και αρκετά ολοκλθρωμζνα τα βαςικότερα από τα οποία κα 

αναφζρουμε ςτθ ςυνζχεια. 
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Ραρά τισ διευκολφνςεισ που παρζχει το trainer υπάρχει ζνα βαςικό μειονζκτθμα. 

Τα προγράμματα που καταςκευάηουμε τοποκετοφνται ςτθ RAM. Αυτό ςθμαίνει 

ότι τα προγράμματα είναι προςωρινά, δθλαδι με τθν διακοπι τθσ τροφοδοςίασ 

του trainer, το πρόγραμμα πρζπει να ξαναφορτωκεί ςτθν μνιμθ. Αυτό το 

πρόβλθμα λφνεται ςτουσ περιςςότερουσ Microcontrollers με τθν φπαρξθ 

επαναπρογραμματιηόμενθσ ROM μνιμθσ ι με τθν φπαρξθ εξωτερικισ Flash 

μνιμθσ. 

 

Ρεριφερειακά Chip του Flight-8086  

 

3.1.2 8259Α Programmable Interrupt Controller 

 
Το 8259A PIC είναι ζνα περιφερειακό τθσ Intel το οποίο παρζχει ςτο ςφςτθμα μασ 

τον μθχανιςμό των interrupts. Ο μθχανιςμόσ των interrupts επιτρζπει ςε ζνα 

ενςωματωμζνο ςφςτθμα να εκτελεί τισ βαςικζσ του ρουτίνεσ και όποτε χρειάηεται 

να μεταβαίνει ςτθν εκτζλεςθ των διεργαςιϊν οι οποίεσ δεν ςυμβαίνουν ανά 

ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα. Αυτό γίνεται ςυνικωσ μζςω ενόσ 

περιφερειακοφ, το οποίο ειδοποιεί τον microprocessor για κάποιο ζκτακτο 

ςυμβάν και ζτςι ο microprocessor να αλλάξει, να διακόψει τθν κανονικι ροι 

εκτζλεςθσ του κϊδικα για να το εξυπθρετιςει. Το κομμάτι του κϊδικα που 

εξυπθρετεί το ςυμβάν ονομάηεται ρουτίνα εξυπθρζτθςθσ διακοπισ ( interrupt 

service routine ). 

 

 Τα interrupts ζχουν ςυνικωσ το κακζνα ζναν αρικμό προτεραιότθτασ. Με αυτό 

τον τρόπο μποροφμε να διαλζξουμε τισ διεργαςίεσ, οι οποίεσ είναι αυςτθροφ 

πραγματικοφ χρόνου, να ζχουν υψθλι προτεραιότθτα ϊςτε να εξυπθρετοφνται 

πάντα μζςα ςτα χρονικά όρια τουσ. 

 

Στο trainer που διακζτουμε παρζχονται 8 εξωτερικά interrupts κακϊσ 

χρθςιμοποιείται ζνα μόνο PIC. Κακϊσ ο τρόποσ που είναι ςυνδεδεμζνα τα 

περιφερειακά πάνω του, δθλαδι οι πθγζσ των interrupts, είναι ςυγκεκριμζνοσ, 

δεν μποροφμε να αλλάξουμε τισ προτεραιότθτεσ τουσ.  
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3.1.3 8253 PIT Programmable Interval Timer 
 

 

Το Intel 8253 PIT( Programmable Interval Timer ) είναι ζνα περιφερειακό το οποίο 

παρζχει ςτο ςφςτθμα μασ τρεισ μετρθτζσ/χρονοδιακόπτεσ (counters/timers). Μασ 

επιτρζπει να μετράμε ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα ι μπορεί και να 

χρθςιμοποιθκεί για τθν δθμιουργία ρολογιοφ ενόσ άλλου περιφερειακοφ χωρίσ 

να χρειάηεται ο κεντρικόσ επεξεργαςτισ να ςπαταλά τουσ δικοφσ του όρουσ για 

αυτοφσ τουσ λόγουσ. 

 

Γίνεται κατανοθτό ότι ζνασ timer είναι πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο για τθ 

δθμιουργία ενόσ χριςιμου scheduler, αν όχι απαραίτθτοσ. Με ζναν timer γίνεται 

εφικτι θ εναλλαγι των διεργαςιϊν ανά οριςμζνα χρονικά διαςτιματα για τισ 

διεργαςίεσ του ςυςτιματοσ οι οποίεσ είναι περιοδικζσ ι εκτελοφνται ςυνζχεια.  

Ακόμα μπορεί να δθμιουργθκεί ενόσ είδουσ προτεραιότθτασ των διεργαςιϊν, 

ανακζτοντασ μεγαλφτερο ποςοςτό χρόνου ςτα πιο ςθμαντικά ςε ζνα κφκλο 

εναλλαγισ.  

 

Ακόμα και ςτο δικό μασ ςφςτθμα όπου όπωσ κα φανεί ςτο τζλοσ δεν χρειάηεται 

αυτοφ του είδουσ θ εναλλαγι, το 8253 PIT μασ είναι ιδιαίτερα χριςιμοσ ςτον 

ζλεγχο των κινθτιρων. Σε ζνα πιο πολφπλοκο λειτουργικό ςφςτθμα, ειδικά αν 

κζλει να υποςτθρίηει multi-tasking, είναι απολφτωσ απαραίτθτοσ.  

 

Στο trainer που διακζτουμε, από τουσ τρεισ μετρθτζσ/χρονοδιακόπτεσ που 

παρζχει το 8253 PIT, ο ζνασ, ςυγκεκριμζνα o counter2, είναι εξ’αρχισ οριςμζνοσ 

να χρθςιμοποιείται από το UART 8251 για τθν δθμιουργία του κατάλλθλου baud 

rate. Αυτό κατορκϊνεται ωσ εξισ. Θ ςυχνότθτα του κρυςτάλλου που 

χρθςιμοποιείται ςτο ςφςτθμα είναι 14,7456Mhz θ οποία διαιρείται δια 6 για να 

δθμιουργθκεί το ρολόι των περιφερειακϊν ςυςτθμάτων (PCLK = 2.4576Mhz).  

 

Ζχοντασ βάλει ςτο μετρθτι 10H ςτθν ουςία διαιροφμε τθν ςυχνότθτα αυτι με 16 

και αφοφ ο counter2 είναι ςε square wave generator mode ζχουμε ζναν 

τετραγωνικό παλμό με ςυχνότθτα 153,6Khz. Επειδι όμωσ ζχουμε κζςει ςτο 

8251A USART baud rate factor 16X παίρνουμε baud rate 153.6*103/16= 9.600.  
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3.1.4 8255A Programmable Peripheral Interface 
Στο trainer μασ παρζχονται δφο 8255A PPI. Κάκε ζνα από αυτά μπορεί να 

λειτουργιςει ςε δφο βαςικά mode: Bit Set Reset(BSR) mode και Input Output(I/O) 

mode. Ρεριζχει το κακζνα τρεισ 8-bit ports Α,Β,C. Τα ports A και Β 

χρθςιμοποιοφνται κακαρά για Input/Output ενϊ το port C μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί είτε για Input/Output είτε για handshaking ςιματα ςε οριςμζνεσ 

Input/Output modes. Επίςθσ θ port C χρθςιμοποιείται και για τθν BSR mode. 

 

3.1.5 8251Α Universal Receiver/Transmitter 
Το Intel 8251Α USART είναι ζνα περιφερειακό το οποίο φροντίηει ϊςτε να 

παραλαμβάνει δεδομζνα με παράλλθλο τρόπο από τθν CPU και να τα αποςτζλλει 

ςειριακά και το αντίςτροφο, δθλαδι να παραλαμβάνει δεδομζνα με ςειριακό 

τρόπο από μία εξωτερικι πθγι και να τα προωκεί ςτθν CPU παράλλθλα. Για το 

ςκοπό τθσ λιψθσ και τθσ αποςτολισ υπάρχουν δφο ακίδεσ RxD και TxD 

αντίςτοιχα. Τα δεδομζνα που ζρχονται ι αυτά που προορίηονται για αποςτολι 

αποκθκεφονται προςωρινά ςε εςωτερικοφσ buffers των οποίων θ κατάςταςθ 

μπορεί να διαβαςτεί από τθν CPU. Σε περίπτωςθ που κζλουμε το ςφςτθμα μασ 

να υποςτθρίηει ζλεγχο ροισ υπάρχει θ δυνατότθτα κακϊσ το 8251 παρζχει 

τζςςερισ ακίδεσ για το ςκοπό αυτό. 

 

Ρρόγραμμα ελζγχου του Flight 8086  
Στα πλαίςια τθσ διπλωματικισ εργαςίασ «Σχεδιαςμόσ και Καταςκευι 

Ενςωματωμζνου Συςτιματοσ για Ζλεγχο και Λειτουργία Κινοφμενου 

Οχιματοσ» ζχει δθμιουργθκεί το πρόγραμμα ελζγχου του Flight 8086 

Microcontroller το οποίο είναι υπεφκυνο για τθν παραλαβι εντολϊν κίνθςθσ από 

τον χριςτθ μζςω UART κακϊσ και για τον ζλεγχο των servo-κινθτιρων.  

Στθ ςυνζχεια κα παρουςιάςουμε τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα αυτό 

ϊςτε το Flight 8086 Microcontroller να είναι ςε κζςθ να παραλαμβάνει επιπλζον 

και εντολζσ από το Raspberry pi και να διεκπεραιϊνει τισ αντίςτοιχεσ εντολζσ 

κίνθςθσ. 

 

3.1.6 Ρρογραμματιςμόσ του PPI1 
Αρχικά κα χρθςιμοποιιςουμε το Programmable Peripheral Interface 1 

ολοκλθρωμζνο ωσ είςοδο για τα ςιματα εντολϊν από το Raspberry pi. 

Συγκεκριμζνα κα ορίςουμε τισ κφρεσ C,B ωσ κφρεσ INPUT και τθν κφρα A ωσ 

OUTPUT. Οι εντολζσ κίνθςθσ που κα αποςτζλλει το Raspberry pi  κα είναι 

κωδικοποιθμζνεσ ςε 3 bit ωσ εξισ: 

Α) 000: Εντολι ςτάςθσ του οχιματοσ 

Β) 001: Εντολι κίνθςθσ προσ τα εμπρόσ για το όχθμα. 

Γ) 010: Εντολι δεξιάσ ςτροφισ για το όχθμα. 
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Δ) 011: Εντολι κίνθςθσ προσ τα πίςω για το όχθμα. 

Ε) 100: Εντολι αριςτερισ ςτροφισ για το όχθμα. 

 

Ραράκεςθ πθγαίου κϊδικα για τισ εν λόγω αλλαγζσ: 
 

PULSE: 

 MOV AL,80H 

 OUT 07H,AL 

 

 ;MOV AL,99h 

 ;OUT 06,AL 

 ;MOV AL,0 

 ;OUT 02,AL 

  

 mov al,10001011b        ;setup PPI 1 for raspberry pi movement command 

       ;port C,B INPUT port A output 

 

 out 06h,al 

 mov al,0    ;initialize zero output port A 

 out 0,al 

 

 MOV DI,600H  ;start of memory where characters are to be saved  

 

 ;CALL INITIALIZE_PIC 

 ;CALL INITIALIZE_USART 

 

 MOV BX,RESET 

 

 CALL SETUP_NMI 

 

 ;MOV BX,POWERUP       ;prepare interrupts for receiving 

 mov BX,INT_RXRDY 

 

 CALL SETUP_VECTOR_TABLE0 

 CALL SETUP_VECTOR_TABLE8 

 

3.1.7 Διαδικαςία Polling 
 

Οι παραπάνω εντολζσ κίνθςθσ κα λαμβάνονται μζςω μιασ διαδικαςίασ polling[4] 

από τα PINS PB0,PB1,PB2 του PPI 1. Θ κάκε εντολι κίνθςθσ που κα διαβάηεται 

από τον PPI 1 κα αποκθκεφεται  ϊςτε να μπορεί να ςυγκρικεί με τθν επόμενθ 

εντολι κίνθςθσ και εάν αυτι ζχει αλλάξει τότε κα εκτελείται θ καινοφργια εντολι 

κίνθςθσ. 
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Ραράκεςθ πθγαίου κϊδικα για τισ εν λόγω αλλαγζσ: 

 

 mov ah,0    ;save initial move command 

 

MAIN: 

 in al,02    ;input port B (movements from rasp) 

 and al,00000111b   ;remove noise from other flaoting pins 

 

cmp al,ah  ;compare to see if move command has changed 

 ;mov al,0xff 

 ;out 0,al    ;output port B to port A 

 

 jnz CALL_INT_MOVE         ; if command has changed call RXRDY INT 

 

 jz MAIN 

 

CALL_INT_MOVE: 

 

 mov ah,al    ;save new command 

 ;out 0,al 

 

 

3.1.8 Δθμιουργία software interrupt 
 

 Επιπλζον για να μθν διαταραχκεί θ ροι του υπάρχοντοσ προγράμματοσ και για 

να είναι ςε κζςθ το Flight-8086 Microcontroller να λαμβάνει και εντολζσ κίνθςθσ 

και από το UART κα δθμιουργιςουμε μια Software Interrupt[5] θ οποία κα καλεί 

τθν ρουτίνα εξυπθρζτθςθσ INT_RXRDY αφοφ πρϊτα αποκθκεφςει τθν 

πλθροφορία ότι πρόκειται για Software Interrupt 8 ςτθν μεταβλθτι 

ENABLE_INT8. 
 

Ραράκεςθ πθγαίου κϊδικα για τισ εν λόγω αλλαγζσ: 

 

 mov [ENABLE_INT8],1      ; so that INT_RXRDY can understand thats a 

     ;soft int 8 

 

 int 8 

 

 JMP MAIN 

 

Επιπλζον παρακζτουμε τθν ρουτίνα εγκατάςταςθσ τθσ Software Interrupt 8 ςτο 

Vector Table[6] του Programmable Interrupt Controller: 
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;-------------------------------------------------------; 

;  Setup Vector Table For Interrupt 8 of SOFT INT ; 

;     Offset must be in BX   ; 

;-------------------------------------------------------; 

 

SETUP_VECTOR_TABLE8: 

 

 PUSH AX 

 MOV AX,0     

 MOV DS,AX         ;go to the start of memory where  

;interrupt vector table is 

 

 MOV DS:[0x0020],BX        ;set interrupt routine offset int 8 

 MOV AX,CS 

 MOV DS:[0x0020+2],AX        ;set interrupt routine segment for  

;RxRdy 

 MOV AX,CS         ;return to current data  

;segment(same as code segment) 

 MOV DS,AX 

 

 POP AX 

 RET  

 

3.1.8 Τροποποίθςθ τθσ ρουτίνασ INT_RXRDY 
 

Τζλοσ κα πρζπει να τροποποιιςουμε τθν ρουτίνα εξυπθρζτθςθσ INT_ RXRDY 

ϊςτε να αντιλαμβάνεται από ποφ προζρχεται θ εντολι κίνθςθσ κακϊσ επίςθσ να 

αναγνωρίηει πια εντολι κίνθςθσ κα πρζπει να εκτελεςκεί από το Flight-8086 

Microcontroller. 

 

Ραράκεςθ πθγαίου κϊδικα για τισ εν λόγω αλλαγζσ ςτθ ρουτίνα INT_ RXRDY: 

 

;-----------------------------------------------------------------------; 

;  Interrupt Service Routine For RxRdy Signal Of 8251A USART ; 

;   Saves Input Data From PC and Acts on Them  ; 

;-----------------------------------------------------------------------; 

 

INT_RXRDY: 

 

 PUSH AX 

 PUSH CX 

 PUSH SI 

 

 mov ah,[ENABLE_INT8]  ;check if we got by SOFTWARE_INT8 

 cmp ah,1 

 jnz IS_RXRDY   ; this is a RXRDY INT go to load char  

;from uart 
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IS_INT8:    ;this is INT 8 

 out 0,al   ; set output port A for debug 

 ;mov [ENABLE_INT8],0  ;unset flag 

cmp al,0   ;check which letter command to load 

 jz IS_E 

 cmp al,01 

 jz IS_W 

 cmp al,11b 

 jz IS_S 

 cmp al,100b 

 jz IS_A 

 cmp al,10b 

 jz IS_D 

 

IS_W:     ;load move forward 

 

 mov al,'W' 

 jmp INT8   ;skip char loading from uart we  

;already have it in al 

 

IS_S: 

      mov al,'S' 

 jmp INT8 

 

IS_A: 

 

 mov al,'A' 

 

 jmp INT8 

 

IS_D: 

 

 mov al,'D' 

 jmp INT8 

 

IS_E: 

 

 mov al,'E'  

 jmp INT8 

 

IS_RXRDY: 

 

 IN AL,18H         ;get char 

 

INT8: 

 

 MOV BX,OFFSET PULSES 

 MOV SI,OFFSET MESSAGE_TABLE       ;point to the start of the table with  

;the message offsets - currently pointing at FWDMESSAGE 
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FWD: 

 

 CMP AL,'W'         ;check if 'W' 

 JNE RVS   

 

 MOV BX,0x999          ;999H = 2457 decimal, 2457*406.9ns = 1ms 

 

 MOV HIGHT,BX 

 MOV ISLEFT,0 

 PUSH BX 

 MOV BX,OFFSET TURN 

 

 JMP OPERATE 

 

RVS:  

 

 ADD SI,2         ;get next message offset - currently  

                                                                                      ;pointing at RVSMESSAGE         

 CMP AL,'S'         ;check if 'S' 

 JNE TL  

 

 MOV BX,0x999                 ;999H = 2457 decimal, 2457*406.9ns = 1ms 

 MOV HIGHT,BX 

 MOV ISLEFT,1 

 PUSH BX 

 MOV BX,OFFSET TURN 

 

 JMP OPERATE 

 

TL: 

 

 ADD SI,2         ;get next message offset - currently  

                                                                                      ;pointing at TURNLMESSAGE  

 CMP AL,'A'         ;check if 'A' 

 JNE TR  

 

 MOV BX,0x1332                    ;1332H = 4914 decimal, 4914*406.9ns = 2ms 

 MOV HIGHT,BX 

 PUSH BX 

 MOV BX,OFFSET PULSES 

 

 JMP OPERATE 
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TR: 

 

 ADD SI,2         ;get next message offset - currently  

;pointing at TURNRMESSAGE  

 CMP AL,'D'         ;check if 'D' 

 JNE STOP  

 

 MOV BX,0x999                ;999H = 2457 decimal, 2457*406.9ns = 1ms 

 MOV HIGHT,BX 

 PUSH BX 

 MOV BX,OFFSET PULSES 

 

 JMP OPERATE 

 

STOP: 

 

ADD SI,2       ;get next message offset - currently 

;pointing at BRKMESSAGE  

 CMP AL,'E'         ;check if 'B' 

 JNE INT_RXRDY_END       ;if none of the above do nothing 

 MOV AL,0xFE        ;enable interrupt 0 (RxRdy) 

 OUT 12H,AL 

 

 JMP NOOP         

 

OPERATE: 

 

CALL SETUP_VECTOR_TABLE6 

 POP BX 

 CALL SETUP_TIMER0 

 MOV AL,0xBE        ;enable interrupt 0 (RxRdy) and 7           

                                                                      ;(Timer0) 

 OUT 12H,AL 

 

NOOP: 

 

 mov ah,[ENABLE_INT8]  ;check if we got by SOFTWARE_INT8 

 cmp ah,1 

 mov [ENABLE_INT8],0  ;disable INT8 flag 

 jz  INT_RXRDY_END 

 

 LODSW          ;get address in reverse order 

 

 MOV CL,8 

 ROR AX,CL         ;swap AH,AL  

 MOV SI,AX         ;send relative message 
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CALL SENDSTR 

 MOV AL,0AH 

 CALL SENDC 

 MOV AL,0DH 

 

 CALL SENDC 

 

INT_RXRDY_END: 

 

 MOV AL,01100000B        ;end of interrupt 

 OUT 10H,AL 

 

 POP SI 

 POP CX 

 POP AX 

 

 STI 

 IRET 

 

 

Θ τροποποιθμζνθ πλζον ρουτίνα INT_RXRDY ξεκινάει με τθν εκτζλεςθ τθσ 

ελζγχοντασ εάν ζχει καλεςκεί λόγω ενόσ UART interrupt οπότε και κα εκτελεςκεί 

χωρίσ καμία αλλαγι θ λειτουργία τθσ. Στθν εναλλακτικι περίπτωςθ όπου θ 

ρουτίνα ζχει καλεςκεί λόγω του Software Interrupt 8 τότε θ ρουτίνα INT_RXRDY 

εκτελεί μια ςειρά ελζγχων ϊςτε να αποκωδικοποιιςει τθν ςωςτι εντολι κίνθςθσ 

και να μεταπθδιςει ςτθν εκτζλεςθ αυτισ. Κατά τθν ζξοδο από τθν ρουτίνα 

απενεργοποιοφμε και τθν αντίςτοιχθ μεταβλθτι κατάςταςθσ ENABLE_INT8. 

 

 

Ενότητα 3.2 
 

Πρόγραμμα ζλεγχου Raspberry pi 

3.2.1 Αρχικοποιιςεισ 
Το πρόγραμμα ελζγχου `startBrain’ είναι ζνα αρκετά ςφνκετο πρόγραμμα και 

απαρτίηεται από επιμζρουσ διεργαςίεσ που κακιςτοφν δφςκολθ τθν ανάλυςθ του. 

Θα ξεκινιςουμε λοιπόν τθν παρουςίαςθ του ςφμφωνα με τθ ροθ εκτζλεςθσ του 

προγράμματοσ. 

 

Το κεντρικό αρχείο πθγαίου κϊδικα είναι το αρχείο με όνομα main.cpp. Στο 

αρχείο αυτό βρίςκεται θ ςυνάρτθςθ main() θ οποία αποτελεί και τθν αφετθρία 

εκτζλεςθσ του προγράμματοσ. 

 

Ραρακζτουμε το πρϊτο απόςπαςμα κϊδικα: 
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int main(void){ 

 char leftImageUrl[40]; 
 char rightImageUrl[40]; 
 char leftImageUrlEdge[40]; 
 char rightImageUrlEdge[40]; 
 char host[30]; 
 char diffImage[40]; 
 IplImage *lImage,*rImage; 
 IplImage *cropped[2]; 

 char tmp[100]; 
                    struct sigaction act; 
 
 
 //SETUP 
gethostname(host,30); 
if(!strcmp(host,DEV_HOSTNAME)){ //if host is dev machine 
        isRobot = false; 

        LEFT_CAM=1; 
        RIGHT_CAM=2; 
   } 
 if(IMAGE_WIDTH==640) 
        sprintf(CALIBRATION_FILE,"calibration/calibration640.dat"); 
 
    /// Signal Handler 
    printf("Process Id: %d\n",(int)getpid()); 
    sprintf(tmp,"echo %d > SampleData/pid",(int)getpid()); 

    system(tmp); 
    memset(&act, 0, sizeof(act)); 
    act.sa_handler = sig_handler; 
    sigaction(SIGQUIT,  &act, 0); 
    sigaction(SIGINT, &act, 0); 
 
    Network *net = new Network(); 

 

 

Ξεκινάμε τθν εκτζλεςθ αρχικοποιϊντασ κάποιεσ δομζσ δεδομζνων ςχετικζσ με 

τθν αποκικευςθ εικόνων. Ππωσ είχαμε αναφζρει ςε προθγοφμενο εδάφιο είναι 

κεμιτό ο κϊδικάσ μασ να είναι κοινόσ και για το Raspberry pi αλλά και για το 

υπολογιςτικό ςφςτθμα ςτο όποιο γίνεται θ ανάπτυξθ, για τον λόγο αυτό καλοφμε 

τθν ςυνάρτθςθ gethostname()  θ οποία κα μασ επιςτρζψει το όνομα του 

υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ που εκείνθ τθ ςτιγμι εκτελεί το πρόγραμμά μασ. Με 

αυτόν τον τρόπο μποροφμε να διακρίνουμε αν βριςκόμαςτε ςτο Raspberry pi ι 

ςτο υπολογιςτικό ςφςτθμα ανάπτυξθσ και να κζςουμε ανάλογα τθν ςθμαία 

(boolean μεταβλθτι) isRobot  ϊςτε να μποροφμε εφκολα να κατευκφνουμε τθν 

ροι εκτζλεςθσ αργότερα. 

 

Στθ ςυνζχεια κα καλζςουμε τθν ςυνάρτθςθ getpid() για να λάβουμε το Process ID 

τθσ διεργαςίασ και να το αποκθκεφςουμε για μελλοντικι χριςθ. 
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int main(void){ 
 char leftImageUrl[40]; 

 char rightImageUrl[40]; 
 char leftImageUrlEdge[40]; 
 char rightImageUrlEdge[40]; 
 char host[30]; 
 char diffImage[40]; 
 IplImage *lImage,*rImage; 
 IplImage *cropped[2]; 
 char tmp[100]; 

                    struct sigaction act; 
 
 
 //SETUP 
gethostname(host,30); 
if(!strcmp(host,DEV_HOSTNAME)){ //if host is dev machine 
        isRobot = false; 
        LEFT_CAM=1; 

        RIGHT_CAM=2; 
   } 
 if(IMAGE_WIDTH==640) 
        sprintf(CALIBRATION_FILE,"calibration/calibration640.dat"); 
 
    /// Signal Handler 
    printf("Process Id: %d\n",(int)getpid()); 
    sprintf(tmp,"echo %d > SampleData/pid",(int)getpid()); 

    system(tmp); 
    memset(&act, 0, sizeof(act)); 
    act.sa_handler = sig_handler; 
    sigaction(SIGQUIT,  &act, 0); 
    sigaction(SIGINT, &act, 0); 
 
    Network *net = new Network(); 

 

 

Το επόμενο κομμάτι κϊδικα εγκακιςτά ζναν handler για τα ςιματα SIGQUIT και 

SIGINT τα οποία και μπορεί να λάβει θ διεργαςία του `startBrain’. Αυτό το 

κάνουμε διότι αν θ διεργαςία τερματιςτεί κατά τθ διάρκεια που το ηεφγοσ 

καμερϊν εκτελεί λιψθ εικόνασ τότε οι κάμερεσ ςτθν επόμενθ εκτζλεςθ του 

προγράμματοσ κα καταςτοφν απροςπζλαςτεσ.  

 

Ραρακζτουμε τον πθγαίο κϊδικα του signal handler: 
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void sig_handler(int signo) 
{ 
  if(signo) 
    printf("received SIGNAL %d\n",signo); 
  switch(signo){ 
    case SIGINT: 
    case SIG_QUIT: 
        cvReleaseCapture( &cam0 ); 

        cvReleaseCapture( &cam1 ); 
        close(uart0_filestream); 
        exit(0); 
        break; 
  } 
} 

 

Οι ςυνάρτθςθ cvReleaseCapture() κακϊσ και θ ςυνάρτθςθ close() 

απελευκερϊνουν τισ ροζσ δεδομζνων για τισ κάμερεσ και το uart αντίςτοιχα. 

 

3.2.2 Δθμιουργία εξυπθρετθτι 
 

Το πρόγραμμα `startBrain’ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να επικοινωνιςει με τθ 

διεπαφι χειριςτι ϊςτε να εφικτόσ ο απομακρυςμζνοσ χειριςμόσ και θ αλλαγι 

παραμζτρων. Για το ςκοπό αυτό αρχικοποιοφμε το αντικείμενο Network *net = 

new Network(); που βρίςκεται ςτο αρχείο network.cpp. Το αντικείμενο 

ουςιαςτικά δθμιουργεί ζναν εξυπθρετθτι που περιμζνει για μθνφματα ςτθν 

κφρα 9034 αξιοποιϊντασ τθν τεχνολογία UNIX SOCKETS.   

