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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο έλεγχος δύο ή τριών κινητών 

ρομπότ για την συντονισμένη μετακίνηση υφάσματος πάνω σε τραπέζι. Σκοπός της εργασίας είναι 

ο σχεδιασμός της κίνησης σε σχηματισμό των κινητών ρομπότ, έτσι ώστε κατά την διάρκεια της 

κίνησης το ύφασμα να μην δέχεται εφελκυστικά φορτία καθώς επίσης και να μην προκαλούνται 

πτυχώσεις σε αυτό. 

Αρχικά, γίνεται μία λεπτομερής αναφορά στο πρόβλημα της μετακίνησης του υφάσματος 

με το οποίο πραγματεύεται η εργασία και τίθενται οι στόχοι προς επίτευξη. Επιπλέον, αναφέρονται 

διάφοροι τρόποι μετακίνησης ενός εύκαμπτου αντικειμένου όπως με την χρήση διαφόρων τύπων 

αρπαγών σε ρομποτικούς βραχίονες, ενώ παρουσιάζεται η βιβλιογραφική έρευνα που έγινε στους 

τομείς του σχεδιασμού κίνησης σε σχηματισμό και του ελέγχου κίνησης. Η μελέτη συνεχίζεται 

στο επόμενο κεφάλαιο, όπου περιγράφεται συνοπτικά το σύστημα που αναπτύχθηκε στην 

σπουδαστική εργασία για την αναγνώριση των ρομπότ μέσω κάμερας και την ασύρματη μεταφορά 

δεδομένων σε αυτά. Ενώ, το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ορισμένων  

τροποποιήσεων για την επέκταση του αναπτυχθέντος συστήματος στον έλεγχο πολλών ρομπότ. 

Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στον τρόπο υπολογισμού των δεδομένων θέσης και 

προσανατολισμού (x,y,r) του κινητού ρομπότ, ενώ επιπρόσθετα παρατίθενται η ανάλυση του 

σχεδιασμού κίνησης σε σχηματισμό για δύο και τρία κινητά ρομπότ αντίστοιχα, έτσι ώστε να 

πληρούνται οι προϋποθέσεις που τέθηκαν αρχικά. 

Το επόμενο κεφάλαιο ασχολείται με τον έλεγχο κίνησης των τροχοφόρων ρομπότ. Αρχικά, 

παρουσιάζεται το ευθύ και το αντίστροφο κινηματικό πρόβλημα των ρομπότ για την καλύτερη 

κατανόηση των εξισώσεων ελέγχου κίνησης, ενώ στην συνέχεια αναλύονται εκτενώς οι δύο 

διαφορετικές προσεγγίσεις ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν. 

Συντονισμός δύο ή τριών κινητών ρομπότ για τη μετακίνηση ενός 

υφάσματος σε τραπέζι 

 Χρήστος Χρυσικός 
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Ακολούθως, γίνεται αναφορά στις προδιαγραφές των υφασμάτων, των οποίων το σύστημα 

έχει την δυνατότητα να μετακινήσει πάνω σε ένα τραπέζι, ενώ παρουσιάζονται τα πειραματικά 

αποτελέσματα της εργασίας με χρήση 2 ή 3 κινητών ρομπότ αντίστοιχα. Τέλος, εξάγονται τα 

κατάλληλα συμπεράσματα από τα πειράματα που διεξήχθησαν για την απόδοση της διάταξης και 

γίνονται προτάσεις για βελτίωση του συστήματος σε μελλοντική έρευνα. 
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ABSTRACT 

The subject of this diploma thesis is the use of two or three mobile robots for the 

coordinated movement of a cloth on a table. The purpose of the work is to design the formation 

control of the mobile robots, so that during the movement the fabric does not receive tensile loads 

as well as not be created wrinkles. 

Initially, a detailed reference is made to the problem of moving the fabric and the objectives 

to be achieved are set. In addition, the various ways of moving a flexible object are referred such 

as the use of various types of grabbing on robotic arms, while bibliographic research is carried out 

in the areas of formation and motion control. The study continues in the chapter, which briefly 

describes the system that was created in the student's work on camera recognition and wireless 

data transfer. Furthermore, this chapter ends with the presentation of improvements on the 

developed system for controlling multiple robots. 

Then, reference is made to the way in which the positioning and orientation data (x, y, r) 

of the mobile robot are calculated, and in addition the analysis of formation control approach for 

two and three mobile robots is provided, so that the conditions set out in the previous chapters are 

met. 

The next chapter deals with the motion control of wheeled robots. Initially, the straight and 

inverse kinematic problem of the robots is presented to better understand the motion control 

equations, and then the two different control approaches used are extensively analyzed. 

Thereafter, a reference is made to fabric specifications where the system is able to move 

on a table, while the experimental results of the work are presented using 2 or 3 mobile robots 

respectively. Finally, the appropriate conclusions from the experiments carried out on the 

performance of the system and suggestions are made for improving the system in future research. 

Coordination of two or three mobile robots assigned to transfer a fabric on a 

table  

Christos Chrysikos 
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1.0  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙ 

Στην βιομηχανία υφάσματος η χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένη, το οποίο οφείλεται κυρίως στην αυξημένη πολυπλοκότητα που απαιτούν οι 

αυτοματισμοί που αλληλεπιδρούν με υφάσματα αλλά και στο υψηλό κόστος ανάπτυξης τέτοιων 

συστημάτων. Για διαδικασίες όπως η μετακίνηση υφασμάτων, οι περισσότερες προσεγγίσεις 

στοχεύουν στην ανάπτυξη κατάλληλων αρπαγών και στην τοποθέτηση αυτών σε ρομποτικούς 

βραχίονες. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας καινοτόμας προσέγγισης , όπου 

δεν θα χρησιμοποιούνται ρομποτικοί βραχίονες για την μετακίνηση των υφασμάτων αλλά κινητά 

ρομπότ.  

Σκοπός της εργασίας είναι ο συντονισμός δύο ή τριών κινητών ρομπότ μικρών 

διαστάσεων, για την μετακίνηση ενός εύκαμπτου αντικειμένου (ύφασμα) πάνω σε τραπέζι. Η 

μελέτη αυτή αποτελεί επέκταση της σπουδαστικής εργασίας [1], στην οποία παρουσιάστηκε η 

μορφή του κινητού ρομπότ και αναλύθηκε λεπτομερώς το σύστημα ασύρματης μεταφοράς 

δεδομένων και μηχανικής όρασης. Τα συστήματα που αναπτύχθηκαν δίνουν την δυνατότητα 

αναγνώρισης της θέσης και του προσανατολισμού του κινητού ρομπότ στον χώρο εργασίας, ενώ 

παράλληλα μεταφέρουν τις απαραίτητες ταχύτητες των τροχών στο κινητό ρομπότ για την 

επίτευξη της προκαθορισμένης τροχιάς.  

Τα κύρια προβλήματα που καλείται να επιλύσει η παρούσα εργασία είναι ο σχεδιασμός 

κίνησης των ρομπότ σε σχηματισμό και η εφαρμογή του κατάλληλου ελέγχου κίνησης για την 

βέλτιστη διατήρηση της διάταξης των κινητών ρομπότ. Καθώς ο χειρισμός υφασμάτων είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία λόγω της ευκαμψίας που παρουσιάζουν, ο σχεδιασμός κίνησης σε 

σχηματισμό πρέπει να ικανοποιεί τους παρακάτω στόχους, ώστε η μετακίνηση του υφάσματος να 

γίνεται όσο τον δυνατόν αποτελεσματικότερα. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται: 

• Να μην προκαλούνται πτυχώσεις στο ύφασμα 

• Να μην καταπονείται το ύφασμα από σημαντικά εφελκυστικά φορτία 
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Αμφότεροι οι στόχοι αποσκοπούν στην κατά τον δυνατόν ομαλότερη μεταφορά του υφάσματος. 

Παίρνοντας υπόψη τους κινηματικούς περιορισμούς των ρομπότ που χρησιμοποιούνται στην 

παρούσα εργασία [Ενότητα 3.4] επιδιώκουμε τον σχεδιασμό της κίνησης σε σχηματισμό, έτσι 

ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραμόρφωσης του υφάσματος προς μετακίνηση. Είναι προφανές 

για παράδειγμα, ότι η δημιουργία πτυχώσεων στο ύφασμα μπορεί να προέλθει είτε από εκτεταμένη 

μείωση ή αύξηση των προκαθορισμένων αποστάσεων μεταξύ των ρομπότ, είτε από μεγάλη 

διαφορά των προσανατολισμών των κινητών ρομπότ. 

 Συνεπώς, ικανοποιώντας τους παραπάνω στόχους έχουμε την δυνατότητα για ανάπτυξη 

ενός πρωτοποριακού συστήματος μεταφοράς υφασμάτων, το οποίο θα κάνει χρήση των 

πλεονεκτημάτων των κινητών ρομπότ έναντι των ρομποτικών βραχιόνων.  Τέτοια πλεονεκτήματα 

αποτελούν ο μεγαλύτερος χώρος εργασίας των κινητών ρομπότ και η οικονομικότερη 

εγκατάσταση ενός συστήματος βασισμένο σε κινητά ρομπότ λόγω του κατά πολύ χαμηλότερου 

κόστους συγκριτικά με τους ρομποτικούς βραχίονες.  
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1.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Η βιβλιογραφική έρευνα επεκτάθηκε τόσο στον κλάδο της αυτοματοποίησης διαδικασιών 

με υφάσματα όσο και στον σχεδιασμό κίνησης σε σχηματισμό πολλαπλών ρομπότ, έτσι ώστε να 

βρεθούν επιπλέον προτάσεις για τα διάφορα ζητήματα προς επίλυση. Προφανώς, για αυτές τις 

προτάσεις πρέπει να διερευνηθεί αν ταιριάζουν στο δικό μας σκοπό και κατόπιν να αξιολογηθούν 

ως προς την απόδοσή τους. 

Αρχικά, εξετάστηκε η γενικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος μετακίνησης 

υφασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, αναζητήθηκαν οι διάφοροι τρόποι που έχουν αναπτυχθεί έως 

τώρα από τα ερευνητικά κέντρα και την βιομηχανία, για τον χειρισμό υφασμάτων. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας φαίνονται στην Ενότητα 1.2.1. 

Στην συνέχεια διεξήχθη βιβλιογραφική έρευνα στον τομέα του σχεδιασμού κίνησης των 

ρομπότ σε σχηματισμό, όπου μελετήθηκαν οι υπάρχουσες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. Στην Ενότητα 1.2.2, παρουσιάζονται παραδείγματα εργασιών που εισάγουν αυτές 

τις προσεγγίσεις, γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα αυτών, ενώ στην 

Ενότητα 1.3 γίνεται η τελική επιλογή μετά την αξιολόγηση των προαναφερθέντων τεχνικών. 

Τέλος, έρευνα πραγματοποιήθηκε και στον τομέα του ελέγχου κίνησης. Ο κλάδος αυτός, 

περιλαμβάνει το σύστημα που δέχεται ως δεδομένα την θέση και τον προσανατολισμό των ρομπότ 

και παράγει τις κατάλληλες ταχύτητες των κινητήρων για την διατήρηση της επιθυμητής τροχιάς. 

Οι διάφορες προσεγγίσεις από αυτόν τον τομέα της έρευνας παρουσιάζονται στην Ενότητα 1.2.3, 

ενώ η αξιολόγηση και η τελική επιλογή γίνεται στην Ενότητα 1.4. 
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1.2.1 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

Αυτοματισμός είναι η διαδικασία ή η τεχνική να εκτελούνται συγκεκριμένες εργασίες με 

χρήση αυτόματου εξοπλισμού στην θέση του ανθρώπινου δυναμικού, κατά την διάρκεια της 

κατασκευής ενός προϊόντος [2]. Παρόλο που οι αυτοματισμοί είναι ευρέως χρησιμοποιούμενοι 

στους περισσότερους κλάδους όπως για παράδειγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην 

βιομηχανία αεροσκαφών, στην βιομηχανία φαρμάκων, στην βιομηχανία φαγητού, στις εξορύξεις, 

στα διυλιστήρια πετρελαίου κ.τ.λ., η βιομηχανία της κατασκευής ενδυμάτων παρουσιάζει 

περιορισμένη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Ενώ η ενδυμασία αποτελεί την δεύτερη 

σημαντικότερη ανθρώπινη ανάγκη μετά το φαγητό και ταυτόχρονα υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση 

λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της γρήγορης εναλλαγής των προτύπων μόδας, ο κλάδος 

της κατασκευής ενδυμάτων βασίζεται περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό. Οι σημαντικότεροι 

παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση είναι οι εξής: 

1. Η πολυπλοκότητα στον χειρισμό υφασμάτων λόγω ευκαμψίας, απρόβλεπτης 

συμπεριφοράς και άπειρων καταστάσεων ισορροπίας 

2. Ύπαρξη φθηνού ανθρώπινου εργατικού δυναμικού στις αναπτυσσόμενες χώρες 

3. Μεγάλη αρχική επένδυση για εξοπλισμό αυτοματισμού 

4. Κατασκευή ενδυμάτων σε διαφορετικά μεγέθη, σχήματα, σχέδια, τύπους 

Παρά τις δυσκολίες στην υιοθέτηση τέτοιων αυτοματισμών στην βιομηχανία, τις 

τελευταίες δύο περίπου δεκαετίες έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για ανάπτυξη συστημάτων που  

χειρίζονται υφάσματα. Το κύριο συστατικό των ρούχων είναι το ύφασμα και στις περισσότερες 

διαδικασίες απαιτείται η μεταφορά και η τοποθέτηση αυτών από το ένα στάδιο επεξεργασίας στο 

επόμενο. Για την διαδικασία αυτή οι περισσότερες προσεγγίσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη 

κατάλληλων συσκευών για την σύλληψη και τον χειρισμό υφασμάτων, οι οποίες στηρίζονται σε 

διάφορες αρχές λειτουργίας όπως φαίνεται στον Πίνακας 1, και τοποθετούνται κατά κύριο λόγο 

σε ρομποτικούς βραχίονες [3], [4]. 
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Πίνακας 1. Προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση και μεταφορά 

υφασμάτων [3] 

Εργαλείο/Μέθοδος 

συγκράτησης 

Ιδιότητες υφάσματος που 

επηρεάζουν. 
Σχόλια 

Καρφίτσες ή Βελόνες Ακαμψία υφάσματος. 
Πιθανότητες καταστροφής 

λεπτών υφασμάτων. 

Τσίμπημα 
Ακαμψία υφάσματος και 

επιφάνεια τριβής. 

Ίσως να μην είναι 

αποτελεσματικό σε 

υφάσματα με μικρή 

σκληρότητα. 

Τριβή 
Ακαμψία υφάσματος και 

επιφάνεια τριβής. 

Οι διαστάσεις του υφάσματος 

πρέπει να είναι σταθερές. 

Διείσδυση Σκληρότητα υφάσματος 

Η χρησιμοποιούμενη 

συσκευή δεν πρέπει να 

προκαλεί ζημιά στο ύφασμα. 

Ηλεκτροστατική 

Φύση των ινών του 

υφάσματος, ομαλότητα, 

επιφανειακή υφή. 

Ίσως να μην είναι 

αποτελεσματικό σε κάποια 

είδη υφάσματος. 

Αναρρόφηση Πορώδες υφάσματος. 
Δύσκολο να χειριστεί 

πορώδη, διχτυωτά υφάσματα. 

Κολλώδης 

Φύση των ινών, 

αποτελεσματικότητα 

αφαίρεσης της κόλλας. 

Αναγκαία επιπλέον 

διαδικασία για αφαίρεση 

κόλλας. 

Πάγωμα 

Χειρισμός όλων των 

υφασμάτων. Ο τύπος του 

υφάσματος επηρεάζει τον 

απαιτούμενο χρόνο ψύξης και 

θέρμανσης. 