Ραρακζτουμε τον πθγαίο κϊδικα του αντικειμζνου: 

 

Network::Network(void) 
{ 

    yes=1; 
    FD_ZERO(&master);    // clear the master and temp sets 
    FD_ZERO(&read_fds); 
 
    // get us a socket and bind it 
    memset(&hints, 0, sizeof hints); 
    hints.ai_family = AF_UNSPEC; 
    hints.ai_socktype = SOCK_STREAM; 

    hints.ai_flags = AI_PASSIVE; 
    if ((rv = getaddrinfo(NULL, PORT, &hints, &ai)) != 0) { 
        fprintf(stderr, "selectserver: %s\n", gai_strerror(rv)); 
        exit(1); 
    } 

 
    for(p = ai; p != NULL; p = p->ai_next) { 
        listener = socket(p->ai_family, p->ai_socktype, p->ai_protocol); 
        if (listener < 0) { 
            continue; 
        } 
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        // lose the pesky "address already in use" error message 
        setsockopt(listener, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &yes, sizeof(int)); 
 

        if (bind(listener, p->ai_addr, p->ai_addrlen) < 0) { 
            close(listener); 
            continue; 
        } 
 
        break; 
    } 

 

Το αντικείμενο Network *net ουςιαςτικά αποτελείται από δυο ςυναρτιςεισ, τον 

constructor του αντικείμενου, Network() κατά τθν εκτζλεςθ του οποίου 

αρχικοποιοφνται βαςικζσ παράμετροι (π.χ. πρωτόκολλο επικοινωνίασ), ελζγχεται 

θ διακεςιμότθτα και δεςμεφεται θ κατάλλθλθ κφρα του ςυςτιματοσ και 

δθμιουργοφνται οι κατάλλθλεσ ροζσ δεδομζνων επικοινωνίασ. Θ δεφτερθ 

ςυνάρτθςθ είναι θ getData() θ οποία ανατρζχει τισ παροφςεσ ςυνδζςεισ 

ψάχνοντασ για υπάρχοντα δεδομζνα ειςόδου επίςθσ είναι επιφορτιςμζνθ να 

εγκακιδρφει καινοφργιεσ ςυνδζςεισ πελατϊν. Κατά τον τερματιςμό τθσ θ 

getData() επιςτρζφει ζναν δείκτθ που δείχνει τα νζα δεδομζνα ειςόδου από τον 

πελάτθ ι 0 αν δεν υπάρχουν νζα δεδομζνα. 

 

char *Network::getData(void){ 
    // main loop 

    //for(;;) { 
        timeval t; 
        t.tv_sec =0; 
        t.tv_usec = 200; 
        read_fds = master; // copy it 
        if (select(fdmax+1, &read_fds, NULL, NULL, &t) == -1) { 
            perror("select"); 
            exit(4); 

        } 
 
        // run through the existing connections looking for data to read 
        for(i = 0; i <= fdmax; i++) { 
            if (FD_ISSET(i, &read_fds)) { // we got one!! 
                if (i == listener) { 
                    // handle new connections 
                    addrlen = sizeof remoteaddr; 
                    newfd = accept(listener, 

                        (struct sockaddr *)&remoteaddr, 
                        &addrlen); 

 
         if (newfd == -1) { 
                        perror("accept"); 
                    } else { 
                        FD_SET(newfd, &master); // add to master set 
                        if (newfd > fdmax) {    // keep track of the max 
                            fdmax = newfd; 
                        } 
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                        printf("selectserver: new connection from %s on " 
                            "socket %d\n", 
                            inet_ntop(remoteaddr.ss_family, 
                                get_in_addr((struct sockaddr*)&remoteaddr), 

                                remoteIP, INET6_ADDRSTRLEN), 
                            newfd); 
                    } 

 

3.2.3 Mode λειτουργίασ 
 
Στο ςθμείο αυτό το πρόγραμμα `startBrain’ κα εκτελζςει ζναν από τουσ τφπουσ 
λειτουργίασ που ζχει επιλεγεί από τον χειριςτι και ζχει αποκθκευκεί ςτθ 
μεταβλθτι MODE. Οι διακζςιμοι τφποι λειτουργίασ είναι: 
 
Α) MODE = 0, για τθν εκτζλεςθ δοκιμαςτικοφ κϊδικα ςτερεοπτικων αλγορίκμων 
και ςυναρτιςεων (αυτό το MODE δεν χρειάηεται να αναλυκεί περεταίρω). 
 
Β) MODE = 1, για τθν εκτζλεςθ ενόσ loop με ςυνεχι λιψθ και προθγμζνθ 
ςτερεοπτικι ανάλυςθ εικόνων κακϊσ και δθμιουργία των ανάλογων δεδομζνων 
εξόδου (αυτό το MODE δε κα αναλυκεί ςτο παρόν εδάφιο). 
 
Γ) MODE = 2, για τθν εκτζλεςθ του loop πλοιγθςθσ του ρομποτικοφ οχιματοσ ςτο 
όποιο εμπεριζχετε και θ λιψθ εικόνων από το ςτερεοπτικό ηεφγοσ καμερϊν, θ 
ανάλυςθ τουσ με απλοφσ αλγορίκμουσ λαμβάνοντασ υπόψθ το βοθκθτικό laser 
pointer κακϊσ και θ επικοινωνία με το Flight-8086 Microcontroller για τθν 
αποςτολι εντολϊν αλλά και θ επικοινωνία με το χριςτθ για τθν παραλαβι 
παραμζτρων, τθν χειροκίνθτθ πλοιγθςθ και τθν εξαγωγι των απαραίτθτων 
δεδομζνων επίβλεψθσ προσ το χριςτθ. 
 
Το MODE το όποιο κα χρθςιμοποιθκεί κυρίωσ ςε αυτι τθν εργαςία είναι το No. 2  
για το λόγο αυτό κα ςυνεχίςουμε τθν παρουςίαςθ του προγράμματοσ `startBrain‘ 
κεωρϊντασ ότι ζχουμε ειςαχκεί και εκτελοφμε εντόσ του MODE 2. 
Ραρακζτουμε εδϊ τον αναφερόμενο πθγαίο κϊδικα και ςτθ ςυνζχεια κα 
ςχολιαςκεί τμθματικά: 
 
else if(MODE==2){ //laser Mode 
        CvFont font; 
        double hScale=0.7; 
        double vScale=0.7; 
        int    lineWidth=2; 
        char text[50]; 
 

        cvInitFont(&font,CV_FONT_HERSHEY_SIMPLEX|CV_FONT_ITALIC, 
hScale,vScale,0,lineWidth); 
        if(!isRobot){ 
            cam0 = cvCaptureFromCAM( LEFT_CAM ); 
            cam1 = cvCaptureFromCAM( RIGHT_CAM ); 
            cvSetCaptureProperty( cam0, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 
IMAGE_WIDTH_HALF ); 
            cvSetCaptureProperty( cam0, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 

IMAGE_HEIGHT_HALF ); 
            cvSetCaptureProperty( cam1, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH,  
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IMAGE_WIDTH_HALF ); 

            cvSetCaptureProperty( cam1, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 
IMAGE_HEIGHT_HALF ); 
            if ( !cam0 || !cam1 ) { 
                printf("Couldn't capture cameras!\n"); 
                exit(1); 

            } 
        } 
 
while(1){ 
            updateSettings(); 
 
            networkCommands(net); //just to speed up exit to manual 
 

            if(controlMode == SIG_AUTOMATIC){ 
                //new additions 
                if(isRobot) 
                    move(SIG_BREAK); 
                updateSettings(); 
                sleep_prompt("stabilizing 1 second",2); 
                //end new add 
 

                if(!isRobot) 
                    for(int i=0;i<5;i++){ 
                        lImage = cvQueryFrame( cam0 ); 
                        rImage = cvQueryFrame( cam1 ); 
                    } 
                else{//we will create 2 threads so we can eliminate memory leaks related to opencv 
camera threads... 
                    pid_t snapPid; 

                    switch(snapPid=fork()){ 
                    case -1: 
                        perror("Fork Error!\n");  /* something went wrong */ 
                        exit(1);         /* parent exits */ 
 
 case 0://child 
                        char url[30]; 
                        if(controlMode==SIG_AUTOMATIC) //just to speed up exit to manual 
                            lImage = snapshot(LEFT_CAM,url,"l"); 

                        if(controlMode==SIG_AUTOMATIC) //just to speed up exit to manual 
                            rImage = snapshot(RIGHT_CAM,url,"r"); 
                        exit(1); 
                    default://parent 
                        wait(0); 
                        printf("images captured\n"); 
                        //lImage = cvLoadImage("SampleData/l.bmp", 
CV_LOAD_IMAGE_COLOR ); 

                        //rImage = cvLoadImage("SampleData/r.bmp", 
CV_LOAD_IMAGE_COLOR ); 
                        break; 
                    } 
                } 

 
if(controlMode==SIG_AUTOMATIC){ //just to speed up exit to manual 
                    lImage = cvLoadImage("SampleData/l.bmp", CV_LOAD_IMAGE_COLOR); 
                    rImage = cvLoadImage("SampleData/r.bmp", CV_LOAD_IMAGE_COLOR); 
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printf("\nGetting Frame\n"); 
 
                    //find distance by Laser Point 

                    printf("\n\nLaser Point Distance: "); 
                    BMP leftImage; 
                    BMP rightImage; 
                    int leftPoint[2]={0,0}; 
                    int rightPoint[2]={0,0}; 
 
 
                    printf("\nLeft: \n"); 

                    findPoint_opencv(cvarrToMat(lImage),leftPoint,'l'); 
                    printf("\nRight: \n"); 
                    findPoint_opencv(cvarrToMat(rImage),rightPoint,'r'); 
                    int offset=0; 
                    if(abs(leftPoint[1]-rightPoint[1])<MAX_Y_DIFFERENCE){ //if point height 
difference smaller than 100 pixel... 
                        offset=abs(leftPoint[0]-rightPoint[0]); 
                        printf("\noffset: %d\n",offset); 

                    } 
                    float dis = distance(offset,CAMERA_FACTOR_LASER); 
 
                    sprintf(text,"Of:%d Di:%f",offset,dis); 
                    cvPutText (lImage,text,cvPoint(20,20), &font, cvScalar(255,0,0)); 
                    cvSaveImage("SampleData/lLaserPoint.bmp",lImage); 
                    cvSaveImage("SampleData/rLaserPoint.bmp",rImage); 
 
                    networkCommands(net); 

                    if(controlMode==SIG_AUTOMATIC) 
                        brain(dis); 
 
                    cvReleaseImage(&lImage); 
                    cvReleaseImage(&rImage); 
                    //usleep(1000*500); 
                } 
            }else{ //MANUAL MODE 

                networkCommands(net); 
            } 
        } 
    } 

 
Ρρϊτου ειςαχκοφμε ςτον αζναο βρόχο εντόσ του MODE 2 εκτελοφμε κάποιεσ 
εντολζσ αρχικοποίθςθσ και παραμετροποίθςθσ του ηεφγουσ καμερϊν 
λαμβάνοντασ υπόψθ το αν το πρόγραμμα εκτελείτε ςτο Raspberry pi ι ςτο 
υπολογιςτικό ςφςτθμα ανάπτυξθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα αρχικοποιοφμε κάποιεσ 
μεταβλθτζσ που αφοροφν τισ λιψεισ κακϊσ επίςθσ κακορίηουμε το πλάτοσ και το 
μικοσ του frame λιψθσ. 
 

3.2.4 Ραράμετροι αλγορίκμου ςτερεοπτικισ 
 
Στθ ςυνζχεια αφοφ ειςαχκοφμε ςτο αζναο βρόχο θ πρϊτθ ςυνάρτθςθ θ οποία 
ςυναντοφμε είναι θ updateSettings().  Ο ςκοπόσ τθσ ςυνάρτθςθσ αυτι είναι θ 
ενθμζρωςθ κάποιων παραμζτρων που αφοροφν ςτθν ταυτοποίθςθ ενόσ κοινοφ 
ςθμείου από τισ δυο λιψεισ του ηεφγουσ ςτερεοςκοπικων καμερϊν. 
 
 
 

 

 

  



72 
 

 

  

 
Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ οχιματοσ  

ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτι 

 

Ριο ςυγκεκριμζνα θ ςυνάρτθςθ updateSettings() ανοίγει το αρχείο 
`settings.config’ για ανάγνωςθ, εφόςον αυτό ζχει τροποποιθκεί από τθν 
τελευταία εκτζλεςθ. Και ςτθ ςυνζχεια εξάγει τισ τιμζσ για τισ παρακάτω 
παραμζτρουσ του αλγορίκμου ταυτοποίθςθσ κοινοφ ςθμείου ςτισ δυο λιψεισ: 
Α) RED_LIMIT: Το ελάχιςτο όριο ζκκεςθσ ςτο κόκκινο χρϊμα ενόσ pixel από τισ 
δυο λιψεισ (τιμι 0-255). 
Β) BLUE_LIMIT: Το ελάχιςτο όριο ζκκεςθσ ςτο μπλε χρϊμα ενόσ pixel από τισ δυο 
λιψεισ (τιμι 0-255). 
Γ) GREEN_LIMIT: Το ελάχιςτο όριο ζκκεςθσ ςτο πράςινο χρϊμα ενόσ pixel από τισ 
δυο λιψεισ (τιμι 0-255). 
Δ) MAX_Y_DIFFERENCE: Θ μζγιςτθ επιτρεπτι κάκετθ μετατόπιςθ ενόσ κοινοφ 
pixel από τθν πρϊτθ λιψθ ςε ςχζςθ με τθ δεφτερθ λιψθ ϊςτε να μπορεί αυτό να 
ταυτοποιθκεί με αςφάλεια. 
 
Επιπλζον επεξιγθςθ των παραμζτρων και του αλγορίκμου ταυτοποίθςθσ κοινοφ 
ςθμείου ςτισ δυο λιψεισ κα γίνει ςε επόμενθ παράγραφο. 
Ραρακάτω παρακζτουμε τον πθγαίο κϊδικα για τθ ςυνάρτθςθ updateSettings(): 
 
void updateSettings(void){ 
    static unsigned int old_mod_time=0; 
    struct stat current_mod_time; 
 
    bzero(&current_mod_time,sizeof(current_mod_time)); 
    stat("settings.config",&current_mod_time); 
    //printf("%d",current_mod_time.st_mtim.tv_sec); 

    if(old_mod_time!=(unsigned int)current_mod_time.st_mtim.tv_sec){ 
        printf("Settings modification timestamp: %u\n",(unsigned 
int)current_mod_time.st_mtim.tv_sec); 
        old_mod_time=(unsigned int)current_mod_time.st_mtim.tv_sec; 
 
        FILE* file = fopen("settings.config", "r"); 
        char line[256]; 
 

        while (fgets(line, sizeof(line), file)) { 
            char* token = strtok(line, "="); 
            if(!strcmp(token,"RED_LIMIT")){ 
                RED_LIMIT = atoi(strtok(NULL, "=")); 
                printf("Updating RED_LIMIT=%d\n",RED_LIMIT); 
            }else if(!strcmp(token,"BLUE_LIMIT")){ 
                BLUE_LIMIT = atoi(strtok(NULL, "=")); 
                printf("Updating BLUE_LIMIT=%d\n",BLUE_LIMIT); 

            }else if(!strcmp(token,"GREEN_LIMIT")){ 
                GREEN_LIMIT = atoi(strtok(NULL, "=")); 
                printf("Updating GREEN_LIMIT=%d\n",GREEN_LIMIT); 
            }else if(!strcmp(token,"MAX_Y_DIFFERENCE")){ 
                MAX_Y_DIFFERENCE = atoi(strtok(NULL, "=")); 
                printf("Updating MAX_Y_DIFFERENCE=%d\n",MAX_Y_DIFFERENCE); 
            } 
        } 
        fclose(file); 

    } 
} 
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Οι ςυναρτιςεισ που ςυναντάμε μζςα ςτο ςϊμα τθσ updateSettings() είναι 
βαςικζσ ςυναρτιςεισ που περιζχονται ςτθν GNU C LIBRARY και προςφζρουν 
διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ αρχείων και ςυμβολοςειρϊν. 
 
 

3.2.5 Εντολζσ χειριςμοφ 
 
Στθ ςυνζχεια τθσ εκτζλεςθσ ςυναντάμε τθ ςυνάρτθςθ networkCommands() θ 
οποία δζχεται ωσ όριςμα ζναν δείκτθ αντικειμζνου Network  δθλαδι το 
αντικείμενο εξυπθρετθτι του προγράμματοσ. Ο ςκοπόσ τθσ ςυνάρτθςθσ αυτισ 
είναι να παραλάβει τθσ εντολζσ που τυχόν ζχει αποςτείλει κάποιοσ πελάτθσ και 
να τισ μετατρζψει από ςιματα ςε ανάλογεσ εντολζσ κίνθςθσ ι εντολζσ αλλαγισ 
τρόπου πλοιγθςθσ του ρομποτικοφ οχιματοσ. Ριο ςυγκεκριμζνα τα ςιματα που 
μπορεί να αναγνωρίςει θ ςυνάρτθςθ αυτι είναι: 
Α) SIG_GOFRONT: Σιμα κίνθςθσ προσ τα μπροςτά 

Β) SIG_GORIGHT: Σιμα κίνθςθσ προσ τα δεξιά 

Γ) SIG_GOBACK: Σιμα κίνθςθσ προσ τα πίςω 

Δ) SIG_GOLEFT: Σιμα κίνθςθσ προσ τα αριςτερά 

Ε) SIG_BREAK: Σιμα ακινθτοποίθςθσ 

Ζ) SIG_AUTOMATIC: Σιμα ενεργοποίθςθσ αυτόματθσ πλοιγθςθσ 

Η) SIG_MANUAL: Σιμα ενεργοποίθςθσ χειροκίνθτθσ πλοιγθςθσ 

 

Στο ςθμείο αυτό κα ςθμειωκεί ότι το ρομποτικό όχθμα δφναται να πλοθγθκεί με 

δυο τρόπουσ, τθν αυτόματη πλοήγηςη και τθν χειροκίνητη πλοήγηςη. Ο τρόποσ 

πλοιγθςθσ κακορίηεται από τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ controlMode θ οποία 

μπορεί να πάρει μια από τισ τιμζσ SIG_AUTOMATIC και SIG_MANUAL αντίςτοιχα. 

Για τθν παρακάτω ανάλυςθ κα υποκζςουμε ότι  το πρόγραμμα είναι ρυκμιςμζνο 

ςτθν αυτόματη πλοήγηςη. 

 

Ραρακάτω παρακζτουμε τον πθγαίο κϊδικα του ςϊματοσ τθσ ςυνάρτθςθσ 

networkCommands(): 

 
void networkCommands(Network *net){ 
    char *s; 
    s = net->getData(); 
    if(!s) 

        return; 
    int signo = atoi(s); 
 
    switch(signo){ 
    case SIG_GOFRONT: 
    case SIG_GORIGHT: 
    case SIG_GOBACK: 
    case SIG_GOLEFT: 

    case SIG_BREAK: 
        if(isRobot) 
            move(signo); 

        else 
            printf("Move SIG: %d\n",signo); 
            if(sleepFlag) 
                sleep_prompt("Waiting",3); 
        break; 
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    case SIG_AUTOMATIC: 
        controlMode=SIG_AUTOMATIC; 
        printf("Automatic Mode Enabled...\n"); 
        if(isRobot) 

            move(SIG_BREAK); 
        break;     
   case SIG_MANUAL: 
        printf("Manual Mode Enabled...\n"); 
        controlMode=SIG_MANUAL; 
        if(isRobot) 
            move(SIG_BREAK); 
        break; 

    } 
} 
 

3.2.6 Επικοινωνία με το Flight-8086 
 

Στο ςϊμα τθσ παραπάνω ςυνάρτθςθσ εντοπίηουμε μια βαςικι ςυνάρτθςθ τθν 

move()  με παράμετρο το ςιμα ειςόδου signo. Θ ςυνάρτθςθ αυτι ςκοπό ζχει να 

μετατρζψει τθν κωδικοποιθμζνθ εντολι signo ςε ςιμα εξόδου και να το 

εφαρμόςει ςτα PINS GPIO του Raspberry pi προκειμζνου να μεταφερκεί θ 

κωδικοποιθμζνθ εντολι ςτον Flight-8086 Microcontroller μζςω τθσ κφρασ PB του 

PPI 1 και να εκτελεςτεί θ ανάλογθ κίνθςθ πλοιγθςθσ του ρομποτικοφ οχιματοσ. 

Ο πθγαίοσ κϊδικασ τθσ move() φαίνεται παρακάτω: 

 

void move(int sig){ 
    if (wiringPiSetupGpio () == -1) 
            exit(1) ; 
 
    pinMode (25, OUTPUT) ; 
    pinMode (8, OUTPUT) ; 
    pinMode (7, OUTPUT) ; 
 

    //8086 
    pinMode (10, OUTPUT) ; 
    pinMode (9, OUTPUT) ; 
    pinMode (11, OUTPUT) ; 
 
    pinMode (24, INPUT); 
    pullUpDnControl(24,PUD_DOWN); 

 

    switch(sig){ //pins 7,8,25<-LSB 

        case SIG_BREAK: //000 

            digitalWrite(25,LOW); 
            digitalWrite(8,LOW); 

            digitalWrite(7,LOW); 

 
            digitalWrite(10,LOW); 
            digitalWrite(9,LOW); 

            digitalWrite(11,LOW); 
            printf("Move Break\n"); 
            if(ackFlag) 
                while(!digitalRead(24));; 
            break; 
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case SIG_GOFRONT: //001 
            digitalWrite(25,HIGH); 
            digitalWrite(8,LOW); 
            digitalWrite(7,LOW); 

 
            digitalWrite(10,HIGH); 
            digitalWrite(9,LOW); 
            digitalWrite(11,LOW); 
            printf("Move Front\n"); 
            if(ackFlag) 
                while(!digitalRead(24));; 
            break; 
        case SIG_GORIGHT: //010 

            digitalWrite(25,LOW); 
            digitalWrite(8,HIGH); 
            digitalWrite(7,LOW); 
 
            digitalWrite(10,LOW); 
            digitalWrite(9,HIGH); 
            digitalWrite(11,LOW); 
            printf("Move Right\n"); 

            if(ackFlag) 
                while(!digitalRead(24));; 
            break; 
        case SIG_GOBACK: //011 
            digitalWrite(25,HIGH); 
            digitalWrite(8,HIGH); 
            digitalWrite(7,LOW); 
 

            digitalWrite(10,HIGH); 
            digitalWrite(9,HIGH); 
            digitalWrite(11,LOW); 
            printf("Move Back\n"); 
            if(ackFlag) 
                while(!digitalRead(24));; 
            break; 
        case SIG_GOLEFT: //100 

            digitalWrite(25,LOW); 
            digitalWrite(8,LOW); 
            digitalWrite(7,HIGH); 
 
            digitalWrite(10,LOW); 
            digitalWrite(9,LOW); 
            digitalWrite(11,HIGH); 
            printf("Move Left\n"); 
            if(ackFlag) 

                while(!digitalRead(24));; 
            break; 
    } 
 
} 

 

Θ ςυνάρτθςθ move() χρθςιμοποιεί τισ ςυναρτιςεισ τθσ βιβλιοκικθσ WiringPi 

αρχικά για να ρυκμίςει τθν επικυμθτι ςυμπεριφορά των GPIO PINS. Με τθ 

βοικεια τθσ ςυνάρτθςθσ pinMode() ρυκμίηουμε τα PIN με τισ λυχνίεσ και τα  
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PIN που ςυνδζονται με το Flight-8086 Microcntroller ωσ OUTPUT κακϊσ και το 

PIN με το μπουτόν ωσ INPUT. Στθ ςυνζχεια ανάλογα με το κωδικοποιθμζνο ςιμα 

εφαρμόηουμε τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ ςτα OUTPUT PINS με τθ χριςθ τθσ 

ςυνάρτθςθσ digitalWrite() . Επιπλζον εφόςον ζχει ενεργοποιθκεί θ ackFlag από 

τον χειριςτι κα περιμζνουμε ςιμα από το μπουτόν με τθ χριςθ τθσ εντολισ 

digitalRead(), θ τελευταία λειτουργία ζχει υλοποιθκεί για λόγουσ διευκόλυνςθσ 

τθσ απαςφαλμάτωςθσ του προγράμματοσ. 

  

3.2.7 Λιψθ εικόνων 
 

Κατά τθ ςυνζχεια τθσ εκτζλεςθσ του αζναου βρόχου ςτο MODE 2 κα πρζπει να 

κάνουμε λιψθ των εικόνων από το ηεφγοσ καμερϊν. Γι’ αυτόν ακριβϊσ το ςκοπό 

κα κλθκεί δυο φορζσ θ ςυνάρτθςθ snapshot()  θ οποία και κα πραγματοποιιςει 

τθν λιψθ τθσ εικόνασ για κάκε μια από τισ κάμερεσ αντίςτοιχα και κα 

αποκθκεφςει τθν λιψθ ςε μορφι αρχείου αλλά και κα τθν επιςτρζψει και ςε 

μορφι τφπου IplImage. 

Ωςτόςο εμπειρικά διαπιςτϊςαμε ότι μετά από πολλζσ λιψεισ εικόνων 

δθμιουργείται ςτο πρόγραμμα προβλιματα τφπου Memory Leakage. Για τον 

λόγο αυτό οι κλιςεισ τθσ ςυνάρτθςθσ snapshot() κα γίνονται ςε ξεχωριςτό νιμα 

διεργαςίασ το οποίο και κα τερματίηεται κατά τθν ολοκλιρωςθ των λιψεων ϊςτε 

να αποφεφγονται προβλιματα όπωσ το προαναφερκζν. 

 

Θ δθμιουργία νθμάτων ςτο Raspbian γίνεται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςυνάρτθςθσ 

fork() θ οποία επιςτρζφει το Child Process ID ςτον γονζα και τθν τιμι 0 ςτο παιδί, 

με τον τρόπο αυτό μποροφμε να διακρίνουμε τον κϊδικα που κα εκτελζςει ο 

γονζασ από τον κϊδικα που κα εκτελζςει το παιδί. 

 

Ο πθγαίοσ κϊδικασ για τθν ςυνάρτθςθ snapshot() είναι ο παρακάτω: 

 

IplImage* snapshot(int cam,char *url,const char *side){ 
    CvCapture* capture = cvCaptureFromCAM( cam ); //CV_CAP_ANY 
 cvSetCaptureProperty( capture, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 

IMAGE_WIDTH ); 
 cvSetCaptureProperty( capture, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 
IMAGE_HEIGHT ); 
 
 if ( !capture ) { 
  printf("Couldn't capture!\n"); 
  exit(1); 
 } 

     // Get one frame 
    //IplImage* frame = cvQueryFrame( capture ); 
    IplImage* frame = cvQueryFrame( capture ); 
    int i; 
    for(i=0;i<5;i++){ 
        frame = cvQueryFrame( capture ); 
    } 

 
 



77 
 

 

  

 
Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ οχιματοσ  

ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτι 

 
    if ( !frame ) { 
        printf("Couldn't capture!\n"); 
  exit(1); 
    } 
 
    if(url){ 

        sprintf(url,"%s%s.bmp",IMAGE_FODLER,side); 
        cvSaveImage( url,frame); 
    } 
  
    IplImage* image = cvCreateImage( cvGetSize(frame), frame->depth, frame->nChannels 
); 
    cvCopy(frame,image); 
 
    cvReleaseCapture( &capture ); 

    return image; 
} 

 

Θ ςυνάρτθςθ snapshot() ξεκινάει τθν εκτζλεςθ τθσ αρχικοποιϊντασ τισ 

παραμζτρουσ τθσ κάμερασ και ςτθ ςυνζχεια καλεί τθν ςυνάρτθςθ 

cvQueryFrame() από τθν βιβλιοκικθ OpenCV για να εκτελζςει τθν λιψθ ενόσ 

frame. Τζλοσ αποκθκεφει τθν εικόνα ωσ αρχείο, απελευκερϊνει τθν κάμερα 

καλϊντασ τθ ςυνάρτθςθ cvReleaseCapture() και επιςτρζφει μια δομι εικόνασ 

τφπου IplImage. 