Απαιτείται επιπλέον χρόνος 

για τις διαδικασίες ψύξης και 

θέρμανσης. 
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Πέρα των οικονομικών συνθηκών που συμβάλλουν αρνητικά στην χρήση και την 

ανάπτυξη αυτοματισμών στην βιομηχανία των ενδυμάτων, τα σημαντικότερα προβλήματα του 

αυτοματισμού στον κλάδο αυτόν, βρίσκονται στον χειρισμό των υφασμάτων. Αν και έχουν 

αναπτυχθεί αρκετές προσεγγίσεις, όπως φαίνεται στον Πίνακας 1, καμία από αυτές δεν μπορεί σε 

βιομηχανικό επίπεδο να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη υφασμάτων. Αυτό συμβαίνει διότι τα 

υφάσματα είναι κατά κύριο λόγο εύκαμπτα υλικά και η ικανότητα χειρισμού τους εξαρτάται από 

τρείς παράγοντες: 

• Ευκαμψία   

• Συντελεστή τριβής της επιφάνειας του υφάσματος 

• Διαμήκης έκταση ( παραμόρφωση )  

Οι υψηλές τιμές ευκαμψίας και παραμόρφωσης σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές τριβής κάνουν 

την αυτοματοποίηση αρκετά δύσκολη διαδικασία. Ενώ παράλληλα, λόγο της υψηλής 

μεταβλητότητας των τριών παραγόντων ανάλογα με το είδος του υφάσματος, είναι πραγματικά 

δύσκολο να αναπτυχθεί κάποια αυτοματοποιημένη συσκευή που να χειρίζεται όλα τα είδη. 

Επιπλέον παράγοντες που δυσκολεύουν την αυτοματοποίηση είναι η εξάρτηση των 

ιδιοτήτων των υφασμάτων από την υγρασία και την θερμοκρασία του χώρου εργασίας. Αν 

επομένως δεν εφαρμοστεί κατάλληλος έλεγχος αυτών των συνθηκών στις βιομηχανίες 

υφασμάτων/ενδυμάτων, η αυτοματοποιημένη διαδικασία θα παρουσιάζει μικρή 

αποτελεσματικότητα.  

 Παρατηρώντας τις βιομηχανίες με μεγάλα επίπεδα αυτοματοποιημένων διαδικασιών, 

βλέπουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε αλληλεπίδραση των ρομποτικών συστημάτων με 

άκαμπτα αντικείμενα. Αυτό το γεγονός έρχεται προφανώς σε αντίθεση με τον χειρισμό 

υφασμάτων, λόγω της ευκαμψίας που παρουσιάζουν. Πάνω σε αυτή την λογική βασίζεται μια  

πρωτοποριακή τεχνική (Εικόνες 1.1, 1.2)  που υλοποιήθηκε από τον Zornow το 2015 [5]. Σύμφωνα 

με αυτή την προσέγγιση, αντί να γίνει προσπάθεια να αναπτυχθεί μια πολύπλοκη συσκευή 

χειρισμού υφασμάτων, η μελέτη επικεντρώθηκε στην μεταβολή της ευκαμψίας του υφάσματος. 
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 Έτσι εφαρμόστηκε ένα υδατοδιαλυτό και μη τοξικό πολυμερές στο ύφασμα, το οποίο προκαλεί  

μείωση της ευκαμψίας ενώ αφαιρείται εύκολα μετά την εφαρμογή ζεστού νερού. Με αυτόν τον 

τρόπο το ρομπότ “Sewbo” όπως ονομάστηκε, έχει την δυνατότητα να κατασκευάσει ένα T-shirt 

από την αρχή έως το τέλος, με μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η ικανότητα του “Sewbo” για χειρισμό υφασμάτων με ένα μηχανισμό 

αναρρόφησης, και κατόπιν η τοποθέτησή τους σε μία ραπτομηχανή. 

 

Εικόνα 1.1. Χειρισμός υφάσματος με αναρρόφηση 

 

Εικόνα 1.2. Τοποθέτηση υφάσματος σε ραπτομηχανή 
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1.2.2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας πλέον επιβάλλει την χρήση ρομπότ σε όλο και περισσότερες 

διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από επαναληψιμότητα. Ως εκ τούτου, η τάση αυτή δημιουργεί 

την ανάγκη για ανάπτυξη πολύπλοκων ρομποτικών συστημάτων. Ένας ευρέως γνωστός και 

ταυτόχρονα άκρως αποδοτικός τρόπος για την αποφυγή δημιουργίας συστημάτων με μεγάλη 

πολυπλοκότητα είναι η χρήση ομάδων ρομπότ για την εκτέλεση εργασιών όπου ένα ρομπότ, είτε 

θα ήταν αδύνατο, είτε αρκετά δύσκολο να διεκπεραιώσει.  

Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκε μια παρόμοια λογική συγχρονισμένου ελέγχου 

πολλών κινητών ρομπότ για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μεταφοράς υφάσματος. Τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης μιας ομάδας ρομπότ για μια εργασία έναντι ενός ρομπότ ή ενός 

ανθρώπου, γίνονται εμφανή αν σκεφτούμε εργασίες που απαιτούν πολυπλοκότητα, ευελιξία, 

προσαρμοστικότητα ή περιέχουν κίνδυνο. Μια ομάδα κινητών ρομπότ μπορεί να λύσει 

αποτελεσματικά εργασίες όπως η εξερεύνηση χώρου, η μεταφορά μεγάλων αντικειμένων, 

εργασίες ασφαλείας, ομαδική αναζήτηση στόχου κλπ. Διάφορα παραδείγματα εφαρμογής του 

συνεργατικού ελέγχου των κινητών ρομπότ είναι: 

• Ο ταυτόχρονος εντοπισμός και χαρτογράφηση (SLAM) [6] 

Το πρόβλημα ταυτόχρονου εντοπισμού και χαρτογράφησης (SLAM) εξετάζει εάν είναι 

δυνατόν, για ένα κινητό ρομπότ, να τοποθετηθεί σε μια άγνωστη θέση σε ένα άγνωστο 

περιβάλλον και να δημιουργήσει διαδοχικά έναν χάρτη αυτού του περιβάλλοντος, ενώ 

ταυτόχρονα καθορίζει τη θέση του εντός αυτού του χάρτη. Η διαδικασία αυτή γίνεται 

ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και αποδοτική αν αντί ενός κινητού ρομπότ, την χαρτογράφηση 

του περιβάλλοντος αναλάβει μια ομάδα κινητών ρομπότ. Η "λύση" του προβλήματος 

SLAM υπήρξε μία από τις αξιοσημείωτες επιτυχίες της ρομποτικής κοινότητας κατά την 

τελευταία δεκαετία ενώ σε θεωρητικό επίπεδο, το πρόβλημα του ταυτόχρονου εντοπισμού 

και χαρτογράφησης μπορεί να θεωρηθεί λυμένο. Το SLAM έχει επίσης εφαρμοστεί σε 

διάφορους τομείς όπως σε ρομπότ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σε υποβρύχια και 

εναέρια συστήματα κλπ. 
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• Η μεταφορά φορτίου [7] 

Το πρόβλημα μεταφοράς αντικειμένων σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες 

αντιμετωπίζεται αποδοτικότερα με την χρήση ομάδων ρομπότ. Σύμφωνα με την εργασία 

[8] η συνεργατική μεταφορά αντικειμένων μπορεί να χωριστεί σε διάφορες κατηγορίες, 

όπως η  “pushing only” στρατηγική, η “Grasping” στρατηγική και η “Caging” στρατηγική. 