 

Στθ ςυνζχεια τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ και εφόςον ςυνεχίηουμε να 

βριςκόμαςτε ςτθν αυτόματθ πλοιγθςθ όπωσ είχαμε υποκζςει παραπάνω, κα 

εκτελεςτεί θ εντολι cvLoadImage() για το ηεφγοσ εικόνων θ οποία και κα 

φορτϊςει τα αρχεία εικόνων ςτισ αντίςτοιχεσ δομζσ lImage,rImage τφπου 

IplImage. 

 

3.2.8 Ταυτοποίθςθ ςθμείων 
 

Για να μπορζςει να πλοθγθκεί αυτόματα ςτο χϊρο το ρομποτικό όχθμα κα 

πρζπει να είναι ςε κζςθ να ταυτοποιιςει τα εμπόδια που βρίςκονται γφρω του 

και ςτθ ςυνζχεια με απλζσ τριγωνομετρικζσ ςχζςεισ όπωσ δείξαμε ςτο κεφάλαιο 

1 είναι εφικτό να υπολογιςτεί θ απόςταςθ του ρομποτικοφ οχιματοσ από το 

εμπόδιο και ανάλογα τθν απόςταςθ του από το εμπόδιο να πάρει τθν κατάλλθλθ 

απόφαςθ για τθν αποφυγι του εμποδίου και τθ επιτυχι ςυνζχιςθ τθσ πλοιγθςθσ 

του ςτο χϊρο. Θ όλθ διαδικαςία ςτο MODE 2 λειτουργίασ διευκολφνετε με τθν 

χριςθ ενόσ laser pointer θ δζςμθ του οποίου εκτείνεται μπροςτά από το όχθμα 

και καταλιγει ςτα πικανά εμπόδια μπροςτά από το ρομποτικό όχθμα. Ζτςι είναι 

δυνατόν να ανιχνεφςουμε ζμμεςα τα εμπόδια μπροςτά από το όχθμα, 

ανιχνεφοντασ το χαρακτθριςτικό ερυκρό χρϊμα του laser pointer πάνω ςτα 

εμπόδια μζςα από τα ηεφγθ εικόνων που λαμβάνουμε από τισ κάμερεσ και ςτθ 

ςυνζχεια να υπολογίςουμε τθν απόςταςθ αυτϊν ϊςτε λθφκεί και θ κατάλλθλθ 

απόφαςθ για τθν επόμενθ εντολι κίνθςθσ του ρομποτικοφ οχιματοσ. 
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Οι εικόνεσ lImage,rImage κα περάςουν τϊρα ωσ ορίςματα ςτθ ςυνάρτθςθ 

findPoint_opencv() θ οποία και κα ελζγξει κάκε pixel από τθν εκάςτοτε εικόνα 

για να διαπιςτϊςει αν πλθροφνται οι ακόλουκοι κανόνεσ εντοπιςμοφ τθσ δζςμθσ 

φωτόσ του laser pointer. Να ςθμειωκεί ότι οι κανόνεσ αυτοί ζχουν εξαχκεί 

εμπειρικά και μετά από πολλά πειράματα και μποροφν να αλλάηουν δυναμικά 

κατά τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ. Ζτςι λοιπόν για να κεωρθκεί ότι ζνα pixel 

είναι ςθμείο τθσ δζςμθσ φωτόσ του laser pointer κα πρζπει: 

Α) από το RGB χρϊμα του το BLUE < BLUE_LIMIT 

Β) από το RGB χρϊμα του το GREEN < GREEN_LIMIT 

Γ) από το RGB χρϊμα του το RED > RED_LIMIT 

Δ) θ διαφορά |BLUE-GREEN| < GREEN_BLUE_DIFF 

Μετά τθν εφρεςθ του πικανοφ pixel θ ςυνάρτθςθ δθμιουργεί μια καινοφργια 

εικόνα ςτθν όποια ζχουν ςθμειωκεί το pixel αυτό κακϊσ και τα γειτονικά του 

pixel με ζντονο κόκκινο χρϊμα. 

 

Ραρακζτουμε παρακάτω το ςϊμα τθσ ςυνάρτθςθσ: 

 

void findPoint_opencv(Mat image,int point[2],char side){ 
    int i,j; 
    //char file[30]; image.at<cv::Vec3b>(y,x); gives you the RGB (it might be ordered as 
BGR) vector of type 
    for(int i=IMAGE_HEIGHT/5;i<IMAGE_HEIGHT*0.8;i++) 
        for(int j=IMAGE_WIDTH/5;j<IMAGE_WIDTH*0.9;j++){ 
            if(image.at<cv::Vec3b>(i,j)[0]<BLUE_LIMIT && 
image.at<cv::Vec3b>(i,j)[1]<GREEN_LIMIT && 

image.at<cv::Vec3b>(i,j)[2]>RED_LIMIT 
                    && abs(image.at<cv::Vec3b>(i,j)[0]-
image.at<cv::Vec3b>(i,j)[1])<GREEN_BLUE_DIFF ){//b,g,r 
                
printf("R=%d,G=%d,B=%d\n",image.at<cv::Vec3b>(i,j)[2],image.at<cv::Vec3b>(i,j)[1],ima
ge.at<cv::Vec3b>(i,j)[0]); 
                point[0]=j; 
                point[1]=i; 

                break; 
            } 
        if(point[0]) 
            break; 
    } 
 
    for(j=0;j<6;j++) 
        for(i=0;i<6;i++){ 
            image.at<cv::Vec3b>(point[1]+i,point[0]+j)[0] = 255; 

            image.at<cv::Vec3b>(point[1]+i,point[0]+j)[1] = 0; 
            image.at<cv::Vec3b>(point[1]+i,point[0]+j)[2] = 0; 
        } 
    //sprintf(file,"%s%cLaserPoint.bmp",IMAGE_FODLER,side); 
    //cvSaveImage(file,new IplImage(image)); 
    printf("point[2]={%d,%d}\n",point[0],point[1]); 
} 

 

 



79 
 

 

  

 
Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ οχιματοσ  

ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτι 

 

Μετά τθν εκτζλεςθ τθσ findPoint_opencv() για τισ δυο λιψεισ, κα ζχουν 

επιςτραφεί δυο κζςεισ pixel ςτουσ πίνακεσ leftPoint και rightPoint αντίςτοιχα. 

Στθ ςυνζχεια το πρόγραμμα κα ελζγξει αν πλθρείται μια ακόμα ςυνκικθ: 

abs(leftPoint[1]-rightPoint[1])<MAX_Y_DIFFERENCE 

αν δθλαδι θ απόςταςθ δεν ξεπερνά τθν μζγιςτθ επιτρεπτι κατακόρυφθ 

απόςταςθ και αν αυτι θ ςυνκικθ πλθρείται κα υπολογίςει τθν οριηόντια 

απόςταςθ μεταξφ των ςθμείων, θ οποία είναι απαραίτθτθ για τον υπολογιςμό 

του εκτιμϊμενου βάκουσ του ςθμείου, και κα τθν αποκθκεφςει ςτθν μεταβλθτι 

offset. 

3.2.9 Εκτίμθςθ απόςταςθσ εμποδίου 
Σειρά τϊρα ζχει θ εκτζλεςθ τθσ ςυνάρτθςθσ distance() θ οποία και κα υπολογίςει 

τθν εκτιμϊμενθ απόςταςθ του πικανοφ εμποδίου από το ρομποτικό όχθμα.  

Ραρακζτουμε το ςϊμα τθσ ςυνάρτθςθσ distance(): 

float distance(int offset,float camera_factor){ 
    float distance=0.0; 
  
#define REAL_DISTANCE 45 //cm 

#ifdef REAL_DISTANCE 
 float factor = offset/tan( (PI/2.0)-
atan(REAL_DISTANCE/CAMERA_DISTANCE) ); 
    printf("\nFACTORR: %f\n",factor); 
#endif 
 
 if(offset>0 && offset>MIN_OFFSET) 
  distance = tan( (PI/2)-atan(offset/camera_factor) 
)*CAMERA_DISTANCE; 

  
 if(distance>0.0) 
  printf("\n\n\nOBJECT DISTANCE: %fcm\n\n\n",distance); 
    return distance; 
} 

Αρχικά θ distance() ελζγχει ότι το offset είναι μεγαλφτερο από τθν ελάχιςτθ 

επιτρεπτι οριηόντια απόςταςθ  MIN_OFFSET και ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιεί τουσ 

τριγωνομετρικοφσ τφπουσ που εξάγαμε ςτο κεφάλαιο 1 για να υπολογίςει τθν 

εκτιμϊμενθ απόςταςθ του αντικειμζνου τθν οποία και επιςτρζφει ςτθν 

μεταβλθτι dis. 

3.2.10 Λιψθ απόφαςθσ 
Τζλοσ το πρόγραμμα καλεί τθν ςυνάρτθςθ brain() θ οποία χρθςιμοποιεί ωσ 

παράμετρο τθν εκτιμϊμενθ απόςταςθ του πικανοφ εμποδίου, dis, και ανάλογα 

με το αν πλθρείται θ ςυνκικθ: Θ εκτιμϊμενθ απόςταςθ του εμποδίου να είναι 

πάνω από 50 cm, κα αποφαςίςει αν κα ςυνεχίςει τθν πορεία του ευκεία θ αν κα 

εκτελζςει αριςτερι ςτροφι αντίςτοιχα. 

Ραρακζτουμε τον πθγαίο κϊδικα τθσ brain() παρακάτω: 
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void brain(float distance){ 
    if(distance>50.0 || distance <= 0.0) 
        if(isRobot){ 
            move(SIG_GOFRONT); 
            sleep_prompt("Going front for 2 seconds",2); 
        }else 

            sleep_prompt("GO FRONT 30cm Waiting:",5); 

    else 
        if(isRobot){ 
            move(SIG_GOLEFT); 
            sleep_prompt("Turning left for 1 second",2); 
        }else 
            sleep_prompt("TURN LEFT Waiting:",5); 
} 

 

Για τθν παραπάνω ανάλυςθ υποκζςαμε ότι το όχθμα είναι ςε λειτουργία 

αυτόματθσ πλοιγθςθσ. Ωςτόςο υπάρχει περίπτωςθ το ρομποτικό όχθμα να 

τοποκετθκεί και ςε λειτουργία χειροκίνθτθσ πλοιγθςθσ π.χ. από τθ διεπαφι 

χειριςτι. Στθν περίπτωςθ αυτι ο αζναοσ βρόχοσ του MODE 2 καταλιγει να 

εκτελεί διαρκϊσ τθ ςυνάρτθςθ networkCommands() θ οποία και κα εκτελεί τισ 

εντολζσ που κα λαμβάνει από τον πελάτθ μζχρισ ότου να ξανά ενεργοποιθκεί θ 

αυτόματθ πλοιγθςθ. 

Ενότητα 3.3 

Πρόγραμμα διεπαφήσ χειριςτή 

3.3.1 Ρεριγραφι 
Το πρόγραμμα διεπαφισ χειριςτι είναι ζνα γραφικό πρόγραμμα 

καταςκευαςμζνο με web τεχνολογίεσ ϊςτε να είναι δυνατι θ χριςθ του από μια 

πλθκϊρα ςυςκευϊν χωρίσ να υπάρχει ανάγκθ εγκατάςταςθσ κάπου λογιςμικοφ. 

Θ διεπαφι αυτι λειτουργεί ουςιαςτικά ςαν ζνα πρόγραμμα πελάτθ για τον 

εξυπθρετθτι που είναι ενςωματωμζνοσ ςτο πρόγραμμα `startBrain’ που τρζχει 

ςτο Raspberry pi και `ακοφει’ ςτθν κφρα 9034. Θ χριςθ τθσ διεπαφισ αυτισ 

μπορεί να γίνει μζςα από οποιοδιποτε πρόγραμμα web browser ςυςκευισ που 

είναι ςυνδεδεμζνθ ςτο ίδιο δίκτυο με το Raspberry pi, χρθςιμοποιϊντασ ωσ 

διεφκυνςθ url τθν http://192.168.1.2 . Στο εδάφιο αυτό κα γίνει μια ςυνοπτικι 

παρουςίαςθ του πθγαίου κϊδικα του προγράμματοσ αυτοφ. 

 

 

http://192.168.1.2/
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3.3.1 Αρχείο index.php 
 
Σαν web εφαρμογι, θ γραφικι διεπαφι χειριςτι ξεκινάει τθν εκτζλεςθ τθσ κατά 
τθν κλιςθ του αρχείου index.php που βρίςκεται ςτο βαςικό φάκελο `robot’. Ο 
πθγαίοσ κϊδικασ του αρχείου αποτελείται από μια μίξθ τριϊν web γλωςςϊν, τισ 
HTML,JAVASCRIPT και τθν PHP, επιπλζον ενυπάρχει και θ γλϊςςα μορφοποίθςθσ 
CSS. Αρχικά κα παρακζςουμε των πθγαίο κϊδικα για το αρχείο αυτό και ςτθ 
ςυνζχεια κα αναλυκοφν επιγραμματικά τα επιμζρουσ κομμάτια του: 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

<html> 
<head> 
 <title>Robot Control</title> 
 <link rel="stylesheet" href="stylesheet/index.css" type="text/css"> 
  <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.9.0.min.js"></script>           
 <script language="javascript" type="text/javascript"> 
   function resizeIframe(obj) { 
     obj.style.height = obj.contentWindow.document.body.scrollHeight + 'px'; 
   } 

 </script> 
 <script language="javascript" type="text/javascript"> 
  /*document.onkeydown = function (e) { 
         if(e.which == 8){ 
                $("#ssh").contents().find("#applet2").focus(); 
         } 
  }*/ 
 function move(sig){ 

  $.ajax({ 
   type: "POST", 
   url: "command.php", 
   data: { sig: sig }, 
   success: function(data){ 
     
   } 
  }); 

 } 
  
 function updateSettings(text){ 
  $.ajax({ 
   type: "POST", 
   url: "updateSettings.php", 
   data: { text: text }, 
   success: function(data){ 

    alert('Settings Updated!');  
   } 
  });  
 } 
 </script> 
</head> 
<body> 
 <h3>Robot Control</h3> 
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<div id="commandMenu"> 
  Controls 
  <input type="button" id="auto" value="Automatic" 
onclick="move(36)"/> 
  <input type="button" id="manual" value="Manual" 
onclick="move(37)"/> 
   
  <input type="button" id="up" value="&uarr;" 

onclick="move(31)"/> 
  <input type="button" id="left" value="&larr;" 
onclick="move(34)"/> 
  <input type="button" id="break" value="Break" 
onclick="move(35)"/> 
  <input type="button" id="down" value="&darr;" 
onclick="move(33)"/> 
  <input type="button" id="right" value="&rarr;" 

onclick="move(32)"/> 
 </div> 
 <div id="parameters"> 
  Parameters<br> 
  <textarea 
id="settings"><?=file_get_contents('robot/settings.config');?></textarea> 
  <input type="button" value="Update" 
onclick="updateSettings($('#settings').val())"/> 
 </div> 

 <div id="sshBox"> 
   <iframe id="ssh" src="pages/ssh.php" width="510" 
height="300" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> 
 </div> 
 <?php 
  if(isset($_REQUEST['mode1'])):?> 
   <iframe id="images" src="pages/imagesDaemon.php" 
frameborder="0" scrolling="no" onload='javascript:resizeIframe(this);' width="100%"/> 

<?php elseif(isset($_REQUEST['mode0'])):?> 
   <iframe id="images" src="pages/images.php" 
frameborder="0" scrolling="no" onload='javascript:resizeIframe(this);' width="100%"/> 
<?php   else:?> 
   <iframe id="images" src="pages/imagesLaser.php" 
frameborder="0" scrolling="no" onload='javascript:resizeIframe(this);' width="100%"/> 
<?php   endif;?> 
</body> 

</html> 
  
 
 

3.3.2 Γραφικι ανάλυςθ διεπαφισ 
 
Στο ςθμείο αυτό κα παρακζςουμε και μια εικόνα από τθν εμφάνιςθ τθσ γραφικισ 
διεπαφισ χειριςτι (εικόνα 28). 
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    Εικόνα 28 

Θ διεπαφι χειριςτι απαρτίηεται από τζςςερα βαςικά γραφικά ςτοιχεία 

αλλθλεπίδραςθσ με το χριςτθ: 

Α) Τθ φόρμα χειριςμοφ (εικόνα 29) τθσ κίνθςθσ κακϊσ και τρόπου πλοιγθςθσ του 

ρομποτικοφ οχιματοσ. 

 

Εικόνα 29 

Με τθν χριςθ των κουμπιϊν χειριςμοφ κίνθςθσ μποροφμε να ςτείλουμε τισ 

αντίςτοιχεσ εντολζσ κίνθςθσ ςτο ρομποτικό όχθμα κακϊσ και να του κζςουμε τον 

τρόπο πλοιγθςθσ ςε αυτόματο ι χειροκίνθτο. 

Β) Τθ φόρμα ειςαγωγισ παραμζτρων (εικόνα 30)  για τον αλγόρικμο εφρεςθσ 

εκτιμϊμενου βάκουσ. 

    

 

 

 

Στο textarea πεδίο τθσ φόρμασ αυτισ μποροφμε να ειςάγουμε τισ παραμζτρουσ 

που αναφζραμε ςε προθγοφμενο εδάφιο και πατϊντασ το κουμπί <<update>> να 

ενθμερϊςουμε τισ παραμζτρουσ αυτζσ ςτο Raspberry pi. 
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    Εικόνα 30 

 

Γ) Το Java Applet (εικόνα 31) που μασ δίνει δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ 

πρόςβαςθσ ςτθν κονςόλα bash του Raspbian μζςω ssh ςφνδεςθσ. 

 

    Εικόνα 31 
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Δ) Τθν περιοχι με τίτλο Laser Point Detection (εικόνα 32) όπου εκεί εμφανίηονται 

ςε πραγματικό χρόνο οι λιψεισ του ςτερεοςκοπικοφ ηεφγουσ καμερϊν μαηί με τα 

διάφορα χριςιμα δεδομζνα όπωσ  θ εκτιμϊμενθ απόςταςθ του εμποδίου, θ 

παράμετροσ offset του αλγορίκμου εφρεςθσ βάκουσ κακϊσ και το εντοπιςμζνο 

από τον αλγόρικμο αυτό ςθμείο πάνω ςτισ δυο εικόνεσ. Επίςθσ υπάρχει θ 

δυνατότθτα χρωματικισ ανάλυςθσ των pixel των εικόνων με τθν βοικεια τθσ 

βιβλιοκικθσ ColorPicker. 

 

    Εικόνα 32 

 

 

 

3.3.3 Επικοινωνία με τον εξυπθρετθτι 
 

Θ επικοινωνία τθσ διεπαφισ χειριςτι και του εξυπθρετθτι γίνεται αςφγχρονα με 

τθ χριςθ τθσ βιβλιοκικθσ jQuery από το αντικείμενο ajax[12]. 

Τα δυο php προγράμματα που καλοφνται από τθν διεπαφι χειριςτι είναι το 

commands.php και το updateSettings.php 

O πθγαίοσ κϊδικασ του commands.php παρατίκεται εδϊ: 
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<?php 
 $pid = file_get_contents("robot/SampleData/pid"); 
 //echo passthru("kill -".$_POST['sig']." ".$pid); 
 

 error_reporting(E_ALL); 
  
 /* Get the port for the WWW service. */ 
 $service_port = 9034; 
  
 /* Get the IP address for the target host. */ 
 $address = '127.0.0.1'; 
  

 /* Create a TCP/IP socket. */ 
 $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP); 
 if ($socket === false) { 
     echo "socket_create() failed: reason: " .  
          socket_strerror(socket_last_error()) . "\n"; 
 } 
  
 echo "Attempting to connect to '$address' on port '$service_port'..."; 

 $result = socket_connect($socket, $address, $service_port); 
 if ($result === false) { 
     echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " .  
           socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n"; 
 } 
  
 $in = $_POST['sig']; 
 //$out = ''; 

  
 echo "Sending HTTP HEAD request..."; 
 socket_write($socket, $in, strlen($in)); 
 echo "OK.\n"; 
  
 /*echo "Reading response:\n\n"; 
 while ($out = socket_read($socket, 2048)) { 
     echo $out; 
 }*/ 

  
 socket_close($socket); 
?> 

 

Αυτό που ουςιαςτικά κάνει είναι να παραλαμβάνει αςφγχρονα τισ εντολζσ 

κίνθςθσ από τισ φόρμεσ τθσ διεπαφισ χειριςτι και ςτθ ςυνζχεια να δθμιουργεί 

μια ςφνδεςθ με τον εξυπθρετθτι και να αποςτζλλει εκεί τισ εντολζσ μζςω τθσ 

τεχνολογίασ UNIX SOCKETS. 

 

O πθγαίοσ κϊδικασ του updateSettings.php παρατίκεται εδϊ: 

 



87 
 

 

  

 
Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ οχιματοσ  

ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτι 

 
<?php 
 $myFile = "robot/settings.config"; 
 $fh = fopen($myFile, 'w') or die("can't open file"); 
 $stringData = $_POST['text']; 
 fwrite($fh, $stringData); 

 fclose($fh); 
?> 

 

Το updateSettings.php είναι ζνα απλό php script το οποίο παραλαμβάνει 

αςφγχρονα τθν ςυμβολοςειρά με τισ παραμζτρουσ από τθν φόρμα ειςαγωγισ 

παραμζτρων και τισ αποκθκεφει ςτο αρχείο `settings.config’ από όπου και κα 

προςπελαςτοφν από το πρόγραμμα `startBrain’. 

Τζλοσ το αρχείο imagesLaser.php που βρίςκεται ςτον υπό-φάκελο pages είναι 

επιφορτιςμζνο να ανανεϊνει μζςω JavaScript ανά τακτά χρονικά διαςτιματα τισ 

επεξεργαςμζνεσ εικόνεσ από τισ δυο λιψεισ του ηεφγουσ καμερϊν. Ο κϊδικάσ του 

παρατίκεται πιο κάτω: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 
<script src="colorpicker/jquery-1.4.4.min.js" type="text/javascript"></script> 

<script src="colorpicker/jquery-ui-1.8.9.custom.min.js" 

type="text/javascript"></script> 
<script src="colorpicker/jquery.ImageColorPicker.min.js"></script> 
<link rel="stylesheet" href="colorpicker/ImageColorPicker.css" type="text/css" 
media="screen" charset="utf-8"/> 
<script type="text/javascript" > 
 setTimeout('window.location.reload()',<?=($_SERVER['HTTP_HOST']=="min
t")?'2000':'5000'?>); 

</script> 
<style type="text/css"> 
 .ImageColorPickerWrapper{float:left;} 
</style>  
<h3>Laser Point Detection</h3> 
<img id="left" src="../robot/SampleData/lLaserPoint.bmp?t=<?=time()?>" alt="" > 
<img id="right" src="../robot/SampleData/rLaserPoint.bmp?t=<?=time()?>" alt="" > 
 
<script type="text/javascript" > 

 $("#left").ImageColorPicker({ 
   afterColorSelected: function(event, color){  
    alert( "red: "+(hexToRgb(color).r).toFixed(0)+"\ngreen: 
"+(hexToRgb(color).g).toFixed(0)+"\nblue: "+(hexToRgb(color).b).toFixed(0) );  
   } 
 }); 
 $("#right").ImageColorPicker({ 
   afterColorSelected: function(event, color){  

    alert( "red: "+(hexToRgb(color).r).toFixed(0)+"\ngreen: 
"+(hexToRgb(color).g).toFixed(0)+"\nblue: "+(hexToRgb(color).b).toFixed(0) );  
   } 
 }); 
 function hexToRgb(hex) { 
     var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex); 
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     return result ? { 
         r: parseInt(result[1], 16), 
         g: parseInt(result[2], 16), 
         b: parseInt(result[3], 16) 

     } : null; 
 } 
</script> 
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Κεφάλαιο 4 
Οδηγίεσ προετοιμαςίασ και χρήςη 
Το ρομποτικό όχθμα αποτελείται από δυο Microcontrollers, τον Flight-8086 και 
τον Raspberry pi οι όποιοι ελζγχουν τα διάφορα περιφερειακά αλλά και 
επικοινωνοφν μεταξφ τουσ με κοινό ςκοπό τθν πλοιγθςθ του ρομποτικοφ 
οχιματοσ. Κατά τθν εκκίνθςθ και για να μπορζςει να ζρκει ςτθν επικυμθτι 
κατάςταςθ ζτοιμο για χειριςμό το ρομποτικό όχθμα κα πρζπει να γίνει κάποια 
βαςικι προετοιμαςία και ςτθ ςυνζχεια να εκκινιςουν ξεχωριςτά και να 
φορτωκοφν τα δυο βαςικά προγράμματα ελζγχου για τον κάκε Microcontroller 
ξεχωριςτά. Στθ ςυνζχεια ο χριςτθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθν διεπαφι 
χειριςτι από οποιαδιποτε ςυςκευι αρκεί να είναι ςυνδεδεμζνθ ςτο ίδιο δίκτυο 
με το ρομποτικό όχθμα. Σκοπόσ του κεφαλαίου αυτοφ είναι να παρουςιάςει τθν 
απαιτοφμενθ διαδικαςία εκκίνθςθσ κακϊσ και να επιδείξει ζναν επιτυχι 
χειριςμό. 
 
4.1 Αρχικι προετοιμαςία 
 
Θ πθγι τροφοδοςίασ του ρομποτικοφ οχιματοσ είναι οι δυο τφποι μπαταριϊν 
που παρουςιάςτθκαν ςτθν πθγι *19+. Ρριν ξεκινιςουμε τθν διαδικαςία τθσ 
εκκίνθςθσ κα πρζπει να ζχουμε φορτίςει τθν μπαταρία Li-Po με τθ ςυςκευι 
φόρτιςθσ (εικόνα 33 αριςτερά) . Οι ρυκμίςεισ φόρτιςθσ που χρθςιμοποιικθκαν 
είναι: 1,3A ωσ ρεφμα φόρτιςθσ, 7,4V τάςθ φόρτιςθσ και 2200 mAh ωσ το 
επικυμθτό φορτίο. Ο χρόνοσ φόρτιςθσ είναι περίπου δυο ϊρεσ και μπορεί να 
ποικίλει αν αλλάξουμε το ρεφμα φόρτιςθσ. 
 
Επιπλζον κα πρζπει να φορτίςουμε τθν τετράδα μπαταριϊν τφπου NiMH με τον 
ειδικό φορτιςτι για περίπου 4 ϊρεσ. Πταν ολοκλθρωκεί ο κφκλοσ φόρτιςθσ κα 
ανάψει θ αντίςτοιχθ λυχνία επάνω ςτο ςϊμα του φορτιςτι (εικόνα 33 δεξιά). 
 

 
Εικόνα 33 
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Στθ ςυνζχεια κα ςυνδζςουμε τισ μπαταρίεσ με το ρομποτικό όχθμα αφοφ πρϊτα 
βεβαιωκοφμε ότι ο διακόπτθσ τροφοδοςίασ (εικόνα 34) του Raspberry pi και ο 
διακόπτθσ τροφοδοςίασ (εικόνα 35) των servo-motors, είναι ανοιχτοί. 
 

 
 

   Εικόνα 34 
 

 
   Εικόνα 35 
 
 
Στο ςθμείο αυτό κα ςυνδζςουμε τθν μπαταρία Li-po με το Flight-8086 board ςτθν 
επαφι τροφοδοςίασ Και κα ειςάγουμε τζςςερισ μπαταρίεσ ςτθν ειδικι κικθ 
τροφοδοςίασ 
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4.2 Εκκίνθςθ Flight-8086 Microcontroller  
 
Από τθ ςτιγμι που ζχουμε ςυνδζςει το καλϊδιο τροφοδοςίασ ςτθν επαφι 
τροφοδοςίασ toυ Flight-8086 board, μζςα ςε λίγα δευτερόλεπτα αυτό κα ζχει 
εκκινιςει το λειτουργικό ςφςτθμα το οποίο ζχει ιδθ προ-εγκατεςτθμζνο από τον 
καταςκευαςτι. Τθ ςτιγμι αυτι κα πρζπει να φορτϊςουμε το δικό μασ 
πρόγραμμα ελζγχου του Flight-8086 Microcontroller. Για να το επιτφχουμε αυτό 
εκτελοφμε τα παρακάτω βιματα: 
 
Α) Ανοίγουμε το πρόγραμμα ESTUDIO ςτον υπολογιςτι που κάνουμε τθν 
ανάπτυξθ και φορτϊνουμε το project Vehicle όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω 
εικόνα 36. 
 