Οι μέθοδοι αυτοί διαφέρουν ως προς την τεχνική κρατήματος του αντικειμένου από τα 

κινητά ρομπότ, καθώς επίσης και από την ανάγκη για διατήρηση του περιγράμματος του 

αντικειμένου σταθερό (για εύκαμπτα αντικείμενα) κατά την μεταφορά. Παραδείγματα 

συνεργατικής μεταφοράς μπορούμε να εντοπίσουμε σε ομάδες εναέριων ρομπότ (Michael 

et al., 2011, Bernard et al., 2011), όπου απαιτείται η μεταφορά βαρέων αντικειμένων 

χρησιμοποιώντας καλώδια, ενώ σημαντική ανάπτυξη έχει κερδίσει και σε εφαρμογές 

μικρής κλίμακας όπου τα micro-ρομπότ (δηλαδή τα ρομπότ σε κλίμακα χιλιοστόμετρου) 

έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν micro-χειρισμό και micro-συναρμολόγηση (Hu et al., 

2011, Shahrokhi and Becker, 2016, Rahman). 

• Η σύλληψη ενός εισβολέα [9]  

Το πρόβλημα σύλληψης ενός εισβολέα παραπέμπει στο παράδειγμα της καταδίωξης ενός 

“κακοποιού”, όπου πρέπει να αντιμετωπισθεί η συνεχής μεταβολή θέσεων των εμποδίων 

και των εισβολέων.  Όπως είναι αναμενόμενο η χρήση πολλαπλών κινητών ρομπότ και ο 

έλεγχος του σχηματισμού κατά την κίνησή τους αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας της 

διαδικασίας.   

Ωστόσο πριν η εφαρμογή μιας τέτοια προσέγγισης καταστεί εφικτή, πρέπει να αντιμετωπισθούν 

πολλές τεχνικές και επιστημονικές δυσκολίες, όπως η ανάπτυξη των στρατηγικών για τον 

σχεδιασμό της κίνησης σε σχηματισμό, τα συστήματα επικοινωνίας με τα ρομπότ, ο εντοπισμός 

της θέσης των ρομπότ, η ανίχνευση και η χαρτογράφηση του περιβάλλοντος κλπ. Οι τεχνικές 

δυσκολίες που αφορούν τα συστήματα μηχανικής όρασης και μεταφοράς δεδομένων στα ρομπότ, 

αντιμετωπίστηκαν κατά κύριο λόγο στην σπουδαστική εργασία [1]. Στην τρέχουσα εργασία η 

έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό των στρατηγικών κίνησης σε σχηματισμό και στο σύστημα 

ελέγχου κίνησης.  
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Σύμφωνα με την βιβλιογραφία [10], [11],  οι μέθοδοι διατήρησης του σχηματισμού 

μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: στην προσέγγιση που βασίζεται στη 

συμπεριφορά [12], στην προσέγγιση εικονικής δομής [13] και την προσέγγιση ηγέτη-ακόλουθου 

[14]. 

• Προσέγγιση που βασίζεται στη συμπεριφορά [12] 

Στις μεθόδους που βασίζονται στη συμπεριφορά (π.χ. αποφυγή εμποδίων, αναζήτηση 

στόχων κλπ.), η αποστολή της ομάδας αποτελείται από μια σειρά από ξεχωριστές ενέργειες 

(υποτμήματα : όπως είναι η διατήρηση των αποστάσεων μεταξύ των ρομπότ, η αποφυγή 

εξωτερικών εμποδίων, η ταύτιση των ταχυτήτων, η διατήρηση της τροχιάς κλπ.), που 

συντίθενται για να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος. Μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί η 

πολυπλοκότητα του δυναμικού μοντέλου της ομάδας ρομπότ, γεγονός που δυσκολεύει την 

απλή μαθηματική ανάλυση ευστάθειας. Σαφώς, ακόμη και η χρήση των κινηματικών 

μοντέλων των κινητών ρομπότ είναι αρκετά περίπλοκη διαδικασία, περιορίζοντας την 

δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου στην πράξη. 

Ένα παράδειγμα σχηματισμού με βάση την συμπεριφορά παρουσιάζεται στην εργασία 

[12], όπου στοχεύει στην δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου σε σχηματισμό 

ρομποτικών οχημάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως οχήματα-ανιχνευτές. Σκοπός του 

ελέγχου σχηματισμού είναι η ομάδα των ρομποτικών οχημάτων να προσεγγίζει στόχους, 

να αποφεύγει εμπόδια και ταυτόχρονα να παραμένει σε σχηματισμό.  

• Προσέγγιση εικονικής δομής [13] 

Σε αυτήν την προσέγγιση, τα ρομπότ θεωρούνται ως σωματίδια, τα οποία εισάγονται σε 

μια άκαμπτη εικονική δομή, η οποία με την σειρά της αντιπροσωπεύει ολόκληρο τον 

σχηματισμό. Επομένως, ολόκληρος ο σχηματισμός θεωρείται ως μια ενιαία άκαμπτη δομή. 

Ένα παράδειγμα παρουσιάζεται στην μελέτη [13], όπου μια στρατηγική ελεγκτή 

αναπτύχθηκε για την προσέγγιση εικονικής δομής. Χρησιμοποιώντας αυτήν την 

στρατηγική, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν σχηματισμοί που είναι χρονικά 

μεταβαλλόμενοι. Επιπλέον, δεν μπορεί να αλλάξει ο συντελεστής βαρύτητας που 

εφαρμόζεται στα κινητά ρομπότ, είτε για να ακολουθήσουν τις ατομικές τροχιές τους, είτε 

για διατήρηση του σχηματισμού της ομάδας. Στην εργασία [11], ο ελεγκτής εικονικής 
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δομής έχει σχεδιαστεί για μια ομάδα κινητών ρομπότ χρησιμοποιώντας μοντέλα που 

περιλαμβάνουν τη δυναμική των ρομπότ. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός του ελεγκτή τείνει 

να είναι πολύπλοκος, το οποίο είναι δυσμενές από την προοπτική της υλοποίησης, ειδικά 

όταν τα κινηματικά μοντέλα επαρκούν. Ένα πλεονέκτημα της προσέγγισης εικονικής 

δομής είναι ότι επιτρέπει να επιτευχθεί μια ορισμένη ευστάθεια του σχηματισμού αν 

συμβούν διαταραχές στα ρομπότ. 

• Προσέγγιση ηγέτη-ακόλουθου [14] 

Στην προσέγγιση ηγέτη-ακόλουθου, ένα από τα κινητά ρομπότ του σχηματισμού ορίζεται 

ως ηγέτης ενώ τα υπόλοιπα θεωρούνται ακόλουθοι και σκοπός τους είναι να ακολουθούν 

τον ηγέτη, διατηρώντας μια σταθερή γεωμετρική διάταξη. Ένα πλεονέκτημα αυτής της 

προσέγγισης είναι το γεγονός ότι είναι σχετικά εύκολο να κατανοηθεί και να εφαρμοστεί. 

Μειονέκτημα, ωστόσο, αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανατροφοδότηση από τους 

ακόλουθους στον ηγέτη. Κατά συνέπεια, αν και η διαταραχή του ηγέτη μπορεί να γίνει 

αντιληπτή και ο σχηματισμός να διατηρηθεί, στην περίπτωση όπου ένας ακόλουθος 

διαταραχθεί, ο σχηματισμός δεν μπορεί να διατηρηθεί και μια τέτοια στρατηγική ελέγχου 

σχηματισμού στερείται ευστάθειας στην αντιμετώπιση τέτοιων διαταραχών. 
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1.2.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Η θεωρία ελέγχου στη μηχανική συστημάτων ελέγχου ασχολείται με τον έλεγχο 

δυναμικών συστημάτων σε μηχανικές διαδικασίες και διατάξεις. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί 

ένα μοντέλο για τον έλεγχο τέτοιων συστημάτων χρησιμοποιώντας μια δράση ελέγχου με τον 

βέλτιστο τρόπο, χωρίς καθυστέρηση ή υπερακόντιση και με  εξασφάλιση ευστάθειας. Για να γίνει 

αυτό, απαιτείται ένας ελεγκτής με την απαιτούμενη διορθωτική συμπεριφορά. Αυτός ο ελεγκτής 

παρακολουθεί τη μεταβλητή της διεργασίας και την συγκρίνει με την τιμή αναφοράς. Η διαφορά 

μεταξύ της πραγματικής και της επιθυμητής τιμής της μεταβλητής, που χαρακτηρίζεται ως το 

σφάλμα του σήματος, εφαρμόζεται ως ανατροφοδότηση για να δημιουργήσει μια δράση ελέγχου 

και να φέρει την ελεγχόμενη μεταβλητή της διαδικασίας στην ίδια τιμή με την τιμή αναφοράς. 