 
   Εικόνα 36 
 
 
 
Β) Από το μενοφ του ESTUDIO πατάμε το κουμπί Build ϊςτε να γίνει θ 
μεταγλϊττιςθ του πθγαίου κϊδικα του προγράμματοσ όπωσ φαίνεται ςτθν 
εικόνα 37: 
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   Εικόνα 37 
 
Γ) Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να ςυνδζςουμε τον υπολογιςτι μασ με το Flight-
8086 board μζςω του καλϊδιο RS-232 ςτθν κατάλλθλθ κφρα του board. 
 
 
Δ) Εφόςον θ εντολι build ζχει εκτελεςτεί επιτυχϊσ και ζχει δθμιουργθκεί το 
διαδυκό αρχείο του προγράμαμτοσ, κα επιλζξουμε από το μενου Tools τθν 
επιλογι Flight86.com για να ανοίξουμε το ειδικό πρόγραμμα επικοινωνιασ του 
Flight-8086 board με τον υπολογιςτι μασ και κα εκτελζςουμε τισ παρακάτω 
εντολζσ προκειμζνου να φορτωκει το πρόγραμμα μασ ςτθ μνθμθ RAM του Flight-
8086 board και ςτθ ςυνζχεια να ξεκινιςει θ εκτζλεςθ του. Εκτελοφμε λοιπον τισ 
εντολζσ: 
 :VEHICLE.HEX 
 G 100 
Μια επιτυχισ εκτζλεςθ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα 38. 
 

 
   Εικόνα 38 
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Ε) Αποςυνδζουμε το καλϊδιο RS-232 από το Flight-8086 board. Και πατάμε το 
μπουτόν που ελζγχει τθν τροφοδοςία των servo-motors. Στο ςθμείο αυτό το 
Flight-8086 Microcontroller είναι ςε κζςθ να δεχκεί εντολζσ και να ελζγξει τθν 
κίνθςθ των servo-motors. 

 
4.3 Εκκίνθςθ Raspberry pi 
 
Για να εκκινιςουμε το Raspberry pi κλείνουμε το διακόπτθ τροφοδοςίασ (εικόνα 
34) και περιμζνουμε για λίγα δευτερόλεπτα. Στθ ςυνζχεια κα πρζπει να 
εκκινιςουμε το πρόγραμμα `startBrain’ μζςα από το Raspberry pi. Αυτό ςθμαίνει 
ότι κα πρζπει να ςυνδεκοφμε με τθ κονςόλα του Raspbian. Ο πιο εφκολοσ τρόποσ 
να το κάνουμε αυτό είναι να χρθςιμοποιιςουμε το Java Applet MindTerm SSH 
Client το οποίο ζχουμε ενςωματϊςει ςτθν διεπαφι χειριςτι. Γι αυτό το λόγο κα 
ανοίξουμε τον web browser από τον υπολογιςτι μασ και κα πλοθγθκοφμε ςτθ 
διεφκυνςθ http://192.168.1.2 και κα πλθκτρολογιςουμε τα ςτοιχεία ειςόδου 
user: root password: robot . Αφοφ ςυνδεκοφμε επιτχϊσ κα εκτελζςουμε τθν 
εντολι: 
 cd /var/www/robot/ && ./startBrain 
Μια επιτυχισ εκτζλεςθ τθσ εντολισ φαίνεται ςτθν εικόνα 39. 
 

 
Εικόνα 39 

 

4.4 Ρλοιγθςθ μζςω τθσ διεπαφισ χειριςτι 
 
Στο ςτθμείο αυτό ζχουμε εκτελζςει επιτυχϊσ τθν διαδικαςία εκκίνθςθσ του 
ρομποτικοφ οχιματοσ, ζχουμε ιδθ ανοίξει τθν διεπαφι χειριςτι και είμαςτε 
πλζον ζτοιμοι να χειριςτοφμε το robot. 
 

 
 
 

http://192.168.1.2/
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Εικόνα 40 

 
Αρχικά κα ενεργοποιιςουμε τθν χειροκίνητη πλοιγθςθ πατϊντασ το κουμπί 
`Manual’ που βρίςκεται ςτθν φόρμα χειριςμοφ κίνθςθσ. Τϊρα πλζον ζχουν 
ενεργοποιθκεί τα βζλθ χειριςμοφ κινιςεων και πατϊντασ το αντίςτοιχο βζλοσ 
(εικόνα 40) μποροφμε να κατευκφνουμε το ρομποτικό όχθμα ςφμφωνα με τθ 
πορεία που κζλουμε να διαγράψει. Χρθςιμοποιϊντασ τθ χειροκίνθτθ πλοιγθςθ 
ουςιαςτικά ζχουμε ελζγξει ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλθμα επικοινωνίασ του 
Raspberry pi  με το Flight-8086 Microcontroller και επίςθσ ότι το Flight-8086 
Microcontroller είναι ςε κζςει να ελζγξει τουσ servo-motors. 
 
Μποροφμε πλζον να χρθςιμοποιιςουμε και τθν λειτουργία αυτόματησ 
πλοιγθςθσ. Για να γίνει αυτό απλά πατάμε το κουμπί `Automatic’ που βρίςκεται 
ςτθ φόρμα χειριςμοφ κίνθςθσ. Ρλζον το ρομποτικό όχθμα ζχει ξεκινιςει να 
πλοθγείται αυτόματα αναγνωρίηοντασ τα πικανά εμπόδια που βρίςκονται 
μπροςτά του.  
 
Στο κάτω μζροσ τθσ διεπαφισ χειριςτι μποροφμε να εποπτεφςουμε τθ 
λειτουργία του αλγορίκμου αναγνϊριςθσ εμποδίων (εικόνα 41) κακϊσ και να 
διαβάςουμε τθν εκτιμϊμενθ απόςταςθ του πικανοφ εμποδίου που ζχει 
αναγνωριςτεί εικόνα. 
 

 
 

Εικόνα 41 
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Για τθ βελτιςτοποίθςθ του αλγορίκμου μποροφμε να αλλάξουμε τισ παραμζτρουσ 
που παρουςιάςτθκαν ςτο κεφάλαιο 3, για να το προςαρμόςουμε ςτισ 
παραμζτρουσ του περιβάλλοντοσ ςτο όποιο κινείται(φωτεινότθτα κ.τ.λ.), 
χρθςιμοποιϊντασ τθ φόρμα ειςαγωγισ παραμζτρων που βρίςκεται ςτο κζντρο 
τθσ διεπαφισ χειριςτι.  

 
4.5 Τερματιςμόσ λειτουργίασ 
 
Ζχει ςθμαςία να τθριςουμε τθ διαδικαςία τερματιςμοφ λειτουργίασ του 
ρομποτικοφ οχιματοσ διότι υπάρχει κίνδυνοσ καταςτροφισ του ςυςτιματοσ 
αρχείων τθσ SDCARD του Raspberry pi. Τα βιματα τερματιςμοφ είναι τα εξισ: 
 
1. Από το MindTerm SSH Client ςτζλνουμε τθν εντολι halt για να ξεκινιςει 

θ διαδικαςία τερματιςμοφ του Raspbian 
 
2. Από τθ ςτιγμι που κα δοφμε τισ λυχνίεσ κατάςταςησ, που βρίςκονται    

πάνω ςτο raspberry pi (ςτο κάτω μζροσ του board), να παραμζνουν 
ςβθςτζσ (εκτόσ από αυτι τθσ τροφοδοςίασ), μποροφμε να ανοίξουμε 
τουσ δυο διακόπτεσ τροφοδοςίασ του οχιματοσ που παρουςιάςτθκαν 
πιο πάνω. 

 
3. Τζλοσ κα πρζπει να αποςυνδζςουμε τα δυο πακζτα μπαταριϊν για να 

αποφφγουμε τθν πτϊςθ των τάςεων τουσ, κάτι που μπορεί να τισ 
καταςτρζψει.  

 
 
 
4.6 Μετριςεισ και ςυμπεράςματα 
 
Για να είμαςτε ςε κζςθ να κρίνουμε και να αξιολογιςουμε τθν απόδοςθ του 
αλγορίκμου όραςθσ που αναπτφξαμε, καταγράψαμε ςαράντα διαφορετικζσ 
μετριςεισ τθσ εκτιμϊμενθσ απόςταςθσ που δίνει ο αλγόρικμόσ μασ ςε ςχζςθ με 
τθν πραγματικι απόςταςθ αντικειμζνων που ανιχνεφονται ωσ εμπόδια από το 
ρομποτικό όχθμα. Οι μετριςεισ αυτζσ ςυγκεντρϊκθκαν ςτο διάγραμμα 1. 
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Διάγραμμα 1 (αποςτάςεισ ςε εκατοςτά) 

 
Από τθ μελζτθ του παραπάνω διαγράμματοσ εξάγουμε τα εξισ ςυμπεράςματα: 
1. Μποροφμε να ζχουμε μια καλι εκτίμθςθ τθσ πραγματικισ απόςταςθσ 
ενόσ εμποδίου, με τον αλγόρικμο που αναπτφξαμε, για αποςτάςεισ που 
κυμαίνονται από 15 εκατοςτά ζωσ και  50 εκατοςτά. 
2. Το μζγιςτο ςφάλμα εκτίμθςθσ που παρατθριςαμε εντόσ του πεδίου 
τιμϊν (15εκ.,50εκ.) δεν ξεπερνάει τα 3,5 εκατοςτά. 
3. Ο αλγόρικμοσ δεν μπορεί να λειτουργιςει για εμπόδια πολφ κοντά 
ςτο όχθμα ι για εμπόδια πιο μακριά από το μιςό μζτρο. 
 
Θ ανικανότθτα του αλγορίκμου να δϊςει ςωςτά αποτελζςματα ςε πολφ μικρζσ 
αποςτάςεισ (μικρότερεσ των 15 εκ.) οφείλεται ςτο ότι το οπτικό πεδίο των 
καμερϊν είναι περιοριςμζνο με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει και ςτισ δυο λιψεισ 
θ δζςμθ φωτόσ από το laser pointer που χρθςιμοποιοφμε. Στθν περίπτωςθ που το 
ρομποτικό όχθμα βρίςκεται ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ των 50 εκατοςτϊν 
παρατθριςαμε ότι το κόκκινο χρϊμα από το laser pointer πάνω ςτα αντικείμενα 
δεν είναι αρκετά ζντονο και για αυτό το λόγο δεν είναι ανιχνεφςιμο από τον 
αλγόρικμο μασ. 
 
Ραρόλα αυτά ο αλγόρικμοσ κρίνεται ικανόσ να πλοθγιςει το ρομποτικό όχθμα ςε 
χϊρουσ που είναι ξεκάκαρα δομθμζνθ και να το βοθκιςει να αποφφγει επιτυχϊσ 
τα τυχόν εμπόδια που κα βρεκοφν μπροςτά του. Αυτό ςυμβαίνει γιατί το εφροσ 
αποςτάςεων μζςα ςτο οποίο είναι ικανό το ρομποτικό όχθμα να αντιλθφκεί τα 
εμπόδια είναι αρκετά μεγάλο ϊςτε να προλάβει το όχθμα να λάβει τισ 
κατάλλθλεσ αποφάςεισ κίνθςθσ. 
 
Σε αυτό το ςθμείο κα πρζπει να επιςθμάνουμε ότι τα αποτελζςματα του 
πειράματοσ μασ εξαρτϊνται πολφ από τον παράγοντα περιβάλλον (φωτιςμόσ) και 
με περεταίρω ρφκμιςθ των παραμζτρων του αλγορίκμου πικανόν να ζχουμε 
ακόμα πιο ενκαρρυντικά αποτελζςματα. 
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Κεφάλαιο 5 
Αναγνϊριςη εμποδίων με τησ χρήςη τησ 
OpenCV 
 
Στο κεφάλαιο 3 αναπτφξαμε το πρόγραμμα `startBrain’ το οποίο είχε ωσ ςτόχο 
τθν αναγνϊριςθ εμποδίων, από εικόνεσ που ζχουν λεφκεί από ηεφγοσ 
ςτερεοςκοπικϊν καμερϊν. Κατά τθ διαδικαςία τθσ αναγνϊριςθσ επιλφςαμε το 
πρόβλθμα τθσ ταυτοποίςθσ των εμποδίων προβάλλοντασ πάνω ςτθ πικανι τουσ 
κζςθ μια ζντονθ φωτεινι δζςμθ laser. Με τον τρόπο αυτό απλοποιιςαμε 
ουςιαςτικά το πρόβλθμα τθσ ταυτοποίθςθσ των κοινϊν ςθμείων του χϊρου. Στο 
παρόν κεφάλαιο κα παρουςιάςουμε ςυνοπτικά το ΜΟDE 1 του προγράμματοσ 
`startBrain’ ςτο οποίο χρθςιμοποιοφνται ςυναρτιςεισ τθσ βιβλιοκικθσ OpenCV 
προκειμζνου να επιτφχουμε ςτερεοςκοπικι όραςθ χωρίσ τθν χριςθ laser pointer 
και ςφμφωνα με τθ κεωρία που παρουςιάςαμε ςτθν ενότθτα 2 του κεφαλαίου 1.  
 
Ωςτόςο κα πρζπει εξαρχισ να επιςθμάνουμε ότι δε κα προβοφμε ςε λεπτομερι 
περιγραφι των ςτερεοςκοπικϊν αλγορίκμων που χρθςιμοποιοφν οι ςυναρτιςεισ 
τθσ OpenCV που κα χρθςιμοποιθκοφν, διότι κάτι τζτοιο κεωρείται εκτόσ τουσ 
ςτόχου τθσ εργαςίασ αυτισ και αφινεται για μελλοντικι διατριβι επόμενων 
εργαςιϊν. 
 
 
 
 
 

5.1 Stereo calibration 
 
Ππωσ είχαμε δει και ςτθ κεωρθτικι, πρϊτου εκτελζςουμε οποιαδιποτε 
διαδικαςία κα πρζπει να απαλλαγοφμε από τθν ακτινικι παραμόρφωςθ των 
εικόνων λόγω των ατελειϊν των φακϊν που ζχουν οι κάμερεσ. Αυτό το 
επιτυγχάνουμε εκτελϊντασ μια διαδικαςία που ονομάηεται `βακμονόμθςθ’ 
(calibration). 
 
Κατά τθ διαδικαςία τθσ βακμονόμθςθσ χρθςιμοποιοφμε μια εικόνα ςκακιζρασ 
τθν οποία κα βροφμε ςτο φάκελο `robot/tmp/320x240.jpg’ . Το πρόγραμμα 
βακμονόμθςθσ που ζχει υλοποιθκεί βρίςκεται ςτο φάκελο `robot/tmp/Stereo 
Calibration/’ . Το πρόγραμμα ουςιαςτικά υλοποιεί τον αλγόρικμο από τθν πθγι 
*8+ και επιπλζον παρζχει μια γραφικι διεπαφι για τθ διευκόλυνςθ τθσ 
διαδικαςίασ (εικόνα 42).  
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Εικόνα 42 

 
Συνοπτικά θ διαδικαςία που κα ακολουκιςουμε είναι να τραβιξουμε πολλζσ 
λιψθσ τθσ εικόνασ τθσ ςκακιζρασ (εικόνα 43) πάντα με διαφορετικό 
προςανατολιςμό τθσ εικόνασ(ςκακιζρασ). 
 

 
Εικόνα 43 

 
Θ διαδικαςία αυτι κα ςυντονιςτεί από το πρόγραμμα Stereo Callibration. Στο 
τζλοσ τθσ διαδικαςίασ κα ζχουμε ςτθν κατοχι μασ το αρχείο calibration.dat το 
οποίο κα περιζχει τθσ απαραίτθτεσ παραμζτρουσ για τθ βακμονόμθςθ των 
καμερϊν. Το αρχείο αυτό κα πρζπει να τοποκετθκεί ςτο φάκελο 
`robot/calibration/’ από όπου και κα το διαβάςει το πρόγραμμα`startBrain’. 
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5.2 Φόρτωςθ παραμζτρων 
 
Στθ ςθμείο αυτό κα ξεκινιςουμε τθ παρουςίαςθ του προγράμματοσ `startBrain’ 
κεωρϊντασ ότι βριςκόμαςτε ςε MODE 1 και ειςερχόμαςτε ςτθν αντίςτοιχθ 
διακλάδωςθ υπό ςυνκικθ.  
 
Ραρακζτουμε τον αντίςτοιχο πθγαίο κϊδικα: 
 
if(MODE==1){ 

        printf("Daemon Mode\n"); 
 
        IplImage *lImage,*tlImage,*rImage,*trImage; 
        StereoVision* vision; 
        CvMat* imageRectifiedPair; 
        IplImage *lImageGray,*rImageGray; 
        vision = new StereoVision(IMAGE_WIDTH,IMAGE_HEIGHT); 
        vision->calibrationLoad(CALIBRATION_FILE); 

        CvSize imageSize = vision->getImageSize(); 
        CvMat part; 
        IplImage *a; 
        Mat depth; 
        Point point; 
 
        cam0 = cvCaptureFromCAM( LEFT_CAM ); 
        cam1 = cvCaptureFromCAM( RIGHT_CAM ); 

        cvSetCaptureProperty( cam0, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 
IMAGE_WIDTH_HALF ); 
        cvSetCaptureProperty( cam0, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 
IMAGE_HEIGHT_HALF ); 
        cvSetCaptureProperty( cam1, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 
IMAGE_WIDTH_HALF ); 
        cvSetCaptureProperty( cam1, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 
IMAGE_HEIGHT_HALF ); 

 
        //cvSetCaptureProperty(cam0, CV_CAP_PROP_FPS, 1); 
        //cvSetCaptureProperty(cam1, CV_CAP_PROP_FPS, 1); 
 

        if ( !cam0 || !cam1 ) { 
            printf("Couldn't capture cameras!\n"); 
            exit(1); 
        } 

 
Θ εκτζλεςθ ξεκινάει για ακόμα μια φορά κάνοντασ τισ απαραίτθτεσ 
αρχικοποιιςεισ για τισ δομζσ δεδομζνων που κα χρθςιμοποιιςουμε αλλά και για 
τισ παραμζτρουσ λιψθσ των καμερϊν. Αυτό που ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία να 
παρατθριςουμε είναι θ αρχικοποίθςθ του αντικειμζνου  vision = new 

StereoVision(IMAGE_WIDTH,IMAGE_HEIGHT); το οποίο περιζχει διάφορεσ 
ςυναρτιςεισ ςτερεοπτικισ. 
 
Θ πρϊτθ ςυνάρτθςθ που κα εκτελζςουμε είναι θ calibrationLoad() θ οποία κα 
αναλάβει να φορτϊςει τισ παραμζτρουσ βακμονόμθςθσ για τισ κάμερεσ. Το ςϊμα 
τθσ ςυνάρτθςθσ παρατίκεται πιο κάτω: 
 



100 
 

 

  

 
Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ οχιματοσ  

ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτι 

 

 
int StereoVision::calibrationLoad(const char* filename){ 

    cvReleaseMat(&mx1); 
    cvReleaseMat(&my1); 
    cvReleaseMat(&mx2); 
    cvReleaseMat(&my2); 
    mx1 = cvCreateMat( imageSize.height,imageSize.width, CV_32F ); 
    my1 = cvCreateMat( imageSize.height,imageSize.width, CV_32F ); 
    mx2 = cvCreateMat( imageSize.height,imageSize.width, CV_32F ); 
    my2 = cvCreateMat( imageSize.height,imageSize.width, CV_32F ); 

    FILE* f =  fopen(filename,"rb"); 
    if(!f) return RESULT_FAIL; 
    if(!fread(mx1->data.fl,sizeof(float),mx1->rows*mx1->cols,f)) return RESULT_FAIL; 
    if(!fread(my1->data.fl,sizeof(float),my1->rows*my1->cols,f)) return RESULT_FAIL; 
    if(!fread(mx2->data.fl,sizeof(float),mx2->rows*mx2->cols,f)) return RESULT_FAIL; 
    if(!fread(my2->data.fl,sizeof(float),my2->rows*my2->cols,f)) return RESULT_FAIL; 
    fclose(f); 
    calibrationDone = true; 
    return RESULT_OK; 

} 

 
Στθ ςυνζχεια τθσ ροισ εκτζλεςθσ κα ειςαχκοφμε ςτον αζναο βρόχο ο οποίοσ 
ςυνεχϊσ κάνει λιψθ εικόνων και κα επεξεργάηεται τισ εικόνεσ αυτζσ με τελικό 
αποτζλεςμα τθν δθμιουργία του `χάρτη βάθουσ’ (disparity map) για τισ λιψεισ 
αυτζσ. 
 

5.3 Μετατροπι ςε grayscale 
 
Το πρϊτο κομμάτι του βρόχου κα παραλθφκεί, αφοφ απλά εκτελεί κάποιεσ 
αρχικοποιιςεισ. Ο κϊδικασ που ζχει ενδιαφζρον για εμάσ είναι ςτο ςθμείο που 
εμφανίηονται οι εντολζσ: 
 
//Image Rectification and Correlation produce normalized disparity map 
 
 
            imageRectifiedPair = cvCreateMat( imageSize.height, imageSize.width*2,CV_8UC3 

); 
            lImageGray = cvCreateImage(imageSize,IPL_DEPTH_8U,1); 
            rImageGray = cvCreateImage(imageSize,IPL_DEPTH_8U,1); 
            cvCvtColor(lImage,lImageGray,CV_BGR2GRAY); 
            cvCvtColor(rImage,rImageGray,CV_BGR2GRAY); 
 
            vision->stereoProcess(lImageGray, rImageGray); 

 
 
Στο ςθμείο αυτό χρθςιμοποιοφμε τθ ςυνάρτθςθ cvCvtColor() με τθν παράμετρο 
CV_BGR2GRAY  με ςκοπό να μετατρζψουμε τισ εικόνεσ αυτζσ ςε αςπρόμαυρεσ 
ϊςτε να είμαςτε ςε κζςθ ςτθ ςυνζχεια να εκτελζςουμε τουσ αλγόρικμουσ 
ςτερεοπτικισ. 
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5.4 Rectification 
 
Ακολουκϊντασ τθ ροι εκτζλεςθσ κα ςυναντιςουμε τθν ςυνάρτθςθ 
stereoProcess(). Θ ςυνάρτθςθ αυτι κα πάρει ωσ ορίςματα τθσ αςπρόμαυρεσ 
πλζον λιψεισ και κα εκτελζςει τουσ αλγορίκμουσ διόρκωςθσ και ταυτοποίθςθσ 
ςθμείων κακϊσ και κα δθμιουργιςει το ηθτοφμενο disparity map. 
 
Το ςϊμα τθσ ςυνάρτθςθσ stereoProcess() παρουςιάηεται τμθματικά: 
 
int StereoVision::stereoProcess(CvArr* imageSrcLeft,CvArr* imageSrcRight){ 
    if(!calibrationDone) return RESULT_FAIL; 
 
    if(!imagesRectified[0]) imagesRectified[0] = cvCreateMat( 
imageSize.height,imageSize.width, CV_8U ); 
    if(!imagesRectified[1]) imagesRectified[1] = cvCreateMat( 
imageSize.height,imageSize.width, CV_8U ); 
    if(!imageDepth) imageDepth = cvCreateMat( imageSize.height,imageSize.width, CV_16S 
); 
    if(!imageDepthNormalized) imageDepthNormalized = cvCreateMat( 
imageSize.height,imageSize.width, CV_8U ); 
 
    //rectify images 
    cvRemap( imageSrcLeft, imagesRectified[0] , mx1, my1 ); 
    cvRemap( imageSrcRight, imagesRectified[1] , mx2, my2 ); 
 
 
     

Ππωσ μποροφμε να δοφμε ςτο ςϊμα τθσ ςυνάρτθςθσ αρχικά δθμιουργοφμε τισ 
κατάλλθλεσ δομζσ imagesRectified  και imageDepth  όπου κα τοποκετθκοφν ςτθ 
ςυνζχεια οι αντίςτοιχεσ εικόνεσ, αυτι τθσ `διορκωμζνθσ’ εικόνασ λιψθσ και αυτι 
του χάρτθ βάκουσ (disparity map). 
 
Αφοφ ολοκλθρωκοφν οι αρχικοποιιςεισ κα εκτελζςουμε τθ ςυνάρτθςθ 
cvRemap()  με ορίςματα τισ λήψεισ από το ηεφγοσ καμερϊν αλλά και τουσ 
πίνακεσ παραμζτρων τουσ οποίουσ υπολογίςαμε κατά τθ διαδικαςία τθσ 
βακμονόμθςθσ. Στο τζλοσ τθσ εκτζλεςθσ θ ςυνάρτθςθ αυτι κα ζχει επιτφχει τθ 
`διόρθωςη’ (rectification) των εικόνων κάτι που  κα τισ καταςτιςει ζτοιμεσ προσ 
χριςθ ςτον αλγόρικμο αντιςτοίχηςησ ςημείων (ταυτοποίηςησ). 
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5.5 StereoBM 
 
Θ διαδικαςία κα ολοκλθρωκεί με τθν εκτζλεςθ του αλγορίκμου StereoBM. Θ 
ονομαςία `StereoBM’ χρθςιμοποιείται ωσ ςυντομογραφία του όρου `stereo block 
matching algοrithm’ δθλαδι ςτερεοςκοπικοφ αλγόρικμου αντιςτοίχθςθσ 
ςθμείων. 
 
CvStereoBMState *BMState = cvCreateStereoBMState(); 
 
    BMState->preFilterSize=41; 
    BMState->preFilterCap=63; 
    BMState->SADWindowSize=41; 
    BMState->minDisparity=10; 
    BMState->numberOfDisparities=48; 
    BMState->textureThreshold=10; 
    BMState->uniquenessRatio=26; 
 
    cvFindStereoCorrespondenceBM( imagesRectified[0], imagesRectified[1], imageDepth, 
BMState); 
    cvNormalize( imageDepth, imageDepthNormalized, 0, 256, CV_MINMAX ); 
    cvReleaseStereoBMState(&BMState); 
 
    return RESULT_OK; 
} 
 

Ρριν από τθν εκτζλεςθ του StereoBM αλγόρικμου κα αρχικοποιιςουμε κάποιεσ 
παραμζτρουσ που ζχουν ςχζςθ με τθ λειτουργία του. Οι τιμζσ που κζςαμε ζχουν 
επιλεγεί εμπειρικά και μποροφν να αλλάξουν ϊςτε επιτφχουμε τα επικυμθτά 
αποτελζςματα εξόδου (ικανοποιθτικό disparity map). Στο ςθμείο αυτό κα 
καλζςουμε τθ ςυνάρτθςθ cvFindStereoCorrespondenceBM() με τα ορίςματα 
imagesRectified, imageDepth που αναφζραμε πιο πάνω, θ οποία και κα εκτελζςει 
τον StereoBM αλγόρικμο.  
 
Μετά τθν επιτυχι επιςτροφι από τθν ςυνάρτθςθ stereoProcess() κα ζχουμε ιδθ 
δθμιουργιςει τον Χάρτη βάθουσ τον οποίο και μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε 
για τθν εξαγωγι δεδομζνων του περιβάλλοντοσ του ρομποτικοφ οχιματοσ, κάτι 
το οποίο βζβαια δε κα πράξουμε ςτθ παροφςα εργαςία. 
 