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε δύο ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές ελέγχου διαδικασίας, 

οι οποίες ταυτόχρονα είναι και οι πλέον δημοφιλείς στον τομέα του ελέγχου κίνησης κινητών 

ρομπότ, που είναι και το αντικείμενο ενδιαφέροντος της μελέτης. Οι τεχνικές αυτές είναι οι PID 

Ελεγκτές και τα συστήματα MPC (Model Predictive Control). Οι ελεγκτές PID (proportional-

integral-derivative) είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ελέγχου με ανατροφοδότηση που 

χρησιμοποιείται σήμερα. Είναι αρκετά λογικό να προβλέψουμε ότι θα εξακολουθήσουν να 

χρησιμοποιούνται και στο μέλλον, λόγω της απλότητας στην υλοποίηση και την εφαρμογή τους. 

Ο MPC αντίθετα, είναι πολυπλοκότερη τεχνική ελέγχου, σε σύγκριση με τους τυπικούς ελεγκτές 

PID, όπου παρουσιάζει ωστόσο καλύτερη απόδοση και ευρεία χρήση στον έλεγχο βιομηχανικών 

διεργασιών. 

Ο PID έλεγχος χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανικά συστήματα ελέγχου αλλά και σε 

πληθώρα άλλων διεργασιών που απαιτούν συνεχή διορθωτικό έλεγχο. Κατά την διαδικασία του 

ελέγχου συνεχώς υπολογίζεται η τιμή του σφάλματος e(t), ως η διαφορά της επιθυμητής r(t) από 

την πραγματική τιμή y(t), και εφαρμόζεται μια διόρθωση βασιζόμενη στους όρους P, I, D. Αυτό 

ακριβώς είναι και το χαρακτηριστικό αυτού του ελέγχου, η δυνατότητα δηλαδή να χρησιμοποιεί 

τον αναλογικό (P), τον ολοκληρωτικό (I) και τον διαφορικό (D) όρο για να επηρεάζει την έξοδο 

του συστήματος και να παράγει έναν ακριβή και βέλτιστο έλεγχο. Ο έλεγχος προσπαθεί να 

ελαχιστοποιήσει το σφάλμα κατά την διάρκεια της διεργασίας μέσω της μεταβλητής ελέγχου u(t), 
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η οποία αποτελεί ένα άθροισμα των όρων ελέγχου όπως φαίνεται και στο διάγραμμα της Εικόνα 

1.3. 

 

Εικόνα 1.3. Διάγραμμα PID ελέγχου με βρόγχο ανατροφοδότησης 

 

Εξίσωση ελέγχου: 
0

( )
( ) * ( ) * ( ') '

t
de t

u t Kp e t Ki e t dt Kd
dt

= + +  (1.1) 

  

Όπου:  

• Kp: Αναλογικό κέρδος 

• Ki: Ολοκληρωτικό κέρδος 

• Kd: Διαφορικό κέρδος 

• e(t): Σφάλμα 

• u(t): Μεταβλητή ελέγχου  
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Οι MPC ελεγκτές αντίστοιχα είναι μια πολύ αποτελεσματική και προηγμένη τεχνική ελέγχου, σε 

σύγκριση με τους τυπικούς ελεγκτές PID, και παρουσιάζουν σημαντική χρήση στον έλεγχο 

βιομηχανικών διεργασιών. Πρόσφατα, ο LMPC (local model predictive control) προτάθηκε ως 

μια από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές για τον έλεγχο κίνησης των κινητών ρομπότ [15]. Το 

κύριο πλεονέκτημα των MPC ελεγκτών είναι το γεγονός ότι επιτρέπουν την βελτιστοποίηση της 

τρέχουσας κατάστασης, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις επόμενες χρονικά καταστάσεις. Αυτό 

επιτυγχάνεται βελτιστοποιώντας μια συνάρτηση κόστους για ένα δοσμένο χρονικό ορίζοντα, αλλά 

εφαρμόζοντας τις εντολές μόνο για την τρέχουσα χρονική περίοδο. Επίσης, οι ελεγκτές αυτοί είναι 

ικανοί να “προβλέψουν” μελλοντικά γεγονότα και να αναλάβουν τις απαιτούμενες ενέργειες 

ελέγχου, σε αντίθεση με τους PID ελεγκτές όπου δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα πρόγνωσης. 

 

1.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ 

Αρχικά για την καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών των προσεγγίσεων για 

σχεδίαση της κίνησης των ρομπότ σε σχηματισμό κατασκευάστηκε ο Πίνακας 2, στον οποίον 

παρατίθενται συνοπτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. 

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά των προσεγγίσεων ελέγχου σε σχηματισμό 

Προσέγγιση Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Βασίζεται στη συμπεριφορά 
Εκτέλεση διαφορετικών 

συμπεριφορών 

Δυσκολία υλοποίησης λόγω 

πολυπλοκότητας μοντέλων 

Εικονικής δομής 
Διατήρηση σχηματισμού σε 

περίπτωση διαταραχών 

Δυσκολία υλοποίησης λόγω 

πολυπλοκότητας μοντέλων 

Ηγέτη-ακόλουθου 
Ευκολία κατανόησης και 

υλοποίησης 

Έλλειψη ευστάθειας σε 

διαταραχές των ακόλουθων 
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 Λόγω της φύσης του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε η προσέγγιση που 

βασίζεται στην συμπεριφορά ήταν η πρώτη που αποκλείστηκε. Αυτό συνέβη διότι κατά την 

μετακίνηση του υφάσματος τα κινητά ρομπότ χρειάζεται να ακολουθήσουν ένα προκαθορισμένο 

μονοπάτι, και όχι να ανταποκριθούν σε άλλες ενέργειες όπως οι αποφυγή εμποδίων ή η αναζήτηση 

κάποιου στόχου. 

 Επομένως, η τελική επιλογή έγινε ανάμεσα στην προσέγγιση εικονικής δομής και την 

προσέγγιση ηγέτη-ακόλουθου. Όπως παρατηρούμε και από τον Πίνακας 2, η προσέγγιση 

εικονικής δομής αν και χαρακτηρίζεται από δυσκολία κατά την υλοποίησή της λόγω των 

πολύπλοκων μοντέλων που απαιτεί, παρέχει την δυνατότητα διατήρησης του σχηματισμού σε 

περίπτωση διαταραχής οποιουδήποτε κινητού ρομπότ. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην 

προσέγγιση ηγέτη-ακόλουθου, διότι σε περίπτωση διαταραχής ενός ακόλουθου δεν υπάρχει 

πληροφόρηση προς τα υπόλοιπα κινητά ρομπότ. Ωστόσο, η κατανόηση αυτής της μεθόδου είναι 

πιο εύκολη, ενώ και η υλοποίησή της χαρακτηρίζεται από ελάχιστη πολυπλοκότητα σχετικά με 

την μέθοδο εικονικής δομής.  

 Η τελική επιλογή ήταν να χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση ηγέτη-ακόλουθου λόγω των 

παρακάτω παραγόντων. 

• Πολυπλοκότητα στην εφαρμογή των μεθόδων 

• Ύπαρξη ελάχιστων διαταραχών λόγω εξωτερικών συνθηκών 

Τα πειράματα για την μετακίνηση του υφάσματος έγιναν στο περιβάλλον του εργαστηρίου, 

γεγονός που αποκλείει πολλές διαταραχές λόγω εξωτερικών συνθηκών, ενώ ταυτόχρονα στο 

τραπέζι που χρησιμοποιείται δεν υπάρχουν εμπόδια. Συνεπώς, οι διαταραχές που απομένουν είναι 

η δυσλειτουργία κάποιου εκ των κινητήρων των ρομπότ, όπου αποτελούν περιπτώσεις όπου ούτε 

η μέθοδος εικονικής δομής θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Ενώ, επιπλέον ο παράγοντας της 

πολυπλοκότητας στην εφαρμογή των μεθόδων αξιολογήθηκε ως εξίσου σημαντικός και συνεπώς 

θεωρήθηκε η προσέγγιση του ηγέτη-ακόλουθου είναι η πλέον κατάλληλη. 
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1.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Αρχικά, για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των δύο μεθόδων ελέγχου κίνησης των 

ρομπότ εξετάστηκε ενδελεχώς η εργασία [16]. Στην μελέτη αυτή αξιολογείται η απόδοση του 

ελέγχου που βασίζεται σε PID και MPC ελεγκτές αντίστοιχα.  

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα έρευνα αλλά και την γενικότερη βιβλιογραφία που 

πραγματεύεται με την σύγκριση των δύο ελεγκτών, οι διαφορές τους έγκειται στην 

πολυπλοκότητα και την απόδοση των μεθόδων. Για παράδειγμα, οι PID ελεγκτές είναι δύσκολο 

να διαχειριστούν συστήματα υψηλής τάξης ή διεργασίες που χαρακτηρίζονται από μεγάλες 

χρονικές καθυστερήσεις, και επομένως παρουσιάζουν μειωμένη απόδοση συγκριτικά με τους 

MPC ελεγκτές, οι οποίοι σκοπεύουν γενικά στην αναπαράσταση και διαχείριση πολύπλοκων 

δυναμικών συστημάτων. Ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιπλέον πολυπλοκότητα των 

αλγορίθμων που χρησιμοποιούν οι MPC ελεγκτές, δεν είναι αναγκαία για τον έλεγχο απλών 

συστημάτων, και συνεπώς στις διεργασίες αυτές εφαρμόζεται συνήθως PID έλεγχος.  

Ένα πλεονέκτημα των MPC ελεγκτών, που σε παρόμοιες περιπτώσεις κίνησης σε 

προκαθορισμένη τροχιά, θα μπορούσε να συμβάλλει στην τελική επιλογή τους είναι η δυνατότητα 

πρόβλεψης και ελέγχου της βέλτιστης πορείας του κινητού ρομπότ για ένα μελλοντικό χρονικό 

ορίζοντα. Το γεγονός αυτό, πέρα από τα οφέλη που έχει στην διατήρηση της τροχιάς και αποτελεί 

το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου, δίνει την δυνατότητα αντίληψης και αποφυγής 

εμποδίων στον χώρο εργασίας. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 1.3, περιπτώσεις 

εμποδίων δεν λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα έρευνα και συνεπώς το πλεονέκτημα αυτό δεν 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αξιολόγηση των μεθόδων. 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω αποφασίστηκε να 

χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του PID για τον έλεγχο κίνησης των ρομπότ. Η τελική επιλογή 

προέκυψε από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της [16], όπου δεν παρατηρήθηκε σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μεθόδων ώστε να δικαιολογεί την μεγάλη πολυπλοκότητα του MPC ελέγχου. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την αποδοτική λειτουργία του PID ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε στην 

σπουδαστική εργασία [1], η επιλογή χρήσης PID ελεγκτή θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη.  
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2.0  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η ανάπτυξη ενός συστήματος για την μετακίνηση υφάσματος με χρήση κινητών ρομπότ 

αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία εκτός των αλγορίθμων για τον σχεδιασμό και τον 

έλεγχο της κίνησης των ρομπότ σε σχηματισμό απαιτεί ταυτόχρονα την υλοποίηση περαιτέρω 

διαδικασιών. Οι διαδικασίες αυτές αφορούν αρχικά την δημιουργία ενός συστήματος ασύρματης 

επικοινωνίας μεταξύ των κινητών ρομπότ και του Η/Υ. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην μεταφορά 

των δεδομένων ταχύτητας από τον Η/Υ όπου γίνεται η εκτέλεση των αλγορίθμων ελέγχου κίνησης 

προς τα κινητά ρομπότ, έτσι ώστε εφαρμόζοντας τις ταχύτητες αυτές να καθίσταται δυνατή η 

διατήρηση της προκαθορισμένης τροχιάς. 

Επιπλέον, απαραίτητη είναι η ύπαρξη ενός συστήματος μηχανικής όρασης για την 

παρακολούθηση και την αναγνώριση της θέσης των κινητών ρομπότ. Η διάταξη αυτή, πρέπει να 

αναγνωρίζει τα κινητά ρομπότ σε όλο το εύρος του χώρου εργασίας, με όσο τον δυνατόν 

μικρότερα σφάλματα ενώ ταυτόχρονα η διαδικασία υπολογισμού των δεδομένων θέσης των 

ρομπότ επιβάλλεται να πραγματοποιείται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

Τα συστήματα αυτά αναπτύχθηκαν στην σπουδαστική εργασία [1] για τον έλεγχο ενός 

κινητού ρομπότ, καθώς όμως αποτελούν σημαντικό κομμάτι της συνολικής έρευνας θεωρήθηκε 

απαραίτητη η συνοπτική περιγραφή τους στο παρόν κεφάλαιο. Επιπλέον γίνεται μια αναφορά και 

στην πλατφόρμα του κινητού ρομπότ που κατασκευάστηκε κατά την σπουδαστική εργασία, ενώ 

στο τέλος του κεφαλαίου αναλύονται ορισμένες μετατροπές που πραγματοποιήθηκαν στα 

αναπτυχθέντα συστήματα για την αξιόπιστη λειτουργία της διάταξης με χρήση τριών κινητών 

ρομπότ.  
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2.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ 

Τα κινητά ρομπότ που κατασκευάστηκαν είναι διαφορικού τύπου (Differential Drive), 

δηλαδή αποτελούνται από δύο συμβατικούς τροχούς τοποθετημένους πάνω σε δύο DC κινητήρες 

στο μπροστινό μέρος και ένα Caster-τροχό στο πίσω μέρος. Οι κινητήρες ελέγχονται από τον 

motor driver (BB-L298) της εταιρίας Olimex, τον οποίον κατευθύνει ο μικροελεγκτής ST-Nucleo-

F334R8. Τα δύο σημαντικότερα χαρακτηριστικά του κινητού ρομπότ είναι η μηχανική αρπάγη 

που έχει τοποθετηθεί στο εμπρός μέρος με σκοπό την σύλληψη του υφάσματος, καθώς και το 

ESP8266 Wifi Module που παρέχει στο ρομπότ την ικανότητα σύνδεσης σε Wifi δίκτυο. Στην 

Εικόνα 2.1, παρατίθενται ορισμένες όψεις του κινητού ρομπότ.  

 

Εικόνα 2.1. Όψεις κινητού ρομπότ 



Συντονισμός δύο ή τριών κινητών ρομπότ…  Χρήστος Χρυσικός 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός Τομέας 19 

 

2.1.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η συνολική διάταξη του αναπτυχθέντος συστήματος αποτελείται από μια κάμερα 

τοποθετημένη πάνω από τον χώρο εργασίας, τον Η/Υ και τα κινητά ρομπότ. Το σύστημα 

μηχανικής όρασης, περιλαμβάνει τους αλγορίθμους στον Η/Υ που αναλύουν τα στιγμιότυπα της 

κάμερας και εξάγουν τα δεδομένα θέσης των τριών κινητών ρομπότ. Στην συνέχεια, τα δεδομένα 

αυτά επεξεργάζονται από τον αλγόριθμο ελέγχου κίνησης και παράγονται οι ταχύτητες των 

τροχών για κάθε ένα ρομπότ ξεχωριστά.  

Για την μεταφορά των δεδομένων ταχύτητας από τον Η/Υ προς τα κινητά ρομπότ, 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ασύρματης επικοινωνίας μέσω δικτύου Wifi. Η προσέγγιση αυτή 

αξιολογήθηκε ως η πλέον κατάλληλη, συγκρινόμενη με μεθόδους όπως το Bluetooth και το 

Zigbee, βάση κριτηρίων συχνότητας, εμβέλειας και κατανάλωσης ενέργειας. Επομένως το 

σύστημα που αναπτύχθηκε για την επικοινωνία των συνεργαζόμενων μερών (Εικόνα 2.2) 

ακολουθεί την παρακάτω ροή δεδομένων. 