 

5.5 Υπόλοιπεσ λειτουργίεσ 
 
Κλείνοντασ τθν ανάλυςθ του πθγαίου κϊδικα του `startBrain’, κα αναφζρουμε 
επιγραμματικά τισ υπόλοιπεσ λειτουργίεσ που γίνονται ςτον βρόχο του MODE 1 
Αυτζσ είναι: 
1. Αποκικευςθ των παραχκζντων εικόνων από τθ διαδικαςία του 

rectification και του StereoBM αλγορίκμου. 
 
2. Εντοπιςμόσ αντικειμζνων μζςα από το disparity map. 
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ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτι 

 

 

3. Υπολογιςμόσ του κζντρου βάρουσ των αντικειμζνων και εμφάνιςθ τουσ 
ςτθν αντίςτοιχθ εικόνα. 

 
4. Εκτίμθςθ τθσ απόςταςθσ του κοντινότερου αντικειμζνου. 
 
Ο πθγαίοσ κϊδικασ για τισ παραπάνω λειτουργίεσ είναι φαίνεται εδϊ: 
 
cvGetCols( imageRectifiedPair, &part, 0, imageSize.width ); 
            cvCvtColor( vision->imagesRectified[0], &part, CV_GRAY2BGR ); 
            cvGetCols( imageRectifiedPair, &part, imageSize.width,imageSize.width*2 ); 
            cvCvtColor( vision->imagesRectified[1], &part, CV_GRAY2BGR ); 
            for(int j = 0; j < imageSize.height; j += 16 ) 

                cvLine( imageRectifiedPair, 
cvPoint(0,j),cvPoint(imageSize.width*2,j),CV_RGB((j%3)?0:255,((j+1)%3)?0:255,((j+2)%
3)?0:255)); 
 
            if(isRobot) 
                cvSaveImage( "SampleData/daemonRectified.bmp",imageRectifiedPair); 
 
            if(!isRobot && GUI){ 

                cvShowImage( "rectified", imageRectifiedPair ); 
                cvShowImage( "unnormalized", vision->imageDepth ); 
                cvShowImage( "depth", vision->imageDepthNormalized ); 
            } 
 
 
            a = (IplImage *)vision->imageDepthNormalized; 
            depth = cvarrToMat(a); 
            //removeWhite( depth,200 ); 

 
 
            //remove Small Contours 
            IplImage *bigContours; 
            IplImage tmp = depth; 
            bigContours = remove_small_objects(&tmp,700); 
 
            if(!isRobot && GUI) 

                cvShowImage("Big Objects",bigContours); 
 
            depth = cvarrToMat(bigContours); 
//find Center of Gravity for Largest Object 
 
            int location[]={0,0}; 
 
            Mat e(480, 640, CV_8U), g(e.size(), e.type()), c(e.size(), e.type()); 

            Mat planes[] = {depth, depth, depth}, dst; 
            merge(planes, 3, dst); 
 
            //cvMerge(&depth,&depth,&depth,&depth,3,&dst); 
            find_large_contour_center_of_gravity_by_width(dst,point); 
            printf("\nLargest Contour Center of Gravity: Point x: %d, y: 
%d\n",(int)point.x,(int)point.y); 
            location[0]=(int)point.x; 

  
           location[1] = (int)point.y; 
            printf("(b,g,r)=(%d,%d,%d)",dst.at<cv::Vec3b>(location[1],location[0])[0] 
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Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ οχιματοσ  

ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτι 

 
 ,dst.at<cv::Vec3b>(location[1],location[0])[1] 
distance((int)(dst.at<cv::Vec3b>(location[1],location[0])[0])*255/320,390.0); 
            for(int i=-3;i<2;i++) 
                for(int j=-3;j<2;j++) 

                    if(location[1]+i>0 && location[1]+i<dst.rows && location[0]+j>0 && 
location[0]+j<dst.cols  ){ 
                        dst.at<cv::Vec3b>(location[1]+i,location[0]+j)[0] = 0; 
                        dst.at<cv::Vec3b>(location[1]+i,location[0]+j)[1] = 0; 
                        dst.at<cv::Vec3b>(location[1]+i,location[0]+j)[2] = 255; 
                    } 
            if(!isRobot && GUI) 
                imshow( "center", dst ); 

 
            if(isRobot) 
                cvSaveImage("SampleData/daemonCenter.bmp",new IplImage(dst)); 
 
            if(!isRobot && GUI) 
                waitKey(10); 
 
            //printf("Sleeping...\n"); 

           /* free(tlImage); 
            free(trImage); 
            free(lImage); 
            free(rImage); 
            free(imageRectifiedPair); 
            free(lImageGray); 
            free(rImageGray); 
 

            free(bigContours);*/ 
 
            usleep(1000*200); 

        } 

 

5.6 Αποτελζςματα εξόδου 
 
Κλείνοντασ τθ παρουςίαςθ τoυ προγράμματοσ `startBrain’ ςε λειτουργία MODE 1 
κα παρακζςουμε τα αποτελζςματα που πιραμε από τθν επιτυχι εκτζλεςθ του 
προγράμματοσ κατά τθν: 
 
Διαδικαςία λιψθσ εικόνων (εικόνα 44): 
 

 
 

Εικόνα 44 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

 

  

 
Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ οχιματοσ  

ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτι 

 

Διαδικαςία rectification των λιψεων (εικόνα 45): 
 

 
 

Εικόνα 45 

 

Διαδικαςία υπολογιςμοφ disparity map και εντομπιςμοφ κζντρου βάρουσ 
αντικειμζνου (εικόνα 46): 
 

 
     

Εικόνα 46 
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Σχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ πλοιγθςθσ οχιματοσ  

ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτι 

 

Και τζλοσ κατά τθ διαδικαςία υπολογιςμοφ απόςταςθσ αντικειμζνου (εικόνα 47). 
 

 
 

Εικόνα 47 
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Ραράρτθμα Α 

Σε αυτό το παράρτθμα παρουςιάηονται τα scripts `ςενάρια’ που ζχουν δθμιουργθκεί για το 

ρομποτικό όχθμα. 

Α.1 sync script 

rsync -aruz --delete . --exclude-from 'exclude.txt' --progress root@192.168.1.2:/var/www/ 

Α.2 compile script 

g++ brain/main.cpp easybmp/EasyBMP.cpp brain/stereovision.cpp brain/network.cpp -g -o startBrain 

-I /usr/include/opencv/ -lopencv_core -lopencv_imgproc -lopencv_calib3d -lopencv_video -

lopencv_features2d -lopencv_ml -lopencv_highgui -lopencv_objdetect -lopencv_contrib -

lopencv_legacy -lopencv_flann -lwiringPi 

Α.3 swapcam script 

#!/bin/sh 

mv /dev/video1 /dev/tmp 

mv /dev/video0 /dev/video1 

mv /dev/tmp /dev/video0 
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Ραράρτθμα B 

Σε αυτό το παράρτθμα παρουςιάηονται τα οι πθγαίοι κϊδικεσ από τα προγράμματα που 

αναπτφχκθκαν. 

B.1 startBrain 

B.1.1 network.h 

#ifndef NETWORK_H 

#define NETWORK_H 

/* 

** selectserver.c -- a cheezy multiperson chat server 

*/ 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <unistd.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

#include <arpa/inet.h> 

#include <netdb.h> 

 

#define PORT "9034"   // port we're listening on 

 

class Network{ 

private: 

    fd_set master;    // master file descriptor list 

    fd_set read_fds;  // temp file descriptor list for select() 

    int fdmax;        // maximum file descriptor number 

 

    int listener;     // listening socket descriptor 

    int newfd;        // newly accept()ed socket descriptor 

    struct sockaddr_storage remoteaddr; // client address 

    socklen_t addrlen; 

 

    char buf[256];    // buffer for client data 

    int nbytes; 

 

    char remoteIP[INET6_ADDRSTRLEN]; 

 

    int yes;        // for setsockopt() SO_REUSEADDR, below 

    int i, j, rv; 

 

    struct addrinfo hints, *ai, *p; 

    void *get_in_addr(struct sockaddr *sa); 

 

public: 

    Network(); 

    char *getData(void); 

    ~Network(); 

 

}; 

 

#endif 
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B.1.2 stereovision.h 

#ifndef STEREOVISION_H 

#define STEREOVISION_H 

 

 

#include "cv.h" 

#include "cxmisc.h" 

#include "cvaux.h" 

#include "highgui.h" 

 

using namespace std; 

using namespace cv; 

#include <vector> 

 

 

#define RESULT_OK   0 

#define RESULT_FAIL 1 

 

class StereoVision 

{ 

private: 

    //chesboard board corners X,Y, N = X*Y ,  number of corners = 

(number of cells - 1) 

    int cornersX,cornersY,cornersN; 

    int sampleCount; 

    bool calibrationStarted; 

    bool calibrationDone; 

 

    CvSize imageSize; 

    int imageWidth; 

    int imageHeight; 

 

    vector<CvPoint2D32f> ponintsTemp[2]; 

    vector<CvPoint3D32f> objectPoints; 

    vector<CvPoint2D32f> points[2]; 

    vector<int> npoints; 

 

public: 

    StereoVision(int imageWidth,int imageHeight); 

    ~StereoVision(); 

 

    //matrices resulting from calibration (used for cvRemap to 

rectify images) 

    CvMat *mx1,*my1,*mx2,*my2; 

 

    CvMat* imagesRectified[2]; 

    CvMat  *imageDepth,*imageDepthNormalized; 

 

    void calibrationStart(int cornersX,int cornersY); 

    int calibrationAddSample(IplImage* imageLeft,IplImage* 

imageRight); 

    int calibrationEnd(); 

 

    int calibrationSave(const char* filename); 

    int calibrationLoad(const char* filename); 

 

    int stereoProcess(CvArr* imageSrcLeft,CvArr* imageSrcRight); 

 

    CvSize getImageSize(){return imageSize;} 
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    bool getCalibrationStarted(){return calibrationStarted;} 

    bool getCalibrationDone(){return calibrationDone;} 

    int getSampleCount(){return sampleCount;} 

 

}; 

 

#endif // STEREOVISION_H 

 

B.1.3 main.cpp 

#include "/usr/include/opencv2/imgproc/imgproc.hpp" 

#include "/usr/include/opencv2/highgui/highgui.hpp" 

#include <cv.h> 

#include <highgui.h> 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

#include <sys/types.h> 

#include <sys/stat.h> 

#include <unistd.h> 

#include <signal.h> 

#include <math.h> 

#include "easybmp/EasyBMP.h" 

#include "stereovision.h" 

#include <stdlib.h> 

#include <fcntl.h> 

#include <sys/mman.h> 

#include <sys/socket.h> 

#include <netinet/in.h> 

#include <errno.h> 

#include <sys/ipc.h> 

#include <sys/shm.h> 

#include <sys/wait.h> 

#include <termios.h>  //Used for UART 

#include "network.h" 

#include <wiringPi.h> 

 

/// GPIO CONTROLLER 

#define BCM2708_PERI_BASE        0x20000000 

#define GPIO_BASE                (BCM2708_PERI_BASE + 0x200000) /* 

GPIO controller */ 

#define PAGE_SIZE (4*1024) 

#define BLOCK_SIZE (4*1024) 

int  mem_fd; 

char *gpio_map; 

// I/O access 

volatile unsigned *gpio; 

// GPIO setup macros. Always use INP_GPIO(x) before using OUT_GPIO(x) 

or SET_GPIO_ALT(x,y) 

#define INP_GPIO(g) *(gpio+((g)/10)) &= ~(7<<(((g)%10)*3)) 

#define OUT_GPIO(g) *(gpio+((g)/10)) |=  (1<<(((g)%10)*3)) 

#define SET_GPIO_ALT(g,a) *(gpio+(((g)/10))) |= 

(((a)<=3?(a)+4:(a)==4?3:2)<<(((g)%10)*3)) 

#define GPIO_SET *(gpio+7)  // sets   bits which are 1 ignores bits 

which are 0 

#define GPIO_CLR *(gpio+10) // clears bits which are 1 ignores bits 

which are 0 

/// GPIO END 
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int MODE = 2; // modes: 0 (the first program) 1: rectification-

correlation 2: laser mode 

 

//Camera settings 

#define CAMERA_DISTANCE 6 //cm 

#define CAMERA_FACTOR_EDGE 1800.0 //edge detection 

#define CAMERA_FACTOR_LASER 555.0 //laser factor old 391 

 

//Distance Calc 

int MAX_Y_DIFFERENCE = 100; //pixels 

#define MIN_OFFSET 10 //pixels 

#define PI 3.14159265 

#define THRESHOLD 240 //RGB THRESHOLD for Laser Point Distance 

Detection 

 

//Pogram Settings 

#define DEV_HOSTNAME "mint" 

#define SNAP_DELAY 0 

#define GUI 1 

 

//RECTIFICATION-CORRELATION METHOD 

char CALIBRATION_FILE[200]= "calibration/calibration320.dat"; 

 

int LEFT_CAM= 0; 

int RIGHT_CAM= 1; 

 

#define IMAGE_FODLER "SampleData/" 

#define IMAGE_WIDTH 320*1 //640x480 

#define IMAGE_HEIGHT 240*1 

#define IMAGE_WIDTH_HALF 320*1 //640x480 

#define IMAGE_HEIGHT_HALF 240*1 

 

//CANNY 

#define LOW_THRESHOLD 20 //20 

#define RATIO 3 //3 

#define KERNEL_SIZE 3 

 

//cvAbsDidff 

#define ABS_THRESHOLD 50 //50 

 

//Process Signals 

#define SIG_QUIT 30 

#define SIG_GOFRONT 31 

#define SIG_GORIGHT 32 

#define SIG_GOBACK 33 

#define SIG_GOLEFT 34 

#define SIG_BREAK 35 

#define SIG_AUTOMATIC 36 

#define SIG_MANUAL 37 

 

using namespace std; 

using namespace cv; 

 

bool isRobot = true; 

bool sleepFlag = false; //enables disables please wait prompt 

bool ackFlag = false; //wait for ackknowledge Signal 

  

IplImage* snapshot(int cam,char *url,const char *side){ 

    CvCapture* capture = cvCaptureFromCAM( cam ); //CV_CAP_ANY 

 cvSetCaptureProperty( capture, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 

IMAGE_WIDTH ); 
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 cvSetCaptureProperty( capture, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 

IMAGE_HEIGHT ); 

 

 if ( !capture ) { 

  printf("Couldn't capture!\n"); 

  exit(1); 

 } 

     // Get one frame 

    //IplImage* frame = cvQueryFrame( capture ); 

    IplImage* frame = cvQueryFrame( capture ); 

    int i; 

    for(i=0;i<5;i++){ 

        frame = cvQueryFrame( capture ); 

    } 

    if ( !frame ) { 

        printf("Couldn't capture!\n"); 

  exit(1); 

    } 

 

    if(url){ 

        sprintf(url,"%s%s.bmp",IMAGE_FODLER,side); 

        cvSaveImage( url,frame); 

    } 

  

    IplImage* image = cvCreateImage( cvGetSize(frame), frame->depth, 

frame->nChannels ); 

    cvCopy(frame,image); 

 

    cvReleaseCapture( &capture ); 

    return image; 

} 

 

void sleep_prompt(const char* prompt,int seconds){ 

 int i; 

 printf("\n%s:",prompt); 

 for(i=1;i<=seconds;i++){ 

  printf(" %d ",i); 

  fflush(stdout); 

  sleep(1); 

 } 

 printf("\n"); 

} 

 

void CannyThreshold(Mat src_gray,Mat dst,Mat src,char 

*imageUrlEdge,const char *side){ 

    Mat detected_edges; 

    /// Reduce noise with a kernel 3x3 

    blur( src_gray, detected_edges, Size(3,3) ); 

 /// Canny detector 

    Canny( detected_edges, detected_edges, LOW_THRESHOLD, 

LOW_THRESHOLD*RATIO, KERNEL_SIZE ); 

 

    /// Using Canny's output as a mask, we display our result 

    dst = Scalar::all(0); 

 

    src.copyTo( dst, detected_edges); 

     

    ///save to File 

    sprintf(imageUrlEdge,"%s%sEdge.bmp",IMAGE_FODLER,side); 

 cvSaveImage( imageUrlEdge,new IplImage(dst)); 

    if(!isRobot && GUI){ 
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  /// Create a window 

  const char *window_name = "Edge Map"; 

  namedWindow( window_name, CV_WINDOW_AUTOSIZE ); 

  imshow( window_name, dst ); 

  waitKey(0); 

 } 

} 

 

void detect_edge(char *imageUrl,char *imageUrlEdge,const char *side){ 

 /// Load an image 

 Mat src = imread( imageUrl ); 

 if( !src.data ){ 

  printf("\nError Read Image Left in detect_edge\n"); 

  exit(1); 

 } 

 /// Create a matrix of the same type and size as src (for 

dst) 

 Mat dst; 

 dst.create( src.size(), src.type() ); 

 /// Convert the image to grayscale 

 Mat src_gray; 

 cvtColor( src, src_gray, CV_BGR2GRAY ); 

    CannyThreshold(src_gray,dst,src,imageUrlEdge,side); 

} 

 

void imageDiffFromFile(char *lImageUrlEdge,char *rImageUrlEdge,char 

*diffImage){ 

 // image data structures 

 IplImage *img1;  

 IplImage *img2; 

 IplImage *imggray1; 

 IplImage *imggray2; 

 IplImage *imggray3; 

 IplImage *imggray4; 

  

 //load images 

 img1 = cvLoadImage( lImageUrlEdge, CV_LOAD_IMAGE_COLOR ); 

 img2 = cvLoadImage( rImageUrlEdge, CV_LOAD_IMAGE_COLOR ); 

  

 // grayscale buffers 

 imggray1 = cvCreateImage( cvGetSize( img1 ), IPL_DEPTH_8U, 

1); 

 imggray2 = cvCreateImage( cvGetSize( img1 ), IPL_DEPTH_8U, 

1); 

 imggray3 = cvCreateImage( cvGetSize( img1 ), IPL_DEPTH_8U, 

1); 

 imggray4 = cvCreateImage( cvGetSize( img1 ), IPL_DEPTH_8U, 

1); 

  

 // convert rgb to grayscale 

    cvCvtColor( img1, imggray1, CV_RGB2GRAY ); 

    cvCvtColor( img2, imggray2, CV_RGB2GRAY ); 

     

    // compute difference 

    cvAbsDiff( imggray1, imggray2, imggray3 ); 

     

    //get a Threshold of diff 

    

cvThreshold(imggray3,imggray4,ABS_THRESHOLD,255,CV_THRESH_BINARY); 

     

    ///save to File 
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    sprintf(diffImage,"%sdiff.bmp",IMAGE_FODLER); 

 cvSaveImage( diffImage,imggray4); 

  

    if(!isRobot && GUI){ 

  // display difference 

  cvNamedWindow( "Difference", 1 ); 

  cvShowImage( "Difference", imggray4 ); 

  waitKey(0); 

 }  

} 

 

void getPieces(char *lImageEdgePiece,char *rImageEdgePiece,int x,int 

y,int width,int height,IplImage *cropped[2]){ 

 //IplImage *cropped[2];  

 char tmpUrl[30]; 

  

 IplImage *src = cvLoadImage( lImageEdgePiece, 

CV_LOAD_IMAGE_COLOR ); 

 IplImage *src2 = cvLoadImage( rImageEdgePiece, 

CV_LOAD_IMAGE_COLOR ); 

 

 cropped[0] = cvCreateImage( cvSize(width,height), src->depth, 

src->nChannels ); 

 cropped[1] = cvCreateImage( cvSize(width,height), src->depth, 

src->nChannels ); 

  

 // Say what the source region is  

    cvSetImageROI( src,  cvRect( x,y, width,height ) );  

    cvSetImageROI( src2,  cvRect( x,y, width,height ) ); 

     

     // Do the copy  

    cvCopy( src, cropped[0] );  

    cvCopy( src2, cropped[1] ); 

  

 ///save to File 

    sprintf(tmpUrl,"%slPiece.bmp",IMAGE_FODLER); 

 cvSaveImage( tmpUrl,cropped[0]); 

 sprintf(tmpUrl,"%srPiece.bmp",IMAGE_FODLER); 

 cvSaveImage( tmpUrl,cropped[1]); 

  

 if(!isRobot && GUI){ 

  // display difference 

  cvNamedWindow( "Piece LEFT", 1 ); 

  cvShowImage( "Piece LEFT", cropped[0] ); 

  waitKey(0); 

  cvNamedWindow( "Piece RIGHT", 1 ); 

  cvShowImage( "Piece RIGHT", cropped[1] ); 

  waitKey(0); 

 } 

  

    //return *cropped; 

} 

 

int comp(const void * a,const void * b)  

{ 

  return ( *(int*)a - *(int*)b ); 

} 

 

int findDiff(IplImage *left,IplImage *right,int width,int height){ 

 ///1)Anoigw thn dexia 2)vazw panw apo thn Dexia thn aristerh 

kai 3)arxizw kai th metakinw pros ta aristera! 
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 int i,j,k=0,l; 

 char diffPiece[30]; 

 int density[5000]; 

 int min=50000,m=0;  

  

 IplImage *moved = cvCreateImage( cvGetSize( right ), 

IPL_DEPTH_8U, 1 ); 

 IplImage *mask = cvCreateImage( cvGetSize( right ), 

IPL_DEPTH_8U, 1 ); 

  

 IplImage *leftGray = cvCreateImage( cvGetSize( left ), 

IPL_DEPTH_8U, 1); 

 IplImage *rightGray = cvCreateImage( cvGetSize( right ), 

IPL_DEPTH_8U, 1); 

 IplImage *diffImage = cvCreateImage( cvGetSize( left ), 

IPL_DEPTH_8U, 1); 

 IplImage *diffImageThreshold = cvCreateImage( cvGetSize( left 

), IPL_DEPTH_8U, 1); 

 

    cvCvtColor( left, leftGray, CV_RGB2GRAY ); 

    cvCvtColor( right, rightGray, CV_RGB2GRAY ); 

     

     

    cvSetImageROI( leftGray,  cvRect( 0,0, width,height ) ); 

    cvCopy(leftGray, moved); 

    cvResetImageROI( leftGray ); 

 for(i=0;i<70;i++){ 

  for(l=0;l<2;l++) 

   for(j=0;j<20;j++){ 

    // compute difference 

    cvAbsDiff( moved, rightGray, diffImage 

); 

     

    //get a Threshold of diff 

   

 cvThreshold(diffImage,diffImageThreshold,ABS_THRESHOLD,255,CV

_THRESH_BINARY); 

     

    ///count nonzero pixels 

    density[k] = 

cvCountNonZero(diffImageThreshold); 

    printf("count NON Zero pixels: %d i: 

%d j: %d\n",density[k],i,j); 

    if(min>density[k]){ 

     min = density[k]; 

     m=i; 

     ///save to min Diff to File 

    

 sprintf(diffPiece,"%sminDiffPiece.bmp",IMAGE_FODLER); 

     cvSaveImage( 

diffPiece,diffImageThreshold);     

    } 

    k++; 

     

    if(i==0 && j==0){ 

     ///save to File 

    

 sprintf(diffPiece,"%sdiffPiece.bmp",IMAGE_FODLER); 

     cvSaveImage( 

diffPiece,diffImageThreshold); 

    } 
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    if(!isRobot && GUI){ 

     // display piece difference 

     cvNamedWindow( "Piece 

Difference", 1 ); 

     cvShowImage( "Piece 

Difference", diffImageThreshold ); 

     //waitKey(0); 

    }  

     

    //set black bg 

    cvSet(mask, CV_RGB(0,0,0)); 

    cvSet(moved, CV_RGB(0,0,0)); 

    if(l==0){ 

     //down move image 

     cvSetImageROI( leftGray,  

cvRect( i,0, width-i,height-j ) );  

     cvSetImageROI( mask,  cvRect( 

0,j, width-i,height-j ) ); 

    }else{ 

     //up move image 

     cvSetImageROI( leftGray,  

cvRect( i,j, width-i,height-j ) );  

     cvSetImageROI( mask,  cvRect( 

0,0, width-i,height-j ) ); 

    }     

    cvCopy(leftGray,mask); 

    cvResetImageROI( leftGray ); 

    cvResetImageROI( mask ); 

    cvCopy(mask, moved); 

     

     

    if(!isRobot && GUI){ 

     // display piece difference 

     cvNamedWindow( "MOVED Piece 

Difference", 1 ); 

     cvShowImage( "MOVED Piece 

Difference", mask ); 

     //waitKey(0); 

    } 

    //cvResetImageROI( moved ); 

    printf("done move!\n"); 

   } 

 } 

 //qsort(density,k,sizeof(int),comp) ; 

 /*int min=density[0],m=0; 

 for(l=0;l<k;l++) 

  if(min>density[l]){ 

   min = density[l]; 

   m = l/10; 

  }*/ 

 printf("density Min: %d i: %d\n",min,m); 

 return m; 

} 

 

float distance(int offset,float camera_factor){ 

    float distance=0.0; 

  

#define REAL_DISTANCE 45 //cm 

#ifdef REAL_DISTANCE 
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 float factor = offset/tan( (PI/2.0)-

atan(REAL_DISTANCE/CAMERA_DISTANCE) ); 

    printf("\nFACTORR: %f\n",factor); 

#endif 

 

 if(offset>0 && offset>MIN_OFFSET) 

  distance = tan( (PI/2)-atan(offset/camera_factor) 

)*CAMERA_DISTANCE; 

  

 if(distance>0.0) 

  printf("\n\n\nOBJECT DISTANCE: %fcm\n\n\n",distance); 

    return distance; 

} 

 

void findPoint(BMP image,int point[2],char side){ 

 int i,j; 

 char file[30]; 

  

    for(j=IMAGE_HEIGHT/5;j<IMAGE_HEIGHT;j++){ 

        for(i=IMAGE_WIDTH/5;i<IMAGE_WIDTH;i++){ 

            if(image(i,j)->Red>230 && image(i,j)->Green<60 && 

image(i,j)->Blue<60){ //THRESHOLD 

    printf("R=%d,G=%d,B=%d\n",image(i,j)-

>Red,image(i,j)->Green,image(i,j)->Blue); 

    point[0]=i; 

    point[1]=j; 

    break; 

   } 

  } 

  if(point[0]) 

   break; 

 } 

 for(i=0;i<6;i++) 

  for(j=0;j<6;j++){ 

   image(point[0]+i,point[1]+j)->Red = 255; 

   image(point[0]+i,point[1]+j)->Green = 0; 

   image(point[0]+i,point[1]+j)->Blue = 0; 

  } 

 sprintf(file,"%s%cLaserPoint.bmp",IMAGE_FODLER,side); 

 image.WriteToFile(file); 

 printf("point[2]={%d,%d}\n",point[0],point[1]); 

} 

 

int BLUE_LIMIT = 110; 

int GREEN_LIMIT = 110; 

int RED_LIMIT = 226; 

int GREEN_BLUE_DIFF = 15; 

//0-255 

 

void findPoint_opencv(Mat image,int point[2],char side){ 

    int i,j; 

    //char file[30]; image.at<cv::Vec3b>(y,x); gives you the RGB (it 

might be ordered as BGR) vector of type 

    for(int i=IMAGE_HEIGHT/5;i<IMAGE_HEIGHT*0.8;i++) 

        for(int j=IMAGE_WIDTH/5;j<IMAGE_WIDTH*0.9;j++){ 

            if(image.at<cv::Vec3b>(i,j)[0]>BLUE_LIMIT && 

image.at<cv::Vec3b>(i,j)[1]>GREEN_LIMIT && 

image.at<cv::Vec3b>(i,j)[2]>RED_LIMIT 

                    && abs(image.at<cv::Vec3b>(i,j)[0]-

image.at<cv::Vec3b>(i,j)[1])<GREEN_BLUE_DIFF ){//b,g,r 
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printf("R=%d,G=%d,B=%d\n",image.at<cv::Vec3b>(i,j)[2],image.at<cv::Ve

c3b>(i,j)[1],image.at<cv::Vec3b>(i,j)[0]); 

                point[0]=j; 

                point[1]=i; 

                break; 

            } 

        if(point[0]) 

            break; 

    } 

 

    for(j=0;j<6;j++) 

        for(i=0;i<6;i++){ 

            image.at<cv::Vec3b>(point[1]+i,point[0]+j)[0] = 255; 

            image.at<cv::Vec3b>(point[1]+i,point[0]+j)[1] = 0; 

            image.at<cv::Vec3b>(point[1]+i,point[0]+j)[2] = 0; 

        } 

    //sprintf(file,"%s%cLaserPoint.bmp",IMAGE_FODLER,side); 

    //cvSaveImage(file,new IplImage(image)); 

    printf("point[2]={%d,%d}\n",point[0],point[1]); 

} 

 

bool find_large_contour_center_of_gravity(cv::Mat &src_img, cv::Point 

&result) 

{ 

    cv::Mat gray_img, bin_img, erode_img, dilate_img; 

    std::vector<std::vector<cv::Point> > contours; 

    int max_area = 0; 

    std::vector<cv::Point> large_contour; 

    std::vector<cv::Point> convex_hull; 

 

    // convert to grayscale 

    cv::cvtColor(src_img, gray_img, CV_BGR2GRAY); 

 

    // convert to binary image 

    cv::threshold(gray_img, bin_img, 0, 255, 

cv::THRESH_BINARY|cv::THRESH_OTSU); 

 

    // remove noise 

    cv::erode(bin_img, erode_img, cv::Mat()); 

    cv::erode(erode_img, erode_img, cv::Mat()); 

    cv::dilate(erode_img, dilate_img, cv::Mat()); 

    cv::dilate(dilate_img, dilate_img, cv::Mat()); 

 

    // find contours 

    cv::findContours(dilate_img, contours, 

CV_RETR_LIST,CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE); 

    if (contours.size() == 0) return false; 

 

    // find max area contours 

    for (unsigned int i = 0; i < contours.size(); ++i) { 

        int area = (int)cv::contourArea(contours[i]); 

        if (area > max_area) { 

            large_contour = contours[i]; 

            max_area = area; 

        } 

    } 

    if (max_area == 0) return false; 

 

    // simplify large contours 

    cv::approxPolyDP(cv::Mat(large_contour), large_contour, 5, true); 
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    // convex hull 

    cv::convexHull(large_contour, convex_hull, false); 

    if (convex_hull.size() < 3 ) return false; 

 

    // center of gravity 

    cv::Moments mo = cv::moments(convex_hull); 

    result = cv::Point(mo.m10/mo.m00 , mo.m01/mo.m00); 

 

    return true; 

} 

 

bool find_large_contour_center_of_gravity_by_width(cv::Mat &src_img, 

cv::Point &result) 

{ 

    cv::Mat gray_img, bin_img, erode_img, dilate_img; 

    std::vector<std::vector<cv::Point> > contours; 

    int max_area = 0,max_width=0; 

    std::vector<cv::Point> large_contour; 

    std::vector<cv::Point> convex_hull; 

 

    // convert to grayscale 

    cv::cvtColor(src_img, gray_img, CV_BGR2GRAY); 

 

    // convert to binary image 

    cv::threshold(gray_img, bin_img, 0, 255, 

cv::THRESH_BINARY|cv::THRESH_OTSU); 

 

    // remove noise 

    cv::erode(bin_img, erode_img, cv::Mat()); 

    cv::erode(erode_img, erode_img, cv::Mat()); 

    cv::dilate(erode_img, dilate_img, cv::Mat()); 

    cv::dilate(dilate_img, dilate_img, cv::Mat()); 

 

    // find contours 

    cv::findContours(dilate_img, contours, 

CV_RETR_LIST,CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE); 

    if (contours.size() == 0) return false; 

 

    // find max area contours 

    for (unsigned int i = 0; i < contours.size(); ++i) { 

        int area = (int)cv::contourArea(contours[i]); 

        int width = (int)boundingRect(contours[i]).width; 

        if (area > max_area && width> max_width ) { 

            large_contour = contours[i]; 

            max_area = area; 

            max_width = width; 

        } 

    } 

    if (max_area == 0) return false; 

 

    // simplify large contours 

    cv::approxPolyDP(cv::Mat(large_contour), large_contour, 5, true); 

 

    // convex hull 

    cv::convexHull(large_contour, convex_hull, false); 

    if (convex_hull.size() < 3 ) return false; 

 

    // center of gravity 

    cv::Moments mo = cv::moments(convex_hull); 

    result = cv::Point(mo.m10/mo.m00 , mo.m01/mo.m00); 
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    return true; 

} 

 

void drawPoint(char imageUrl[],char saveUrl[],int point[]){ 

    BMP image; 

    int i,j; 

 

    image.ReadFromFile(imageUrl); 

    image.SetBitDepth(24); 

    for(i=0;i<6;i++) 

        for(j=0;j<6;j++){ 

            image(point[0]+i,point[1]+j)->Red = 255; 

            image(point[0]+i,point[1]+j)->Green = 0; 

            image(point[0]+i,point[1]+j)->Blue = 0; 

        } 

    image.WriteToFile(saveUrl); 

} 

 

void removeWhite(Mat m,int threshold){ 

 

    for(int i=0;i<m.rows;i++) 

        for(int j=0;j<m.cols;j++){ 

            if((int)m.at<cv::Vec3b>(i,j)[0]>=threshold && 

(int)m.at<cv::Vec3b>(i,j)[1]>=threshold 

                    && (int)m.at<cv::Vec3b>(i,j)[2]>=threshold){ 

                m.at<cv::Vec3b>(i,j)[0] = 0; 

                m.at<cv::Vec3b>(i,j)[1] = 0; 

                m.at<cv::Vec3b>(i,j)[2] = 0; 

            } 

         } 

 

    if(!isRobot && GUI){ 

        //namedWindow( "Remove White", CV_WINDOW_AUTOSIZE );// Create 

a window for display. 

        imshow( "Remove White", m ); 

        waitKey(10); 

    } 

} 

 

void setup_io() 

{ 

   /* open /dev/mem */ 

   if ((mem_fd = open("/dev/mem", O_RDWR|O_SYNC) ) < 0) { 

      printf("can't open /dev/mem \n"); 

      exit(-1); 

   } 

 

   /* mmap GPIO */ 

   gpio_map = (char *)mmap( 

      NULL,             //Any adddress in our space will do 

      BLOCK_SIZE,       //Map length 

      PROT_READ|PROT_WRITE,// Enable reading & writting to mapped 

memory 

      MAP_SHARED,       //Shared with other processes 

      mem_fd,           //File to map 

      GPIO_BASE         //Offset to GPIO peripheral 

   ); 

 

   close(mem_fd); //No need to keep mem_fd open after mmap 

 



121 
 

   if ((long)gpio_map < 0) { 

      printf("mmap error %ld\n", (long)gpio_map); 

      exit(-1); 

   } 

 

   // Always use volatile pointer! 

   gpio = (volatile unsigned *)gpio_map; 

 

 

} 

 

void move_OLD(int sig){ 

    int g; 

    // Set up gpi pointer for direct register access 

    setup_io(); 

    // Set GPIO pins 7-11 to output 

    for (g=7; g<=11; g++) 

    { 

    INP_GPIO(g); // must use INP_GPIO before we can use OUT_GPIO 

    OUT_GPIO(g); 

    } 

 

    switch(sig){ //pins 7,8,25<-LSB 

        case SIG_BREAK: //000 

            GPIO_CLR = 1<<25; 

            GPIO_CLR = 1<<8; 

            GPIO_CLR = 1<<7; 

            printf("Move Break\n"); 

            break; 

        case SIG_GOFRONT: //001 

            GPIO_SET = 1<<25; 

            GPIO_CLR = 1<<8; 

            GPIO_CLR = 1<<7; 

            printf("Move Front\n"); 

            break; 

        case SIG_GORIGHT: //010 

            GPIO_CLR = 1<<25; 

            GPIO_SET = 1<<8; 

            GPIO_CLR = 1<<7; 

            printf("Move Right\n"); 

            break; 

        case SIG_GOBACK: //011 

            GPIO_SET = 1<<25; 

            GPIO_SET = 1<<8; 

            GPIO_CLR = 1<<7; 

            printf("Move Back\n"); 

            break; 

        case SIG_GOLEFT: //100 

            GPIO_CLR = 1<<25; 

            GPIO_CLR = 1<<8; 

            GPIO_SET = 1<<7; 

            printf("Move Left\n"); 

            break; 

    } 

    //GPIO_CLR = 1<<7; 

} 

 

void move(int sig){ 

    if (wiringPiSetupGpio () == -1) 

            exit(1) ; 
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    pinMode (25, OUTPUT) ; 

    pinMode (8, OUTPUT) ; 

    pinMode (7, OUTPUT) ; 

 

    //8086 

    pinMode (10, OUTPUT) ; 

    pinMode (9, OUTPUT) ; 

    pinMode (11, OUTPUT) ; 

 

    pinMode (24, INPUT); 

    pullUpDnControl(24,PUD_DOWN); 

 

 

    switch(sig){ //pins 7,8,25<-LSB 

        case SIG_BREAK: //000 

            digitalWrite(25,LOW); 

            digitalWrite(8,LOW); 

            digitalWrite(7,LOW); 

 

            digitalWrite(10,LOW); 

            digitalWrite(9,LOW); 

            digitalWrite(11,LOW); 

            printf("Move Break\n"); 

            if(ackFlag) 

                while(!digitalRead(24));; 

            break; 

        case SIG_GOFRONT: //001 

            digitalWrite(25,HIGH); 

            digitalWrite(8,LOW); 

            digitalWrite(7,LOW); 

 

            digitalWrite(10,HIGH); 

            digitalWrite(9,LOW); 

            digitalWrite(11,LOW); 

            printf("Move Front\n"); 

            if(ackFlag) 

                while(!digitalRead(24));; 

            break; 

        case SIG_GORIGHT: //010 

            digitalWrite(25,LOW); 

            digitalWrite(8,HIGH); 

            digitalWrite(7,LOW); 

 

            digitalWrite(10,LOW); 

            digitalWrite(9,HIGH); 

            digitalWrite(11,LOW); 

            printf("Move Right\n"); 

            if(ackFlag) 

                while(!digitalRead(24));; 

            break; 

        case SIG_GOBACK: //011 

            digitalWrite(25,HIGH); 

            digitalWrite(8,HIGH); 

            digitalWrite(7,LOW); 

 

            digitalWrite(10,HIGH); 

            digitalWrite(9,HIGH); 

            digitalWrite(11,LOW); 

            printf("Move Back\n"); 

            if(ackFlag) 

                while(!digitalRead(24));; 
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            break; 

        case SIG_GOLEFT: //100 

            digitalWrite(25,LOW); 

            digitalWrite(8,LOW); 

            digitalWrite(7,HIGH); 

 

            digitalWrite(10,LOW); 

            digitalWrite(9,LOW); 

            digitalWrite(11,HIGH); 

            printf("Move Left\n"); 

            if(ackFlag) 

                while(!digitalRead(24));; 

            break; 

    } 

 

} 

 

 

 

CvCapture *cam0,*cam1; 

int controlMode = SIG_MANUAL; 

int uart0_filestream=-1; //uart handler 

 

void sig_handler(int signo) 

{ 

  if(signo) 

    printf("received SIGNAL %d\n",signo); 

  switch(signo){ 

    case SIGINT: 

    case SIG_QUIT: 

        cvReleaseCapture( &cam0 ); 

        cvReleaseCapture( &cam1 ); 

        close(uart0_filestream); 

        exit(0); 

        break; 

  } 

} 

 

void networkCommands(Network *net){ 

    char *s; 

    s = net->getData(); 

    if(!s) 

        return; 

    int signo = atoi(s); 

 

    switch(signo){ 

    case SIG_GOFRONT: 

    case SIG_GORIGHT: 

    case SIG_GOBACK: 

    case SIG_GOLEFT: 

    case SIG_BREAK: 

        if(isRobot) 

            move(signo); 

        else 

            printf("Move SIG: %d\n",signo); 

            if(sleepFlag) 

                sleep_prompt("Waiting",3); 

        break; 

    case SIG_AUTOMATIC: 

        controlMode=SIG_AUTOMATIC; 

        printf("Automatic Mode Enabled...\n"); 
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        if(isRobot) 

            move(SIG_BREAK); 

        break; 

    case SIG_MANUAL: 

        printf("Manual Mode Enabled...\n"); 

        controlMode=SIG_MANUAL; 

        if(isRobot) 

            move(SIG_BREAK); 

        break; 

    } 

} 

 

void brain(float distance){ 

    if(distance>50.0 || distance <= 0.0) 

        if(isRobot){ 

            move(SIG_GOFRONT); 

            sleep_prompt("Going front for 2 seconds",2); 

        }else 

            sleep_prompt("GO FRONT 30cm Waiting:",5); 

    else 

        if(isRobot){ 

            move(SIG_GOLEFT); 

            sleep_prompt("Turning left for 1 second",2); 

        }else 

            sleep_prompt("TURN LEFT Waiting:",5); 

} 

 

// Function to remove small blobs from the binary image 

IplImage* remove_small_objects( IplImage* img_in, int size ) 

{ 

    IplImage* img_out       = cvCloneImage( img_in );  // return 

image 

    CvMemStorage* storage   = cvCreateMemStorage( 0 );    // 

container of retrieved contours 

    CvSeq* contours         = NULL; 

    CvScalar black          = CV_RGB( 0, 0, 0 ); // black color 

    //CvScalar white          = CV_RGB( 255, 255, 255 );   // white 

color 

    double area; 

 

    // find contours in binary image 

    cvFindContours( img_in, storage, &contours, sizeof( CvContour ), 

CV_RETR_LIST, CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE ); 

 

    while( contours )   // loop over all the contours 

    { 

        area = cvContourArea( contours, CV_WHOLE_SEQ ); 

        if( fabs( area ) <= size )  // if the area of the contour is 

less than threshold remove it 

        { 

            // draws the contours into a new image 

            cvDrawContours( img_out, contours, black, black, -1, 

CV_FILLED, 8 ); // removes white dots 

        } 

/*        else 

        { 

            cvDrawContours( img_out, contours, white, white, -1, 

CV_FILLED, 8 ); // fills in holes 

        }*/ 

        contours = contours->h_next;    // jump to the next contour 

    } 
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    cvReleaseMemStorage( &storage ); 

    return img_out; 

} 

 

 

void initUart(void){ 

    //------------------------- 

    //----- SETUP USART 0 ----- 

    //------------------------- 

    //At bootup, pins 8 and 10 are already set to UART0_TXD, 

UART0_RXD (ie the alt0 function) respectively 

    //int uart0_filestream = -1; 

 

    //OPEN THE UART 

    //The flags (defined in fcntl.h): 

    // Access modes (use 1 of these): 

    //  O_RDONLY - Open for reading only. 

    //  O_RDWR - Open for reading and writing. 

    //  O_WRONLY - Open for writing only. 

    // 

    // O_NDELAY / O_NONBLOCK (same function) - Enables nonblocking 

mode. When set read requests on the file can return immediately with 

a failure status 

    //           if there is no input immediately available (instead of blocking). Likewise, write requests can also return 

    //           immediately with a failure status if the output can't be written immediately. 

    // 

    // O_NOCTTY - When set and path identifies a terminal device, 

open() shall not cause the terminal device to become the controlling 

terminal for the process. 

    uart0_filestream = open("/dev/ttyAMA0", O_RDWR | O_NOCTTY | 

O_NDELAY);  //Open in non blocking read/write mode 

    if (uart0_filestream == -1) 

    { 

        //ERROR - CAN'T OPEN SERIAL PORT 

        printf("Error - Unable to open UART.  Ensure it is not in use 

by another application\n"); 

    } 

 

    //CONFIGURE THE UART 

    //The flags (defined in /usr/include/termios.h - see 

http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/007908799/xsh/termios.h.html): 

    // Baud rate:- B1200, B2400, B4800, B9600, B19200, B38400, 

B57600, B115200, B230400, B460800, B500000, B576000, B921600, 

B1000000, B1152000, B1500000, B2000000, B2500000, B3000000, B3500000, 

B4000000 

    // CSIZE:- CS5, CS6, CS7, CS8 

    // CLOCAL - Ignore modem status lines 

    // CREAD - Enable receiver 

    // IGNPAR = Ignore characters with parity errors 

    // ICRNL - Map CR to NL on input 

    // PARENB - Parity enable 

    // PARODD - Odd parity (else even) 

    struct termios options; 

    tcgetattr(uart0_filestream, &options); 

    options.c_cflag = B9600 | CS8 | CLOCAL | CREAD;  //<Set 

baud rate 

    options.c_iflag = IGNPAR | ICRNL; 

    options.c_oflag = 0; 

    options.c_lflag = 0; 

    tcflush(uart0_filestream, TCIFLUSH); 
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    tcsetattr(uart0_filestream, TCSANOW, &options); 

    //return uart0_filestream; we set it as global variable 

} 

 

void uartSend(void){ 

    //----- TX BYTES ----- 

    unsigned char tx_buffer[20]; 

    unsigned char *p_tx_buffer; 

 

    p_tx_buffer = &tx_buffer[0]; 

    *p_tx_buffer++ = 'H'; 

    *p_tx_buffer++ = 'e'; 

    *p_tx_buffer++ = 'l'; 

    *p_tx_buffer++ = 'l'; 

    *p_tx_buffer++ = 'o'; 

 

    if (uart0_filestream != -1) 

    { 

        int count = write(uart0_filestream, &tx_buffer[0], 

(p_tx_buffer - &tx_buffer[0]));  //Filestream, bytes to 

write, number of bytes to write 

        if (count < 0) 

        { 

            printf("UART TX error\n"); 

        } 

    } 

} 

 

void uartReceive(void){ 

    //----- CHECK FOR ANY RX BYTES ----- 

    if (uart0_filestream != -1) 

    { 

        // Read up to 255 characters from the port if they are there 

        unsigned char rx_buffer[256]; 

        int rx_length = read(uart0_filestream, (void*)rx_buffer, 

255);  //Filestream, buffer to store in, number of bytes to 

read (max) 

        if (rx_length < 0) 

        { 

            //An error occured (will occur if there are no bytes) 

        } 

        else if (rx_length == 0) 

        { 

            //No data waiting 

        } 

        else 

        { 

            //Bytes received 

            rx_buffer[rx_length] = '\0'; 

            printf("%i bytes read : %s\n", rx_length, rx_buffer); 

        } 

    } 

} 

 

void updateSettings(void){ 

    static unsigned int old_mod_time=0; 

    struct stat current_mod_time; 

 

    bzero(&current_mod_time,sizeof(current_mod_time)); 

    stat("settings.config",&current_mod_time); 

    //printf("%d",current_mod_time.st_mtim.tv_sec); 
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    if(old_mod_time!=(unsigned int)current_mod_time.st_mtim.tv_sec){ 

        printf("Settings modification timestamp: %u\n",(unsigned 

int)current_mod_time.st_mtim.tv_sec); 

        old_mod_time=(unsigned int)current_mod_time.st_mtim.tv_sec; 

 

        FILE* file = fopen("settings.config", "r"); 

        char line[256]; 

 

        while (fgets(line, sizeof(line), file)) { 

            char* token = strtok(line, "="); 

            if(!strcmp(token,"RED_LIMIT")){ 

                RED_LIMIT = atoi(strtok(NULL, "=")); 

                printf("Updating RED_LIMIT=%d\n",RED_LIMIT); 

            }else if(!strcmp(token,"BLUE_LIMIT")){ 

                BLUE_LIMIT = atoi(strtok(NULL, "=")); 

                printf("Updating BLUE_LIMIT=%d\n",BLUE_LIMIT); 

            }else if(!strcmp(token,"GREEN_LIMIT")){ 

                GREEN_LIMIT = atoi(strtok(NULL, "=")); 

                printf("Updating GREEN_LIMIT=%d\n",GREEN_LIMIT); 

            }else if(!strcmp(token,"MAX_Y_DIFFERENCE")){ 

                MAX_Y_DIFFERENCE = atoi(strtok(NULL, "=")); 

                printf("Updating 

MAX_Y_DIFFERENCE=%d\n",MAX_Y_DIFFERENCE); 

            } 

        } 

        fclose(file); 

    } 

} 

 

int main(void){ 

 char leftImageUrl[40]; 

 char rightImageUrl[40]; 

 char leftImageUrlEdge[40]; 

 char rightImageUrlEdge[40]; 

 char host[30]; 

    char diffImage[40]; 

 IplImage *lImage,*rImage; 

    IplImage *cropped[2]; 

    char tmp[100]; 

    struct sigaction act; 

 

 

    //SETUP 

 gethostname(host,30); 

 if(!strcmp(host,DEV_HOSTNAME)){ //if host is dev machine 

        isRobot = false; 

        LEFT_CAM=1; 

        RIGHT_CAM=2; 

    } 

    if(IMAGE_WIDTH==640) 

        sprintf(CALIBRATION_FILE,"calibration/calibration640.dat"); 

 

    /// Signal Handler 

    printf("Process Id: %d\n",(int)getpid()); 

    sprintf(tmp,"echo %d > SampleData/pid",(int)getpid()); 

    system(tmp); 

    memset(&act, 0, sizeof(act)); 

    act.sa_handler = sig_handler; 

    sigaction(SIGQUIT,  &act, 0); 

    sigaction(SIGINT, &act, 0); 
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    Network *net = new Network(); 

    //char *str; 

    /* 

    while(1){ 

        if((str=net->getData())) 

            printf("Socket Data:%s\n",str); 

 

        usleep(1000*500); 

    } 

    */ 

    //while(1){ 

      //  networkCommands(net); 

        //printf("a\n"); 

    //} 

 

 

    if(MODE==1){ 

        printf("Daemon Mode\n"); 

 

        IplImage *lImage,*tlImage,*rImage,*trImage; 

        StereoVision* vision; 

        CvMat* imageRectifiedPair; 

        IplImage *lImageGray,*rImageGray; 

        vision = new StereoVision(IMAGE_WIDTH,IMAGE_HEIGHT); 

        vision->calibrationLoad(CALIBRATION_FILE); 

        CvSize imageSize = vision->getImageSize(); 

        CvMat part; 

        IplImage *a; 

        Mat depth; 

        Point point; 

 

        cam0 = cvCaptureFromCAM( LEFT_CAM ); 

        cam1 = cvCaptureFromCAM( RIGHT_CAM ); 

        cvSetCaptureProperty( cam0, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 

IMAGE_WIDTH_HALF ); 

        cvSetCaptureProperty( cam0, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 

IMAGE_HEIGHT_HALF ); 

        cvSetCaptureProperty( cam1, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 

IMAGE_WIDTH_HALF ); 

        cvSetCaptureProperty( cam1, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 

IMAGE_HEIGHT_HALF ); 

 

        //cvSetCaptureProperty(cam0, CV_CAP_PROP_FPS, 1); 

        //cvSetCaptureProperty(cam1, CV_CAP_PROP_FPS, 1); 

 

        if ( !cam0 || !cam1 ) { 

            printf("Couldn't capture cameras!\n"); 

            exit(1); 

        } 

        while(1){ 

            //capture frame 

            tlImage = cvQueryFrame( cam0 ); 

            trImage = cvQueryFrame( cam1 ); 

            printf("\nGetting Frame\n"); 

            //cvGrabFrame(cam0); 

            //cvGrabFrame(cam1); 

            //tlImage = cvRetrieveFrame(cam0,0); 

            //trImage = cvRetrieveFrame(cam1,0); 

 

 

            //resize frames 
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            if(IMAGE_WIDTH_HALF==320 && IMAGE_WIDTH > 320){ 

                lImage = cvCreateImage 

                        ( cvSize((int)((tlImage-

>width*(int)(IMAGE_WIDTH/IMAGE_WIDTH_HALF))) , (int)((tlImage-

>height*(int)(IMAGE_HEIGHT/IMAGE_HEIGHT_HALF) )) ), 

                                                             tlImage-

>depth, tlImage->nChannels ); 

                rImage = cvCreateImage 

                        ( cvSize((int)((trImage-

>width*(int)(IMAGE_WIDTH/IMAGE_WIDTH_HALF))) , (int)((trImage-

>height*(int)(IMAGE_HEIGHT/IMAGE_HEIGHT_HALF) )) ), 

                                                             trImage-

>depth, trImage->nChannels ); 

                cvResize(tlImage, lImage); 

                cvResize(trImage, rImage); 

            }else{ 

                lImage = tlImage; 

                rImage = trImage; 

            } 

 

            if ( !lImage || !rImage ) { 

                fprintf( stderr, "ERROR: frame is null...\n" ); 

                getchar(); 

                break; 

            } 

            //show frame 

            if(!isRobot && GUI){ 

                cvShowImage( "left", lImage ); 

                cvShowImage( "right", rImage ); 

            } 

 

            //Image Rectification and Correlation produce normalized 

disparity map 

 

 

            imageRectifiedPair = cvCreateMat( imageSize.height, 

imageSize.width*2,CV_8UC3 ); 

            lImageGray = cvCreateImage(imageSize,IPL_DEPTH_8U,1); 

            rImageGray = cvCreateImage(imageSize,IPL_DEPTH_8U,1); 

            cvCvtColor(lImage,lImageGray,CV_BGR2GRAY); 

            cvCvtColor(rImage,rImageGray,CV_BGR2GRAY); 

 

            vision->stereoProcess(lImageGray, rImageGray); 

 

 

            cvGetCols( imageRectifiedPair, &part, 0, imageSize.width 

); 

            cvCvtColor( vision->imagesRectified[0], &part, 

CV_GRAY2BGR ); 

            cvGetCols( imageRectifiedPair, &part, 

imageSize.width,imageSize.width*2 ); 

            cvCvtColor( vision->imagesRectified[1], &part, 

CV_GRAY2BGR ); 

            for(int j = 0; j < imageSize.height; j += 16 ) 

                cvLine( imageRectifiedPair, 

cvPoint(0,j),cvPoint(imageSize.width*2,j),CV_RGB((j%3)?0:255,((j+1)%3

)?0:255,((j+2)%3)?0:255)); 

 

            if(isRobot) 

                cvSaveImage( 

"SampleData/daemonRectified.bmp",imageRectifiedPair); 
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            if(!isRobot && GUI){ 

                cvShowImage( "rectified", imageRectifiedPair ); 

                cvShowImage( "unnormalized", vision->imageDepth ); 

                cvShowImage( "depth", vision->imageDepthNormalized ); 

            } 

 

 

            a = (IplImage *)vision->imageDepthNormalized; 

            depth = cvarrToMat(a); 

            //removeWhite( depth,200 ); 

 

 

            //remove Small Contours 

            IplImage *bigContours; 

            IplImage tmp = depth; 

            bigContours = remove_small_objects(&tmp,700); 

 

            if(!isRobot && GUI) 

                cvShowImage("Big Objects",bigContours); 

 

            depth = cvarrToMat(bigContours); 

            /* 

            CvMat -> IplImage (maybe its same) 

            IplImage *a ; 

            a = (IplImage *)imageRectifiedPair; 

            cvShowImage("1",a); 

 

            Mat->IplImage 

            Mat m; 

            IplImage b = m; 

 

            IplImage->Mat 

            IplImage* oldC0 = cvCreateImage(cvSize(320,240),16,1); 

            Mat newC = cvarrToMat(oldC0); 

            */ 

 

            //find Center of Gravity for Largest Object 

 

            int location[]={0,0}; 

 

            Mat e(480, 640, CV_8U), g(e.size(), e.type()), 

c(e.size(), e.type()); 

            Mat planes[] = {depth, depth, depth}, dst; 

            merge(planes, 3, dst); 

 

            //cvMerge(&depth,&depth,&depth,&depth,3,&dst); 

            find_large_contour_center_of_gravity_by_width(dst,point); 

            printf("\nLargest Contour Center of Gravity: Point x: %d, 

y: %d\n",(int)point.x,(int)point.y); 

            location[0]=(int)point.x; 

            location[1] = (int)point.y; 

            

printf("(b,g,r)=(%d,%d,%d)",dst.at<cv::Vec3b>(location[1],location[0]

)[0] 

                                       