 

Εικόνα 2.2. Σύστημα μεταφοράς δεδομένων ταχύτητας 

Για την λειτουργία του παραπάνω συστήματος έχουν αναπτυχθεί δύο αλγόριθμοι, όπου 

εκτελούνται στον Η/Υ και τους μικροελεγκτές (Nucleo-F334R8) των κινητών ρομπότ αντίστοιχα. 

Σκοπός του αλγορίθμου στον Η/Υ είναι η αναγνώριση των κινητών ρομπότ και ο υπολογισμός 

των ταχυτήτων των τροχών (ur, ul) για κάθε ρομπότ ξεχωριστά, ενώ ο αλγόριθμος των κινητών 

ρομπότ στοχεύει στο διάβασμα και την εφαρμογή των λαμβανόμενων ταχυτήτων. 
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Αλγόριθμος Η/Υ: 

Αρχικά για την δυνατότητα σύνδεσης πολλών κινητών ρομπότ και επομένως πολλών 

client, εφαρμόστηκε η λογική των threads. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση έχουμε παράλληλη 

επεξεργασία του κώδικα, δηλαδή για κάθε client που συνδέεται στον σέρβερ ο κώδικας 

αναγνώρισης του ρομπότ και υπολογισμού ταχυτήτων εκτελείται σε διαφορετικό μέρος του 

επεξεργαστή.  

Ο κώδικας στην αρχή δημιουργεί τον τοπικό σέρβερ και περιμένει μέχρι να συνδεθεί κάποιος 

client. Όταν γίνει σύνδεση δημιουργείται το thread και ξεκινάει η εκτέλεση ενός βρόγχου 

επανάληψης μέχρι την υλοποίηση της αποστολής δεδομένων στο ρομπότ. Στον βρόγχο αυτόν 

ελέγχεται αν έχει παραληφθεί το σήμα “1” όπου δηλώνει την αναμονή του κινητού ρομπότ για 

νέες ταχύτητες. Αν η συνθήκη είναι αληθής τότε γίνεται η αναγνώριση και ο υπολογισμός των 

ταχυτήτων του ρομπότ. Οι ταχύτητες στέλνονται στο κινητό ρομπότ και ο βρόγχος ξεκινάει από 

την αρχή.  

  

Εικόνα 2.3. Ψευδοκώδικας Η/Υ 
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Αλγόριθμος Μικροελεγκτή: 

Ο αλγόριθμος αυτός εκτελείται σε κάθε ένα από τα κινητά ρομπότ ξεχωριστά για το 

διάβασμα και την εφαρμογή των λαμβανόμενων ταχυτήτων. Αρχικά γίνεται η σύνδεση του 

ESP8266 στον σέρβερ του Η/Υ και στην συνέχεια εκτελείται ο πρώτος βρόγχος επανάληψης. Στο 

σημείο αυτό, με την συνάρτηση “esp8266_send_data()” αποστέλνεται το σήμα “1” για τον 

συγχρονισμό των δύο αλγορίθμων. Ο αριθμός των χαρακτήρων που αναμένεται ως απάντηση 

είναι 39, και υπολογίζεται από τον αριθμό των χαρακτήρων που στέλνονται ως απάντηση στις 

εκτελούμενες AT-Commands. Επομένως μέχρι το μέγεθος του buffer να γίνει μεγαλύτερο από 38 

εκτελείται ο δεύτερος βρόγχος επανάληψης. Όταν η συνθήκη γίνει αληθής, τότε διαβάζουμε τον 

buffer και εξάγουμε τις ταχύτητες ως δεκαδικούς αριθμούς. Στην συνέχεια οι ταχύτητες 

εφαρμόζονται στους κινητήρες και ο κώδικας εκτελεί εκ νέου την συνάρτηση 

“esp8266_send_data()” για να παραλάβει νέες ταχύτητες. 

 

Εικόνα 2.4. Ψευδοκώδικας μικροελεγκτή 
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2.1.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 

Για την διάταξη του συστήματος μηχανικής όρασης αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μια  

κάμερας πάνω από τον χώρο εργασίας των ρομπότ. Αυτός ο τρόπος δίνει την δυνατότητα 

υπολογισμού των θέσεων των ρομπότ στο επίπεδο σε σχέση με το παγκόσμιο σύστημα 

συντεταγμένων, των σχετικών θέσεων των ρομπότ μεταξύ τους, καθώς και την θέση του 

υφάσματος στο επίπεδο αυτό. Στην Εικόνα 2.5 φαίνεται η πραγματική διάταξη στο χώρο του 

εργαστηρίου.  

 

 

Εικόνα 2.5. Πραγματική Διάταξη Συστήματος Μηχανικής Όρασης 
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Για την αναγνώριση των κινητών ρομπότ, μέσω των στιγμιοτύπων της κάμερας, 

χρησιμοποιήθηκαν Aruco markers, παραδείγματα των οποίων φαίνονται στην Εικόνα 2.6. Κάθε 

κινητό ρομπότ έχει τοποθετημένο στο πίσω μέρος του έναν δείκτη με διαφορετικό κωδικό (id). Η 

διαδικασία αναγνώρισης βασίζεται στην εύρεση αντιστοιχιών μεταξύ των σημείων στην 

πραγματική εικόνα και της προβολής των δεικτών σε δισδιάστατες εικόνες. Αυτοί οι τετραγωνικοί 

δείκτες είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς η εσωτερική δυαδική κωδικοποίησή τους, τους καθιστά 

ιδιαίτερα εύρωστους, επιτρέποντας τη δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών ανίχνευσης και 

διόρθωσης σφαλμάτων. 

Ένας δείκτης Aruco είναι ένας συνθετικός τετραγωνικός δείκτης που αποτελείται από ένα 

μαύρο περίγραμμα και ένα εσωτερικό δυαδικό πλέγμα που καθορίζει τον κωδικό του (id). Το 

μαύρο περίγραμμα στοχεύει στην γρήγορη ανίχνευσή του στην εικόνα και η δυαδική 

κωδικοποίηση καθιστά εύκολη την αναγνώρισή του. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη Aruco δεικτών 

ανάλογα με το μέγεθος του εσωτερικού τους πλέγματος. Δύο παραδείγματα τέτοιων δεικτών 

φαίνονται παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 2.6. Δύο παραδείγματα Aruco δεικτών σε διαφορετικά μεγέθη 
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 Η διαδικασία εντοπισμού των δεικτών αποτελείται από την ανίχνευση των υποψήφιων 

δεικτών (τετράγωνα σχήματα) και τον προσδιορισμό των πραγματικών δεικτών αναλύοντας την 

εσωτερική τους κωδικοποίηση. Αφού εντοπιστούν οι δείκτες, ακολουθείτε μια διαδικασία για την 

εξαγωγή των δεδομένων θέσης και προσανατολισμού του εκάστοτε κινητού ρομπότ. Η διαδικασία 

αυτή αναλύεται στο Κεφάλαιο 3.0 , όπου περιγράφονται και τα συστήματα συντεταγμένων που 

χρησιμοποιήθηκαν. Στην συνέχεια παρατίθενται ένα παράδειγμα εντοπισμού δύο κινητών ρομπότ 

στο χώρο εργασίας και αναγνώρισης της κωδικοποίησής τους (id), κάνοντας χρήση των δεικτών 

Aruco. 

 

Εικόνα 2.7. Αναγνώριση κωδικοποίησης κινητών ρομπότ 
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2.2 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Τα συστήματα που μελετήθηκαν στην σπουδαστική εργασία [1], στόχευαν στον έλεγχο 

κίνησης ενός ρομπότ. Ωστόσο, λόγω της ανάγκης για έλεγχο περισσοτέρων κινητών ρομπότ, ώστε 

να αναπτυχθεί το σύστημα για την μεταφορά υφάσματος, είχε προβλεφθεί η ικανότητα επέκτασης 

των αναπτυχθέντων συστημάτων. 