,dst.at<cv::Vec3b>(location[1],location[0])[1] 

                                       

,dst.at<cv::Vec3b>(location[1],location[0])[2]); 
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distance((int)(dst.at<cv::Vec3b>(location[1],location[0])[0])*255/320

,390.0); 

            for(int i=-3;i<2;i++) 

                for(int j=-3;j<2;j++) 

                    if(location[1]+i>0 && location[1]+i<dst.rows && 

location[0]+j>0 && location[0]+j<dst.cols  ){ 

                        

dst.at<cv::Vec3b>(location[1]+i,location[0]+j)[0] = 0; 

                        

dst.at<cv::Vec3b>(location[1]+i,location[0]+j)[1] = 0; 

                        

dst.at<cv::Vec3b>(location[1]+i,location[0]+j)[2] = 255; 

                    } 

            if(!isRobot && GUI) 

                imshow( "center", dst ); 

 

            if(isRobot) 

                cvSaveImage("SampleData/daemonCenter.bmp",new 

IplImage(dst)); 

 

            if(!isRobot && GUI) 

                waitKey(10); 

 

            //printf("Sleeping...\n"); 

           /* free(tlImage); 

            free(trImage); 

            free(lImage); 

            free(rImage); 

            free(imageRectifiedPair); 

            free(lImageGray); 

            free(rImageGray); 

 

            free(bigContours);*/ 

 

            usleep(1000*200); 

        } 

 

        cvReleaseCapture( &cam0 ); 

        cvReleaseCapture( &cam1 ); 

        return 0; 

    } 

    else if(MODE==2){ //laser Mode 

        CvFont font; 

        double hScale=0.7; 

        double vScale=0.7; 

        int    lineWidth=2; 

        char text[50]; 

 

        cvInitFont(&font,CV_FONT_HERSHEY_SIMPLEX|CV_FONT_ITALIC, 

hScale,vScale,0,lineWidth); 

        if(!isRobot){ 

            cam0 = cvCaptureFromCAM( LEFT_CAM ); 

            cam1 = cvCaptureFromCAM( RIGHT_CAM ); 

            cvSetCaptureProperty( cam0, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 

IMAGE_WIDTH_HALF ); 

            cvSetCaptureProperty( cam0, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 

IMAGE_HEIGHT_HALF ); 

            cvSetCaptureProperty( cam1, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 

IMAGE_WIDTH_HALF ); 
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            cvSetCaptureProperty( cam1, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 

IMAGE_HEIGHT_HALF ); 

            if ( !cam0 || !cam1 ) { 

                printf("Couldn't capture cameras!\n"); 

                exit(1); 

            } 

        } 

 

        while(1){ 

            updateSettings(); 

 

            networkCommands(net); //just to speed up exit to manual 

 

            if(controlMode == SIG_AUTOMATIC){ 

                //new additions 

                if(isRobot) 

                    move(SIG_BREAK); 

                updateSettings(); 

                sleep_prompt("stabilizing 1 second",2); 

                //end new add 

 

                if(!isRobot) 

                    for(int i=0;i<5;i++){ 

                        lImage = cvQueryFrame( cam0 ); 

                        rImage = cvQueryFrame( cam1 ); 

                    } 

                else{//we will create 2 threads so we can eliminate 

memory leaks related to opencv camera threads... 

                    pid_t snapPid; 

                    switch(snapPid=fork()){ 

                    case -1: 

                        perror("Fork Error!\n");  /* something went 

wrong */ 

                        exit(1);         /* parent exits */ 

                    case 0://child 

                        char url[30]; 

                        if(controlMode==SIG_AUTOMATIC) //just to 

speed up exit to manual 

                            lImage = snapshot(LEFT_CAM,url,"l"); 

                        if(controlMode==SIG_AUTOMATIC) //just to 

speed up exit to manual 

                            rImage = snapshot(RIGHT_CAM,url,"r"); 

                        exit(1); 

                    default://parent 

                        wait(0); 

                        printf("images captured\n"); 

                        //lImage = cvLoadImage("SampleData/l.bmp", 

CV_LOAD_IMAGE_COLOR ); 

                        //rImage = cvLoadImage("SampleData/r.bmp", 

CV_LOAD_IMAGE_COLOR ); 

                        break; 

                    } 

                } 

 

                if(controlMode==SIG_AUTOMATIC){ //just to speed up 

exit to manual 

                    lImage = cvLoadImage("SampleData/l.bmp", 

CV_LOAD_IMAGE_COLOR); 

                    rImage = cvLoadImage("SampleData/r.bmp", 

CV_LOAD_IMAGE_COLOR); 

                    printf("\nGetting Frame\n"); 
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                    //find distance by Laser Point 

                    printf("\n\nLaser Point Distance: "); 

                    BMP leftImage; 

                    BMP rightImage; 

                    int leftPoint[2]={0,0}; 

                    int rightPoint[2]={0,0}; 

 

 

                    printf("\nLeft: \n"); 

                    

findPoint_opencv(cvarrToMat(lImage),leftPoint,'l'); 

                    printf("\nRight: \n"); 

                    

findPoint_opencv(cvarrToMat(rImage),rightPoint,'r'); 

                    int offset=0; 

                    if(abs(leftPoint[1]-

rightPoint[1])<MAX_Y_DIFFERENCE){ //if point height difference 

smaller than 100 pixel... 

                        offset=abs(leftPoint[0]-rightPoint[0]); 

                        printf("\noffset: %d\n",offset); 

                    } 

                    float dis = distance(offset,CAMERA_FACTOR_LASER); 

 

                    sprintf(text,"Of:%d Di:%f",offset,dis); 

                    cvPutText (lImage,text,cvPoint(20,20), &font, 

cvScalar(255,0,0)); 

                    cvSaveImage("SampleData/lLaserPoint.bmp",lImage); 

                    cvSaveImage("SampleData/rLaserPoint.bmp",rImage); 

 

                    networkCommands(net); 

                    if(controlMode==SIG_AUTOMATIC) 

                        brain(dis); 

 

                    cvReleaseImage(&lImage); 

                    cvReleaseImage(&rImage); 

                    //usleep(1000*500); 

                } 

            }else{ //MANUAL MODE 

                networkCommands(net); 

            } 

        } 

    } 

 

    //OLD MODE 0 

 sleep_prompt("Starting in",SNAP_DELAY); 

 lImage = snapshot(LEFT_CAM,leftImageUrl,"l"); 

 sleep_prompt("Starting in",SNAP_DELAY); 

 rImage = snapshot(RIGHT_CAM,rightImageUrl,"r"); 

 printf("Took Snapshots..\n"); 

  

 //find distance by Graph-Edge Detect 

 detect_edge(leftImageUrl,leftImageUrlEdge,"l"); 

 detect_edge(rightImageUrl,rightImageUrlEdge,"r"); 

 imageDiffFromFile(leftImageUrlEdge,rightImageUrlEdge,diffImag

e); 

 getPieces(leftImageUrlEdge,rightImageUrlEdge,IMAGE_WIDTH/5,IM

AGE_HEIGHT/5,IMAGE_WIDTH/2,IMAGE_HEIGHT/2,cropped); 

 int offset = 

findDiff(cropped[0],cropped[1],IMAGE_WIDTH/2,IMAGE_HEIGHT/2); 

 printf("\nGraph Edge Detect Distance: "); 
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 distance(offset,CAMERA_FACTOR_EDGE); 

  

 //find distance by Laser Point 

 printf("\n\nLaser Point Distance: "); 

 BMP leftImage; 

 BMP rightImage; 

 int leftPoint[2]={0,0}; 

 int rightPoint[2]={0,0}; 

    char depthImageUrl[30]; 

  

 leftImage.ReadFromFile(leftImageUrl); 

 rightImage.ReadFromFile(rightImageUrl); 

 printf("\nLeft: \n"); 

 findPoint(leftImage,leftPoint,'l'); 

 printf("\nRight: \n"); 

 findPoint(rightImage,rightPoint,'r'); 

 offset=0; 

 if(abs(leftPoint[1]-rightPoint[1])<MAX_Y_DIFFERENCE){ //if 

point height difference smaller than 100 pixel... 

  offset=abs(leftPoint[0]-rightPoint[0]); 

  printf("\noffset: %d\n",offset); 

 } 

 distance(offset,CAMERA_FACTOR_LASER); 

  

 //Image Rectification and Correlation produce normalized 

disparity map 

    StereoVision* vision; 

    CvMat* imageRectifiedPair; 

    IplImage *lImageGray,*rImageGray; 

    char file[50],file2[100]; 

     

 vision = new StereoVision(IMAGE_WIDTH,IMAGE_HEIGHT); 

 

    vision->calibrationLoad(CALIBRATION_FILE); 

 

    CvSize imageSize = vision->getImageSize(); 

 imageRectifiedPair = cvCreateMat( imageSize.height, 

imageSize.width*2,CV_8UC3 ); 

 lImageGray = cvCreateImage(imageSize,IPL_DEPTH_8U,1); 

 rImageGray = cvCreateImage(imageSize,IPL_DEPTH_8U,1); 

 cvCvtColor(lImage,lImageGray,CV_BGR2GRAY); 

 cvCvtColor(rImage,rImageGray,CV_BGR2GRAY); 

       

 vision->stereoProcess(lImageGray, rImageGray); 

  

 CvMat part; 

    cvGetCols( imageRectifiedPair, &part, 0, imageSize.width ); 

    cvCvtColor( vision->imagesRectified[0], &part, CV_GRAY2BGR );   

    cvGetCols( imageRectifiedPair, &part, 

imageSize.width,imageSize.width*2 ); 

    cvCvtColor( vision->imagesRectified[1], &part, CV_GRAY2BGR ); 

 for(int j = 0; j < imageSize.height; j += 16 ) 

        cvLine( imageRectifiedPair, 

cvPoint(0,j),cvPoint(imageSize.width*2,j),CV_RGB((j%3)?0:255,((j+1)%3

)?0:255,((j+2)%3)?0:255)); 

 

    sprintf(file,"%srectified.bmp",IMAGE_FODLER); 

 cvSaveImage( file,imageRectifiedPair); 

 sprintf(file,"%sunnormalized.bmp",IMAGE_FODLER); 

 cvSaveImage( file,vision->imageDepth); 

 sprintf(file,"%sdepth.bmp",IMAGE_FODLER); 
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 cvSaveImage( file,vision->imageDepthNormalized); 

  

    if(!isRobot && GUI){ 

  cvShowImage( "rectified", imageRectifiedPair ); 

  cvShowImage( "unnormalized", vision->imageDepth ); 

  cvShowImage( "depth", vision->imageDepthNormalized ); 

  waitKey(0); 

 } 

 

    //find Center of Gravity for Largest Object 

    detect_edge(file,depthImageUrl,"d"); 

    Point point; 

    int location[]={0,0}; 

 

    Mat depth = imread( file ); 

 

    removeWhite(depth,200); 

 

    find_large_contour_center_of_gravity(depth,point); 

    printf("\nLargest Contour Center of Gravity: Point x: %d, y: 

%d\n",(int)point.x,(int)point.y); 

    sprintf(file2,"%slargestContourCenter.bmp",IMAGE_FODLER); 

    location[0]=(int)point.x; 

    location[1] = (int)point.y; 

    drawPoint(file,file2,location); 

 

    return 0; 

} 

 

B.1.4 network.cpp 

#include "network.h" 

 

// get sockaddr, IPv4 or IPv6: 

void *Network::get_in_addr(struct sockaddr *sa) 

{ 

    if (sa->sa_family == AF_INET) { 

        return &(((struct sockaddr_in*)sa)->sin_addr); 

    } 

 

    return &(((struct sockaddr_in6*)sa)->sin6_addr); 

} 

 

Network::Network(void) 

{ 

    yes=1; 

 

    FD_ZERO(&master);    // clear the master and temp sets 

    FD_ZERO(&read_fds); 

 

    // get us a socket and bind it 

    memset(&hints, 0, sizeof hints); 

    hints.ai_family = AF_UNSPEC; 

    hints.ai_socktype = SOCK_STREAM; 

    hints.ai_flags = AI_PASSIVE; 

    if ((rv = getaddrinfo(NULL, PORT, &hints, &ai)) != 0) { 

        fprintf(stderr, "selectserver: %s\n", gai_strerror(rv)); 

        exit(1); 
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    } 

 

    for(p = ai; p != NULL; p = p->ai_next) { 

        listener = socket(p->ai_family, p->ai_socktype, p-

>ai_protocol); 

        if (listener < 0) { 

            continue; 

        } 

 

        // lose the pesky "address already in use" error message 

        setsockopt(listener, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &yes, 

sizeof(int)); 

 

        if (bind(listener, p->ai_addr, p->ai_addrlen) < 0) { 

            close(listener); 

            continue; 

        } 

 

        break; 

    } 

 

    // if we got here, it means we didn't get bound 

    if (p == NULL) { 

        fprintf(stderr, "selectserver: failed to bind\n"); 

        exit(2); 

    } 

 

    freeaddrinfo(ai); // all done with this 

 

    // listen 

    if (listen(listener, 10) == -1) { 

        perror("listen"); 

        exit(3); 

    } 

 

    // add the listener to the master set 

    FD_SET(listener, &master); 

 

    // keep track of the biggest file descriptor 

    fdmax = listener; // so far, it's this one 

 

 

 

    //return 0; 

} 

 

char *Network::getData(void){ 

    // main loop 

    //for(;;) { 

        timeval t; 

        t.tv_sec =0; 

        t.tv_usec = 200; 

        read_fds = master; // copy it 

        if (select(fdmax+1, &read_fds, NULL, NULL, &t) == -1) { 

            perror("select"); 

            exit(4); 

        } 

 

        // run through the existing connections looking for data to 

read 

        for(i = 0; i <= fdmax; i++) { 
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            if (FD_ISSET(i, &read_fds)) { // we got one!! 

                if (i == listener) { 

                    // handle new connections 

                    addrlen = sizeof remoteaddr; 

                    newfd = accept(listener, 

                        (struct sockaddr *)&remoteaddr, 

                        &addrlen); 

 

                    if (newfd == -1) { 

                        perror("accept"); 

                    } else { 

                        FD_SET(newfd, &master); // add to master set 

                        if (newfd > fdmax) {    // keep track of the 

max 

                            fdmax = newfd; 

                        } 

                        printf("selectserver: new connection from %s 

on " 

                            "socket %d\n", 

                            inet_ntop(remoteaddr.ss_family, 

                                get_in_addr((struct 

sockaddr*)&remoteaddr), 

                                remoteIP, INET6_ADDRSTRLEN), 

                            newfd); 

                    } 

                } else { 

                    // handle data from a client 

                    if ((nbytes = recv(i, buf, sizeof buf, 0)) <= 0) 

{ 

                        // got error or connection closed by client 

                        if (nbytes == 0) { 

                            // connection closed 

                            printf("selectserver: socket %d hung 

up\n", i); 

                        } else { 

                            perror("recv"); 

                        } 

                        close(i); // bye! 

                        FD_CLR(i, &master); // remove from master set 

                    } else { 

                        buf[nbytes]='\0'; 

                        return buf; 

                        // we got some data from a client 

                        /*for(j = 0; j <= fdmax; j++) { 

                            // send to everyone! 

                            if (FD_ISSET(j, &master)) { 

                                // except the listener and ourselves 

                                if (j != listener && j != i) { 

                                    if (send(j, buf, nbytes, 0) == -

1) { 

                                        perror("send"); 

                                    } 

                                } 

                            } 

                        }*/ 

                    } 

                } // END handle data from client 

            } // END got new incoming connection 

        } // END looping through file descriptors 

   // } // END for(;;)--and you thought it would never end! 

    return 0; 
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} 

 

Network::~Network(){} 

 

B.1.5 stereovision.cpp 

#include "stereovision.h" 

 

StereoVision::StereoVision(int imageWidth,int imageHeight) 

{ 

    this->imageSize = cvSize(imageWidth,imageHeight); 

    mx1 = my1 = mx2 = my2 = 0; 

    calibrationStarted = false; 

    calibrationDone = false; 

    imagesRectified[0] = imagesRectified[1] = imageDepth = 

imageDepthNormalized = 0; 

    imageDepth = 0; 

 sampleCount = 0; 

} 

 

StereoVision::~StereoVision() 

{ 

    cvReleaseMat(&imagesRectified[0]); 

    cvReleaseMat(&imagesRectified[1]); 

    cvReleaseMat(&imageDepth); 

    cvReleaseMat(&imageDepthNormalized); 

} 

 

void StereoVision::calibrationStart(int cornersX,int cornersY){ 

    this->cornersX = cornersX; 

    this->cornersY = cornersY; 

    this->cornersN = cornersX*cornersY; 

    ponintsTemp[0].resize(cornersN); 

    ponintsTemp[1].resize(cornersN); 

    sampleCount = 0; 

    calibrationStarted = true; 

} 

 

 

int StereoVision::calibrationAddSample(IplImage* imageLeft,IplImage* 

imageRight){ 

 

    if(!calibrationStarted) return RESULT_FAIL; 

 

    IplImage* image[2] = {imageLeft,imageRight}; 

 

    int succeses = 0; 

 

    for(int lr=0;lr<2;lr++){ 

        CvSize imageSize =  cvGetSize(image[lr]); 

 

        if(imageSize.width != this->imageSize.width || 

imageSize.height != this->imageSize.height) 

            return RESULT_FAIL; 

 

        int cornersDetected = 0; 

 

        //FIND CHESSBOARDS AND CORNERS THEREIN: 
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        int result = cvFindChessboardCorners( 

            image[lr], cvSize(cornersX, cornersY), 

            &ponintsTemp[lr][0], &cornersDetected, 

            CV_CALIB_CB_ADAPTIVE_THRESH | CV_CALIB_CB_NORMALIZE_IMAGE 

        ); 

 

        if(result && cornersDetected == cornersN){ 

 

 

            //Calibration will suffer without subpixel interpolation 

            cvFindCornerSubPix( 

                image[lr], &ponintsTemp[lr][0], cornersDetected, 

                cvSize(11, 11), cvSize(-1,-1), 

                cvTermCriteria(CV_TERMCRIT_ITER+CV_TERMCRIT_EPS,30, 

0.01) 

            ); 

            succeses++; 

        } 

 

    } 

    if(2==succeses){ 

        for(int lr=0;lr<2;lr++){ 

            points[lr].resize((sampleCount+1)*cornersN); 

            copy( ponintsTemp[lr].begin(), ponintsTemp[lr].end(),  

points[lr].begin() + sampleCount*cornersN); 

        } 

        sampleCount++; 

        return RESULT_OK; 

    }else{ 

        return RESULT_FAIL; 

    } 

} 

 

int StereoVision::calibrationEnd(){ 

    calibrationStarted = false; 

 

    // ARRAY AND VECTOR STORAGE: 

    double M1[3][3], M2[3][3], D1[5], D2[5]; 

    double R[3][3], T[3], E[3][3], F[3][3]; 

    CvMat _M1,_M2,_D1,_D2,_R,_T,_E,_F; 

 

    _M1 = cvMat(3, 3, CV_64F, M1 ); 

    _M2 = cvMat(3, 3, CV_64F, M2 ); 

    _D1 = cvMat(1, 5, CV_64F, D1 ); 

    _D2 = cvMat(1, 5, CV_64F, D2 ); 

    _R = cvMat(3, 3, CV_64F, R ); 

    _T = cvMat(3, 1, CV_64F, T ); 

    _E = cvMat(3, 3, CV_64F, E ); 

    _F = cvMat(3, 3, CV_64F, F ); 

 

    // HARVEST CHESSBOARD 3D OBJECT POINT LIST: 

    objectPoints.resize(sampleCount*cornersN); 

 

    for(int k=0;k<sampleCount;k++) 

        for(int i = 0; i < cornersY; i++ ) 

            for(int j = 0; j < cornersX; j++ ) 

                objectPoints[k*cornersY*cornersX + i*cornersX + j] = 

cvPoint3D32f(i, j, 0); 

 

 

    npoints.resize(sampleCount,cornersN); 
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    int N = sampleCount * cornersN; 

 

 

    CvMat _objectPoints = cvMat(1, N, CV_32FC3, &objectPoints[0] ); 

    CvMat _imagePoints1 = cvMat(1, N, CV_32FC2, &points[0][0] ); 

    CvMat _imagePoints2 = cvMat(1, N, CV_32FC2, &points[1][0] ); 

    CvMat _npoints = cvMat(1, npoints.size(), CV_32S, &npoints[0] ); 

    cvSetIdentity(&_M1); 

    cvSetIdentity(&_M2); 

    cvZero(&_D1); 

    cvZero(&_D2); 

 

    //CALIBRATE THE STEREO CAMERAS 

    cvStereoCalibrate( &_objectPoints, &_imagePoints1, 

        &_imagePoints2, &_npoints, 

        &_M1, &_D1, &_M2, &_D2, 

        imageSize, &_R, &_T, &_E, &_F, 

        cvTermCriteria(CV_TERMCRIT_ITER+CV_TERMCRIT_EPS, 100, 1e-5), 

        CV_CALIB_FIX_ASPECT_RATIO + CV_CALIB_ZERO_TANGENT_DIST + 

CV_CALIB_SAME_FOCAL_LENGTH 

    ); 

 

    //Always work in undistorted space 

    cvUndistortPoints( &_imagePoints1, &_imagePoints1,&_M1, &_D1, 0, 

&_M1 ); 

    cvUndistortPoints( &_imagePoints2, &_imagePoints2,&_M2, &_D2, 0, 

&_M2 ); 

 

    //COMPUTE AND DISPLAY RECTIFICATION 

 

 

    double R1[3][3], R2[3][3]; 

    CvMat _R1 = cvMat(3, 3, CV_64F, R1); 

    CvMat _R2 = cvMat(3, 3, CV_64F, R2); 

 

    //HARTLEY'S RECTIFICATION METHOD 

    double H1[3][3], H2[3][3], iM[3][3]; 

    CvMat _H1 = cvMat(3, 3, CV_64F, H1); 

    CvMat _H2 = cvMat(3, 3, CV_64F, H2); 

    CvMat _iM = cvMat(3, 3, CV_64F, iM); 

 

    cvStereoRectifyUncalibrated( 

        &_imagePoints1,&_imagePoints2, &_F, 

        imageSize, 

        &_H1, &_H2, 3 

    ); 

    cvInvert(&_M1, &_iM); 

    cvMatMul(&_H1, &_M1, &_R1); 

    cvMatMul(&_iM, &_R1, &_R1); 

    cvInvert(&_M2, &_iM); 

    cvMatMul(&_H2, &_M2, &_R2); 

    cvMatMul(&_iM, &_R2, &_R2); 

 

 

    //Precompute map for cvRemap() 

    cvReleaseMat(&mx1); 

    cvReleaseMat(&my1); 

    cvReleaseMat(&mx2); 

    cvReleaseMat(&my2); 

    mx1 = cvCreateMat( imageSize.height,imageSize.width, CV_32F ); 
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    my1 = cvCreateMat( imageSize.height,imageSize.width, CV_32F ); 

    mx2 = cvCreateMat( imageSize.height,imageSize.width, CV_32F ); 

    my2 = cvCreateMat( imageSize.height,imageSize.width, CV_32F ); 

 

    cvInitUndistortRectifyMap(&_M1,&_D1,&_R1,&_M1,mx1,my1); 

    cvInitUndistortRectifyMap(&_M2,&_D2,&_R2,&_M2,mx2,my2); 

 

    calibrationDone = true; 

 

    return RESULT_OK; 

} 

 

int StereoVision::stereoProcess(CvArr* imageSrcLeft,CvArr* 

imageSrcRight){ 

    if(!calibrationDone) return RESULT_FAIL; 

 

    if(!imagesRectified[0]) imagesRectified[0] = cvCreateMat( 

imageSize.height,imageSize.width, CV_8U ); 

    if(!imagesRectified[1]) imagesRectified[1] = cvCreateMat( 

imageSize.height,imageSize.width, CV_8U ); 

    if(!imageDepth) imageDepth = cvCreateMat( 

imageSize.height,imageSize.width, CV_16S ); 

    if(!imageDepthNormalized) imageDepthNormalized = cvCreateMat( 

imageSize.height,imageSize.width, CV_8U ); 

 

    //rectify images 

    cvRemap( imageSrcLeft, imagesRectified[0] , mx1, my1 ); 

    cvRemap( imageSrcRight, imagesRectified[1] , mx2, my2 ); 

 

 

    CvStereoBMState *BMState = cvCreateStereoBMState(); 

   /* 

    BMState->preFilterSize=41; 

    BMState->preFilterCap=31; 

    BMState->SADWindowSize=41; 

    BMState->minDisparity=-64; 

    BMState->numberOfDisparities=128; 

    BMState->textureThreshold=10; 

    BMState->uniquenessRatio=15; 

*/ 

    BMState->preFilterSize=41; 

    BMState->preFilterCap=63; 

    BMState->SADWindowSize=41; 

    BMState->minDisparity=10; 

    BMState->numberOfDisparities=48; 

    BMState->textureThreshold=10; 

    BMState->uniquenessRatio=26; 

 

    cvFindStereoCorrespondenceBM( imagesRectified[0], 

imagesRectified[1], imageDepth, BMState); 

    cvNormalize( imageDepth, imageDepthNormalized, 0, 256, CV_MINMAX 

); 

 

    cvReleaseStereoBMState(&BMState); 

 

    return RESULT_OK; 

} 

 

int StereoVision::calibrationSave(const char* filename){ 

    if(!calibrationDone) return RESULT_FAIL; 

    FILE* f =  fopen(filename,"wb"); 
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    if(!f) return RESULT_FAIL; 

    if(!fwrite(mx1->data.fl,sizeof(float),mx1->rows*mx1->cols,f)) 

return RESULT_FAIL; 

    if(!fwrite(my1->data.fl,sizeof(float),my1->rows*my1->cols,f)) 

return RESULT_FAIL; 

    if(!fwrite(mx2->data.fl,sizeof(float),mx2->rows*mx2->cols,f)) 

return RESULT_FAIL; 

    if(!fwrite(my2->data.fl,sizeof(float),my2->rows*my2->cols,f)) 

return RESULT_FAIL; 

    fclose(f); 

    return RESULT_OK; 

} 

 

 

int StereoVision::calibrationLoad(const char* filename){ 

    cvReleaseMat(&mx1); 

    cvReleaseMat(&my1); 

    cvReleaseMat(&mx2); 

    cvReleaseMat(&my2); 

    mx1 = cvCreateMat( imageSize.height,imageSize.width, CV_32F ); 

    my1 = cvCreateMat( imageSize.height,imageSize.width, CV_32F ); 

    mx2 = cvCreateMat( imageSize.height,imageSize.width, CV_32F ); 

    my2 = cvCreateMat( imageSize.height,imageSize.width, CV_32F ); 

    FILE* f =  fopen(filename,"rb"); 

    if(!f) return RESULT_FAIL; 

    if(!fread(mx1->data.fl,sizeof(float),mx1->rows*mx1->cols,f)) 

return RESULT_FAIL; 

    if(!fread(my1->data.fl,sizeof(float),my1->rows*my1->cols,f)) 

return RESULT_FAIL; 

    if(!fread(mx2->data.fl,sizeof(float),mx2->rows*mx2->cols,f)) 

return RESULT_FAIL; 

    if(!fread(my2->data.fl,sizeof(float),my2->rows*my2->cols,f)) 

return RESULT_FAIL; 

    fclose(f); 

    calibrationDone = true; 

    return RESULT_OK; 

} 

 

B.2 robot.asm 

; Initial assembler source file for FLT-8086  

 

 

 

 assume cs:CODE, ds:CODE, es:CODE      

 

 org 0050h:0000h 

 

 

 

  

 

;Test Program testing/executing main printing functions 

 

 ORG 0100H 
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PULSE: 

 

     

 

 MOV AL,80H 

 

 OUT 07H,AL 

 

         

 

 ;MOV AL,99h 

 

 ;OUT 06,AL 

 

 ;MOV AL,0 

 

 ;OUT 02,AL 

 

 

 

 ;nikos 

 

 mov al,10001011b          ;setup PPI 1 for 

raspberry pi movement commands port C,B INPUT port A output 

 

 out 06h,al 

 

 mov al,0    ;initialize zero output 

port A 

 

 out 0,al 

 

 

 

  

 

 MOV DI,600H    ;start of memory where 

characters are to be saved  

 

    

 

 ;CALL INITIALIZE_PIC 

 

 ;CALL INITIALIZE_USART 

 

 

 

 MOV BX,RESET 

 

 CALL SETUP_NMI 

 

 ;MOV BX,POWERUP       ;prepare interrupts for receiving 

 

 mov BX,INT_RXRDY 

 

 CALL SETUP_VECTOR_TABLE0 

 

 ;nikos  
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 CALL SETUP_VECTOR_TABLE8      ;software INT 8 for 

movements 

 

 

 

 MOV AL,0xFE        ;enable interrupt 0 

(RxRdy) 

 

 OUT 12H,AL 

 

 STI  

 

 

 

 ;nikos 

 

 jmp MAIN 

 

 

 

POWER1: 

 

 MOV AL,'A' 

 

 CALL SENDC 

 

 MOV AX,2 

 

 CALL DELAY 

 

 JMP POWER1 

 

 

 

 MOV AL,0xFE        ;enable interrupt 0 

(RxRdy) 

 

 OUT 12H,AL 

 

 STI  

 

 

 

POWER: 

 

 MOV AL,'A' 

 

 CALL SENDC 

 

 MOV AX,2 

 

 CALL DELAY 

 

 JMP POWER 

 

 

 

 

 

NETWORK: 
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 JMP NETWORK 

 

 

 

CONNECTED: 

 

 

 

      

 

  

 

 JMP CONNECTED 

 

  

 

       ;nikos 

 

 mov ah,0    ;save initial move 

command 

 

MAIN: 

 

 in al,02    ;input port B 

(movements from rasp) 

 

 and al,00000111b   ;remove noise from 

other flaoting pins 

 

 cmp al,ah    ;compare to see if move 

command has changed 

 

 ;mov al,0xff 

 

 ;out 0,al    ;output port B to port 

A 

 

 jnz CALL_INT_MOVE          ; if command has 

changed call RXRDY INT 

 

 jz MAIN 

 

CALL_INT_MOVE: 

 

 mov ah,al    ;save new command 

 

 ;out 0,al 

 

 mov [ENABLE_INT8],1       ; so that INT_RXRDY can 

understand thats a soft int 8 

 

 int 8 

 

 JMP MAIN 
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;-------------------------------------------------------; 

 

;  Setup Vector Table For Interrupt 8 of SOFT INT ; 

 

;     Offset must be in BX   ; 

 

;-------------------------------------------------------; 

 

 

 

SETUP_VECTOR_TABLE8: 

 

 PUSH AX 

 

  

 

 MOV AX,0     

 

 MOV DS,AX         ;go to the start of 

memory where interrupt vector table is 

 

 

 

 MOV DS:[0x0020],BX        ;set interrupt routine 

offset int 8 

 

 MOV AX,CS 

 

 MOV DS:[0x0020+2],AX        ;set interrupt routine 

segment for RxRdy 

 

        

 

 MOV AX,CS         ;return to current data 

segment(same as code segment) 

 

 MOV DS,AX 

 

 

 

 POP AX 

 

 RET  

 

  

 

       

 

;-------------------------------; 

 

;    Send Binary   ; 

 

; Value to print must be in AL ; 

 

;-------------------------------; 
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SENDB: 

 

 PUSH AL 

 

 PUSH BL 

 

 PUSH CX 

 

 MOV BL,AL 

 

 MOV CX,8 

 

SENDBL: 

 

 ROL  BL,01 

 

 MOV AL,BL 

 

 AND AL,01 

 

 CALL DISPLAY2 

 

 LOOP SENDBL 

 

 POP CX 

 

 POP BL 

 

 POP AL 

 

 RET 

 

 

 

;-------------------------------; 

 

;    Send Hex  ; 

 

; Value to print must be in AL ; 

 

;-------------------------------; 

 

 

 

SENDH: 

 

 PUSH AX 

 

 MOV CL,4 

 

 ROR AL,CL 

 

 CALL DISPLAY2 

 

 POP AX 

 

 CALL DISPLAY2 

 

 RET 
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DISPLAY2: AND AL,0FH 

 

 CMP AL,0AH 

 

 JB DISP21 

 

 ADD AL,7 

 

DISP21: ADD AL,30H 

 

 CALL SENDC 

 

 RET 

 

 

 

;-------------------------------; 

 

;  Send String   ; 

 

; String must be pointed by SI ; 

 

;    String must end with $ ; 

 

;-------------------------------; 

 

 

 

SENDSTR: 

 

 PUSH AX 

 

SENDSTRL: 

 

 LODSB 

 

 CMP AL,'$' 

 

 JZ SENDSTR_END 

 

 CALL SENDC 

 

 JMP SENDSTRL 

 

SENDSTR_END: 

 

 POP AX 

 

 RET 

 

 

 

;-------------------------------------------------; 

 

;  Send Single Character Through Serial      ; 

 

;    Character to Send Must Be in AL        ; 

 

;-------------------------------------------------; 
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SENDC: 

 

 PUSH AX 

 

SENDCHAR:  

 

 IN AL,1AH        ;get status word of USART 

 

 AND AL,01        ;keep TxRdy bit 

 

 CMP AL,01        ;if not high repeat 

 

 JNE SENDCHAR 

 

 POP AX 

 

 OUT 18H,AL        ;send character 

 

        

 

 RET 

 

 

 

;-------------------------------------------------; 

 

;  Get Single Character Through Serial       ; 

 

;    Character Will Be Saved in AL          ; 

 

;-------------------------------------------------; 

 

  

 

GET_CHAR: 

 

   

 

 IN AL,1AH        ;get status word of USART 

 

 AND AL,02        ;keep TxRdy bit 

 

 CMP AL,02        ;if not high repeat 

 

 JNE GET_CHAR 

 

 IN AL,18H        ;get character 

 

    

 

 RET 

 

 

 

;-------------------------------------; 

 

;     Delay Function       ; 
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; Number of 0,1 seconds must be in AX ; 

 

;-------------------------------------; 

 

 

 

DELAY: 

 

 PUSH AX 

 

 PUSH CX 

 

DEL_OUT:          ;outer loop begins here 

 

 MOV CX,27313         ;number of inner loops 

required to create a delay of approximately 0.1s  

 

DEL_IN:           ;inner loop begins here 

 

 DEC CX 

 

 JNZ DEL_IN         ;inner loop ends here 

 

 DEC AX 

 

 JNZ DEL_OUT         ;outer loop ends here 

 

 POP CX 

 

 POP AX 

 

 RET 

 

 

 

;-------------------------------------; 

 

;   Setup Timer0 Function       ; 

 

; Value of binary count must be in BX ; 

 

;-------------------------------------; 

 

 

 

SETUP_TIMER0: 

 

 PUSH AX 

 

 MOV AL,0x36         ;mode Word 

 

 OUT 0EH,AL 

 

 MOV AL,BL         ;first the ls byte 

 

 OUT 0x08,AL 

 

 MOV AL,BH         ;last the ms byte 

 

 OUT 0x08,AL 
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 POP AX 

 

 RET 

 

 

 

;-------------------------------------------------------; 

 

;  Setup Vector Table For Interrupt 0 of PIC ; 

 

;     Offset must be in BX   ; 

 

;-------------------------------------------------------; 

 

 

 

SETUP_VECTOR_TABLE0: 

 

 PUSH AX 

 

  

 

 MOV AX,0     

 

 MOV DS,AX         ;go to the start of 

memory where interrupt vector table is 

 

 

 

 MOV DS:[0x0080],BX        ;set interrupt routine 

offset for RxRdy 

 

 MOV AX,CS 

 

 MOV DS:[0x0080+2],AX        ;set interrupt routine 

segment for RxRdy 

 

        

 

 MOV AX,CS         ;return to current data 

segment(same as code segment) 

 

 MOV DS,AX 

 

 

 

 POP AX 

 

 RET 

 

 

 

 

 

;-------------------------------------------------------; 

 

;  Setup Vector Table For Interrupt 5 of PIC ; 

 

;     Offset must be in BX   ; 

 

;-------------------------------------------------------; 
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SETUP_NMI: 

 

 PUSH AX 

 

 

 

 MOV AX,0     

 

 MOV DS,AX           ;go to the start of 

memory where interrupt vector table is 

 

 

 

 MOV DS:[0x0008],BX   ;set interrupt routine 

offset for clock0 

 

 MOV AX,CS 

 

 MOV DS:[0x0008+2],AX          ;set interrupt routine 

segment for clock0 

 

 

 

 MOV AX,CS           ;return to current data 

segment(same as code segment) 

 

 MOV DS,AX 

 

 

 

 POP AX 

 

 RET 

 

;-------------------------------------------------------; 

 

;  Setup Vector Table For Interrupt 6 of PIC ; 

 

;     Offset must be in BX   ; 

 

;-------------------------------------------------------; 

 

 

 

SETUP_VECTOR_TABLE6: 

 

 PUSH AX 

 

 

 

 MOV AX,0     

 

 MOV DS,AX           ;go to the start of 

memory where interrupt vector table is 
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 MOV DS:[0x0098],BX   ;set interrupt routine 

offset for clock0 

 

 MOV AX,CS 

 

 MOV DS:[0x0098+2],AX          ;set interrupt routine 

segment for clock0 

 

 

 

 MOV AX,CS           ;return to current data 

segment(same as code segment) 

 

 MOV DS,AX 

 

 

 

 POP AX 

 

 RET 

 

 

 

 

 

 

 

;---------------------------------------; 

 

;  Initialization of 8259 PIC ; 

 

;---------------------------------------; 

 

 

 

INITIALIZE_PIC: 

 

 PUSH AL 

 

 MOV AL,17H      ;ICW1 

 

 OUT 10H,AL 

 

 MOV AL,20H           ;ICW2 

 

 OUT 12H,AL 

 

 MOV AL,1    ;ICW4 

 

 OUT 12H,AL 

 

 MOV AL,0x3F           ;OCW1 / IMR 

 

 OUT 12H,AL 

 

 POP AL 

 

 RET 
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;---------------------------------------------------------------; 

 

; Interrupt Service Routine #1 for Clock0 (INT38) 

 ; 

 

;   Create Pulses           ; 

 

;---------------------------------------------------------------; 

 

 

 

PULSES: 

 

  

 

        PUSH AX  

 

 PUSH BX 

 

  

 

 MOV AL,PLSBIT 

 

 CMP AL,0           ;check to see if bit 

was high or low 

 

 JNZ LOWP 

 

 MOV AL,1    ;if low set high        

 

 MOV BX,HIGHT            ;1332H = 4914 decimal, 

4914*406.9ns = 2ms 

 

 JMP PULSES_END 

 

LOWP: 

 

 MOV AL,0    ;if high set low    

 

 MOV BX,0xB19A           ;B19AH = 45466 decimal, 

45466*406.9ns = 18.5ms 

 

 

 

PULSES_END: 

 

 CALL SETUP_TIMER0 

 

 MOV PLSBIT,AL            

 

 OUT 07H,AL           ;(PC0) 

 

 ADD AL,2 

 

 OUT 07H,AL           ;(PC1) 

 

 MOV AL,01100110B 

 

 OUT 10H,AL 
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 POP BX 

 

        POP AX 

 

 STI 

 

          

 

 

 

 

 

 IRET 

 

  

 

;-------------------------------------------------------; 

 

; Interrupt Service Routine for Clock1 (INT39) ; 

 

;-------------------------------------------------------; 

 

 

 

TURN: 

 

       PUSH AX  

 

 PUSH BX 

 

 PUSH DX 

 

  

 

 MOV AL,PLST 

 

 CMP AL,0 

 

 JNZ PLST1 

 

 MOV AL,1 

 

 MOV DL,3 

 

 MOV BX,HIGHT 

 

 MOV PLST,1 

 

 JMP TURN_END 

 

PLST1: 

 

 CMP AL,1 

 

 JNZ PLST2 

 

 MOV BX,HIGHT 
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 MOV PLST,2 

 

 MOV AL,ISLEFT 

 

 CMP AL,1 

 

 JNE RIGHT 

 

LEFT: 

 

 MOV AL,1 

 

 MOV DL,2  

 

 JMP TURN_END 

 

RIGHT: 

 

 MOV AL,0 

 

 MOV DL,3  

 

 JMP TURN_END 

 

PLST2: 

 

 MOV AL,0 

 

 MOV DL,2 

 

 MOV BX,0xB19A           ;B19AH = 45466 decimal, 

45466*406.9ns = 18.5ms 

 

 MOV PLST,0 

 

  

 

TURN_END: 

 

 CALL SETUP_TIMER0 

 

             

 

 OUT 07H,AL           ;(PC0) 

 

 MOV AL,DL 

 

 OUT 07H,AL           ;(PC1) 

 

 

 

 MOV AL,01100110B 

 

 OUT 10H,AL 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 POP DX 

 

 POP BX 

 

        POP AX 

 

 STI 

 

   

 

 IRET 

 

 

 

RESET: 

 

 JMP PULSE 

 

 

 

POWERUP: 

 

 IN AL,18H 

 

 CMP AL,'P' 

 

 JNE POWERUPEND 

 

 MOV BX,NETWORKUP        ;prepare interrupts for 

receiving 

 

 CALL SETUP_VECTOR_TABLE0 

 

 MOV AL,01100000B        ;end of interrupt 

 

 OUT 10H,AL 

 

 MOV AL,9 

 

 OUT 07,AL 

 

 STI 

 

 JMP NETWORK 

 

  

 

POWERUPEND: 

 

 MOV AL,01100000B        ;end of interrupt 

 

 OUT 10H,AL 

 

 

 

 STI 

 

 

 

 IRET 
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NETWORKUP: 

 

 IN AL,18H 

 

 CMP AL,'N' 

 

 JNE NETWORKUPEND 

 

 MOV BX,CONNENCTEDUP        ;prepare interrupts for 

receiving 

 

 CALL SETUP_VECTOR_TABLE0 

 

 MOV AL,01100000B        ;end of interrupt 

 

 OUT 10H,AL 

 

 MOV AL,7 

 

 OUT 07,AL 

 

 STI 

 

 JMP CONNECTED 

 

  

 

NETWORKUPEND: 

 

 MOV AL,01100000B        ;end of interrupt 

 

 OUT 10H,AL 

 

 

 

 STI 

 

 

 

 IRET 

 

 

 

CONNENCTEDUP: 

 

 IN AL,18H 

 

 CMP AL,'C' 

 

 JNE CONNENCTEDEND 

 

 MOV BX,INT_RXRDY        ;prepare interrupts for 

receiving 

 

 CALL SETUP_VECTOR_TABLE0 

 

 MOV AL,01100000B        ;end of interrupt 

 

 OUT 10H,AL 
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 MOV AL,8 

 

 OUT 07,AL 

 

 STI 

 

 JMP MAIN 

 

  

 

CONNENCTEDEND: 

 

 MOV AL,01100000B        ;end of interrupt 

 

 OUT 10H,AL 

 

 

 

 STI 

 

 

 

 IRET 

 

;--------------------------------------------------------------------

---; 

 

;  Interrupt Service Routine For RxRdy Signal Of 8251A USART

 ; 

 

;   Saves Input Data From PC and Acts on Them 

 ; 

 

;--------------------------------------------------------------------

---; 

 

 

 

 

 

INT_RXRDY: 

 

 

 

 PUSH AX 

 

 PUSH CX 

 

 PUSH SI 

 

 

 

 

 

 ;nikos 

 

 mov ah,[ENABLE_INT8]  ;check if we got by 

SOFTWARE_INT8 

 

 cmp ah,1 
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 jnz IS_RXRDY   ; this is a RXRDY INT go to 

load char from uart 

 

IS_INT8:    ;this is INT 8 

 

 out 0,al   ; set output port A for debug 

 

 ;mov [ENABLE_INT8],0  ;unset flag 

 

 cmp al,0   ;check which letter command to 

load 

 

 jz IS_E 

 

 cmp al,01 

 

 jz IS_W 

 

 cmp al,11b 

 

 jz IS_S 

 

 cmp al,100b 

 

 jz IS_A 

 

 cmp al,10b 

 

 jz IS_D 

 

IS_W:     ;load move forward 

 

 mov al,'W' 

 

 jmp INT8   ;skip char loading from uart we 

already have it in al 

 

IS_S: 

 

      mov al,'S' 

 

 jmp INT8 

 

IS_A: 

 

 mov al,'A' 

 

 jmp INT8 

 

IS_D: 

 

 mov al,'D' 

 

 jmp INT8 

 

IS_E: 

 

 mov al,'E'  

 

 jmp INT8 
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IS_RXRDY: 

 

 IN AL,18H         ;get char 

 

INT8: 

 

 MOV BX,OFFSET PULSES 

 

 MOV SI,OFFSET MESSAGE_TABLE       ;point to the start of 

the table with the message offsets - currently pointing at FWDMESSAGE 

 

 

 

 

 

FWD: 

 

 CMP AL,'W'         ;check if 'W' 

 

 JNE RVS   

 

 

 

 MOV BX,0x999                  ;999H = 2457 decimal, 

2457*406.9ns = 1ms 

 

 MOV HIGHT,BX 

 

 MOV ISLEFT,0 

 

 PUSH BX 

 

 MOV BX,OFFSET TURN 

 

 

 

 

 

 JMP OPERATE 

 

 

 

RVS:  

 

 ADD SI,2         ;get next message offset 

- currently pointing at RVSMESSAGE          

 

 CMP AL,'S'         ;check if 'S' 

 

 JNE TL  

 

 

 

 MOV BX,0x999                  ;999H = 2457 decimal, 

2457*406.9ns = 1ms 

 

 MOV HIGHT,BX 
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 MOV ISLEFT,1 

 

 PUSH BX 

 

 MOV BX,OFFSET TURN 

 

 

 

  

 

 JMP OPERATE 

 

 

 

TL: 

 

 ADD SI,2         ;get next message offset 

- currently pointing at TURNLMESSAGE  

 

 CMP AL,'A'         ;check if 'A' 

 

 JNE TR  

 

 

 

 MOV BX,0x1332                    ;1332H = 4914 decimal, 

4914*406.9ns = 2ms 

 

 MOV HIGHT,BX 

 

 PUSH BX 

 

 MOV BX,OFFSET PULSES 

 

 

 

 

 

 JMP OPERATE 

 

 

 

TR: 

 

 ADD SI,2         ;get next message offset 

- currently pointing at TURNRMESSAGE  

 

 CMP AL,'D'         ;check if 'D' 

 

 JNE STOP  

 

 

 

 MOV BX,0x999                  ;999H = 2457 decimal, 

2457*406.9ns = 1ms 

 

 MOV HIGHT,BX 

 

 PUSH BX 

 

 MOV BX,OFFSET PULSES 
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 JMP OPERATE 

 

 

 

STOP: 

 

 ADD SI,2         ;get next message offset 

- currently pointing at BRKMESSAGE  

 

 CMP AL,'E'         ;check if 'B' 

 

 JNE INT_RXRDY_END       ;if none of the above do 

nothing 

 

 MOV AL,0xFE        ;enable interrupt 0 

(RxRdy) 

 

 OUT 12H,AL 

 

 JMP NOOP         

 

OPERATE: 

 

 

 

 CALL SETUP_VECTOR_TABLE6 

 

 POP BX 

 

 CALL SETUP_TIMER0 

 

 MOV AL,0xBE        ;enable interrupt 0 

(RxRdy) and 7 (Timer0) 

 

 OUT 12H,AL 

 

 

 

   

 

NOOP: 

 

 ;nikos 

 

 mov ah,[ENABLE_INT8]  ;check if we got by 

SOFTWARE_INT8 

 

 cmp ah,1 

 

 mov [ENABLE_INT8],0  ;disable INT8 flag 

 

 jz  INT_RXRDY_END 
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 LODSW          ;get address in reverse 

order 

 

 MOV CL,8 

 

 ROR AX,CL         ;swap AH,AL  

 

 MOV SI,AX         ;send relative message 

 

 CALL SENDSTR 

 

 MOV AL,0AH 

 

 CALL SENDC 

 

 MOV AL,0DH 

 

 CALL SENDC 

 

 

 

INT_RXRDY_END: 

 

 

 

 MOV AL,01100000B        ;end of interrupt 

 

 OUT 10H,AL 

 

  

 

 POP SI 

 

 POP CX 

 

 POP AX 

 

 

 

 STI 

 

 

 

 IRET 

 

  

 

 

 

 

 

;nikos 

 

ENABLE_INT8 DB 0 

 

 

 

 

 

PLSBIT: DB '0' 
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PLST: DB '0' 

 

HIGHT: DW 'O' 

 

ISLEFT: DB '0' 

 

TESTMESSAGE: DB 'HELLO  $' 

 

FWDMESSAGE: DB 'MOVE FORWARD$' 

 

RVSMESSAGE: DB 'MOVE BACKWARDS$' 

 

TURNLMESSAGE: DB 'TURN LEFT$' 

 

TURNRMESSAGE: DB 'TURN RIGHT$' 

 

BRKMESSAGE: DB 'STOP$' 

 

RECEIVEMESSAGE: DB 'THE CHARACTER YOU RECEIVED IS: $' 

 

MESSAGE_TABLE:  DW FWDMESSAGE 

 

  DW RVSMESSAGE 

 

  DW TURNLMESSAGE 

 

  DW TURNRMESSAGE 

 

  DW BRKMESSAGE 

 

 

 

 

 

  

 

 END PULSE 

 

B.3 πρόγραμμα διεπαφισ 

B.3.1 index.php 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

<html> 

<head> 

 <title>Robot Control</title> 

 <link rel="stylesheet" href="stylesheet/index.css" 

type="text/css"> 

  <script type="text/javascript" src="js/jquery-

1.9.0.min.js"></script>           

 <script language="javascript" type="text/javascript"> 

   function resizeIframe(obj) { 

     obj.style.height = 

obj.contentWindow.document.body.scrollHeight + 'px'; 

   } 

 </script> 

 <script language="javascript" type="text/javascript"> 
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  /*document.onkeydown = function (e) { 

         if(e.which == 8){ 

                $("#ssh").contents().find("#applet2").focus(); 

         } 

  }*/ 

 function move(sig){ 

  $.ajax({ 

   type: "POST", 

   url: "command.php", 

   data: { sig: sig }, 

   success: function(data){ 

     

   } 

  }); 

 } 

  

 function updateSettings(text){ 

  $.ajax({ 

   type: "POST", 

   url: "updateSettings.php", 

   data: { text: text }, 

   success: function(data){ 

    alert('Settings Updated!');  

   } 

  });  

 } 

 </script> 

</head> 

<body> 

 <h3>Robot Control</h3> 

 <div id="commandMenu"> 

  Controls 

  <input type="button" id="auto" value="Automatic" 

onclick="move(36)"/> 

  <input type="button" id="manual" value="Manual" 

onclick="move(37)"/> 

   

  <input type="button" id="up" value="&uarr;" 

onclick="move(31)"/> 

  <input type="button" id="left" value="&larr;" 

onclick="move(34)"/> 

  <input type="button" id="break" value="Break" 

onclick="move(35)"/> 

  <input type="button" id="down" value="&darr;" 

onclick="move(33)"/> 

  <input type="button" id="right" value="&rarr;" 

onclick="move(32)"/> 

 </div> 

 <div id="parameters"> 

  Parameters<br> 

  <textarea 

id="settings"><?=file_get_contents('robot/settings.config');?></texta

rea> 

  <input type="button" value="Update" 

onclick="updateSettings($('#settings').val())"/> 

 </div> 

 <div id="sshBox"> 

   <iframe id="ssh" src="pages/ssh.php" 

width="510" height="300" frameborder="0" scrolling="no"></iframe> 

 </div> 

 <?php 
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  if(isset($_REQUEST['mode1'])):?> 

   <iframe id="images" 

src="pages/imagesDaemon.php" frameborder="0" scrolling="no" 

onload='javascript:resizeIframe(this);' width="100%"/> 

<?php elseif(isset($_REQUEST['mode0'])):?> 

   <iframe id="images" src="pages/images.php" 

frameborder="0" scrolling="no" 

onload='javascript:resizeIframe(this);' width="100%"/> 

<?php   else:?> 

   <iframe id="images" 

src="pages/imagesLaser.php" frameborder="0" scrolling="no" 

onload='javascript:resizeIframe(this);' width="100%"/> 

<?php   endif;?> 

</body> 

</html> 

 

B.3.2 imagesLaser.php 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

<script src="colorpicker/jquery-1.4.4.min.js" 

type="text/javascript"></script> 

<script src="colorpicker/jquery-ui-1.8.9.custom.min.js" 

type="text/javascript"></script> 

<script src="colorpicker/jquery.ImageColorPicker.min.js"></script> 

<link rel="stylesheet" href="colorpicker/ImageColorPicker.css" 

type="text/css" media="screen" charset="utf-8"/> 

<script type="text/javascript" > 

 setTimeout('window.location.reload()',<?=($_SERVER['HTTP_HOST

']=="mint")?'2000':'5000'?>); 

</script> 

<style type="text/css"> 

 .ImageColorPickerWrapper{float:left;} 

</style>  

<h3>Laser Point Detection</h3> 

<img id="left" 

src="../robot/SampleData/lLaserPoint.bmp?t=<?=time()?>" alt="" > 

<img id="right" 

src="../robot/SampleData/rLaserPoint.bmp?t=<?=time()?>" alt="" > 

 

<script type="text/javascript" > 

 $("#left").ImageColorPicker({ 

   afterColorSelected: function(event, color){  

    alert( "red: 

"+(hexToRgb(color).r).toFixed(0)+"\ngreen: 

"+(hexToRgb(color).g).toFixed(0)+"\nblue: 

"+(hexToRgb(color).b).toFixed(0) );  

   } 

 }); 

 $("#right").ImageColorPicker({ 

   afterColorSelected: function(event, color){  

    alert( "red: 

"+(hexToRgb(color).r).toFixed(0)+"\ngreen: 

"+(hexToRgb(color).g).toFixed(0)+"\nblue: 

"+(hexToRgb(color).b).toFixed(0) );  

   } 

 }); 

 function hexToRgb(hex) { 
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     var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-

f\d]{2})$/i.exec(hex); 

     return result ? { 

         r: parseInt(result[1], 16), 

         g: parseInt(result[2], 16), 

         b: parseInt(result[3], 16) 

     } : null; 

 } 

</script> 

 

B.3.3 command.php 

<?php 

 $pid = file_get_contents("robot/SampleData/pid"); 

 //echo passthru("kill -".$_POST['sig']." ".$pid); 

 

 error_reporting(E_ALL); 

  

 /* Get the port for the WWW service. */ 

 $service_port = 9034; 

  

 /* Get the IP address for the target host. */ 

 $address = '127.0.0.1'; 

  

 /* Create a TCP/IP socket. */ 

 $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP); 

 if ($socket === false) { 

     echo "socket_create() failed: reason: " .  

          socket_strerror(socket_last_error()) . "\n"; 

 } 

  

 echo "Attempting to connect to '$address' on port 

'$service_port'..."; 

 $result = socket_connect($socket, $address, $service_port); 

 if ($result === false) { 

     echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " .  

           socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n"; 

 } 

  

 $in = $_POST['sig']; 

 //$out = ''; 

  

 echo "Sending HTTP HEAD request..."; 

 socket_write($socket, $in, strlen($in)); 

 echo "OK.\n"; 

  

 /*echo "Reading response:\n\n"; 

 while ($out = socket_read($socket, 2048)) { 

     echo $out; 

 }*/ 

  

 socket_close($socket); 

?> 
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B.3.4 updateSettings.php 

<?php 

 $myFile = "robot/settings.config"; 

 $fh = fopen($myFile, 'w') or die("can't open file"); 

 $stringData = $_POST['text']; 

 fwrite($fh, $stringData); 

 fclose($fh); 

?> 
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