Η επιλογή των δεικτών Aruco για την αναγνώριση των ρομπότ, εκτός από την αξιόπιστη 

και εύρωστη λειτουργία και τα ελάχιστα σφάλματα που παρέχει, δίνει την δυνατότητα στο 

σύστημα μηχανικής όρασης να αναγνωρίζει παραπάνω από ένα κινητά ρομπότ καθώς διαθέτει 

ποικιλία διαφορετικών κωδικών. Επομένως, για την εξέλιξη του συστήματος μηχανικής όρασης 

πραγματοποιήθηκαν ορισμένες επεκτάσεις στον αλγόριθμο αναγνώρισης των δεικτών Aruco, έτσι 

ώστε να εκτελείτε αναζήτηση για τρείς δείκτες και να εξάγονται τα δεδομένα θέσης και 

προσανατολισμού για το σύνολο των κινητών ρομπότ που εντοπίζονται στον χώρο εργασίας. 

Παρόμοια με την μέθοδο αναγνώρισης των κινητών ρομπότ, και το σύστημα μεταφοράς 

δεδομένων είχε αναπτυχθεί με την προοπτική διαχείρισης περισσότερων κινητών ρομπότ, και 

αυτός ήταν ο λόγος που στον αλγόριθμο του  Η/Υ εφαρμόστηκε η προσέγγιση των threads. 

Ωστόσο, το σύστημα αυτό, σε αντίθεση με την μηχανική όραση, δημιούργησε αρχικά αρκετά 

προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της επικοινωνίας Η/Υ - κινητών ρομπότ. Το πρώτο κατά 

σειρά ζήτημα που παρουσιάστηκε ήταν η αδυναμία σύνδεσης παραπάνω του ενός ESP8266 Wifi 

Module στον ίδιο σέρβερ και κατά συνέπεια η μη ικανότητα του συστήματος να ελέγξει 

περισσότερα κινητά ρομπότ. Μετά από διερεύνηση διαφόρων παραμέτρων, παρατηρήθηκε ότι τα 

ESP8266 Wifi Module διατηρούσαν ίδιες Mac Address, οι οποίες προκαλούσαν την αδυναμία 

σύνδεσης πολλών client στον ίδιο σέρβερ. Στην συνέχεια, εφαρμόστηκαν σταθερές και 

διαφορετικές μεταξύ τους IP και Mac Address και το ζήτημα αντιμετωπίσθηκε. Το δεύτερο 

πρόβλημα που παρουσιάστηκε, αφορούσε την λογική ανάπτυξης του αλγορίθμου στον Η/Υ και 

προκαλούσε την αδυναμία της κάμερας να παρέχει στιγμιότυπα σε περισσότερα από ένα thread.  

Στο σημείο αυτό η κάμερα ορίστηκε ως ένα αντικείμενο της κλάσης του σέρβερ, πριν την 

δημιουργία των threads. Επομένως, η κάμερα ορίζεται μία φορά κατά την εκκίνηση του 

προγράμματος και κάθε thread (κινητό ρομπότ) που δημιουργείται λαμβάνει στιγμιότυπα από την 
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αρχικά ορισμένη κάμερα. Με αυτήν την διαδικασία αποφεύχθηκε ο ορισμός της κάμερας για κάθε 

ξεχωριστό thread, το οποίο θα προκαλούσε αδυναμία απόκρισης του συστήματος.   

Καθώς πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω προσπάθειες για την αντιμετώπιση των 

ζητημάτων που παρουσιάστηκαν, το σύστημα πλέον είχε την δυνατότητα διαχείρισης έως και 

τριών κινητών ρομπότ και η έρευνα εστίασε στον σχεδιασμό και τον έλεγχο της κίνησης των 

ρομπότ σε σχηματισμό, τομείς οι οποίοι περιγράφονται στα Κεφάλαια 3 και 4 αντίστοιχα.     
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3.0  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΓΕΤΗ – ΑΚΟΛΛΟΥΘΟΥ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν κεφάλαιο ασχολείται με την γεωμετρική διάταξη που κατέχουν τα ρομπότ κατά 

την μετακίνηση του υφάσματος, εστιάζοντας στην δημιουργία μιας κίνησης σε σχηματισμό όπου 

θα ικανοποιεί τους στόχους που τέθηκαν στην Ενότητα 1.1 για την μεταφορά του υφάσματος. 

Για την καλύτερη κατανόηση της κίνησης σε σχηματισμού, αρχικά παρουσιάζονται τα 

συστήματα συντεταγμένων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση και παρακολούθηση 

των κινητών ρομπότ στον χώρο εργασίας. Στην συνέχεια, αναλύεται ο σχεδιασμός κίνησης σε 

σχηματισμό με χρήση 2 και 3 ρομπότ αντίστοιχα για την μετακίνηση του υφάσματος και γίνεται 

αναφορά στις επικρατέστερες διατάξεις των ρομπότ και στους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή 

τους. Τέλος, περιγράφεται η διαδικασία παραγωγής της επιθυμητής τροχιάς του ηγέτη και των 

ακόλουθων αντίστοιχα.   
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3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ 

Αρχικά ξεκινάμε σχεδιάζοντας το ρομπότ ως ένα σώμα που κινείται επάνω σε ένα επίπεδο 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.1. Ο ορισμός των συστημάτων συντεταγμένων αποσκοπεί στην 

περιγραφή του προσανατολισμού του κινητού ρομπότ και στην επίλυση του κινηματικού 

προβλήματος (Κεφάλαιο 4.0 ). Τα συστήματα συντεταγμένων που ορίζουμε είναι τα εξής: 

• Παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων: Το σύστημα αυτό αποτελεί το σύστημα 

συντεταγμένων της κάμερας και είναι σταθερό ως προς το περιβάλλον όπου 

κινείται το ρομπότ, δηλαδή στην περίπτωσή μας ως προς το τραπέζι. Θεωρείται ως 

σύστημα αναφοράς και έχει οριστεί ως {Xg,Yg}. 

• Σύστημα συντεταγμένων του ρομπότ: Το σύστημα αυτό είναι ένα τοπικό σύστημα 

τοποθετημένο πάνω στο κινητό ρομπότ και ορίζεται ως {Xr,Yr}.  

Τα δύο συστήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στην Εικόνα 3.1. Η αρχή των 

συντεταγμένων του τοπικού συστήματος βρίσκεται στο σημείο Α, το οποίο αποτελεί το μεσαίο 

σημείο του άξονα μεταξύ των τροχών, ενώ παράλληλα βρίσκεται στον άξονα συμμετρίας Xr του 

ρομπότ.  

 

Εικόνα 3.1. Συστήματα Συντεταγμένων 
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Η αναγνώριση του προσανατολισμού γίνεται μέσω της αναγνώρισης του Aruco marker 

όπου τοποθετείται στο πίσω μέρος του ρομπότ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.2. Αρχικά από την 

διαδικασία της αναγνώρισης λαμβάνουμε τα 4 σημεία των κορυφών του τετραγώνου του δείκτη 

στο παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τα σημεία (x1,y1)g, 

(x2,y2)g, τα οποία παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.2 με κόκκινο χρώμα. Η ευθεία που διέρχεται 

από τα δύο αυτά σημεία συμπίπτει με τον άξονα συμμετρίας Xr του ρομπότ. Συνεπώς για τον 

υπολογισμό του προσανατολισμού του κινητού ρομπότ αρκεί να βρούμε την κλίση της ευθείας 

που ορίζεται από τα δύο σημεία.  

Επομένως υπολογίζουμε τον προσανατολισμό του κινητού ρομπότ με την ακόλουθη σχέση: 

  ( ) ( )( )r   2 2 1 , 2 1g atan y y x x= − −  (3.1) 

 

Εικόνα 3.2. Υπολογισμός προσανατολισμού κινητού ρομπότ 
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3.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ 

Για τον υπολογισμό της θέσης του κινητού ρομπότ χρησιμοποιούνται επίσης τα σημεία 

(x1,y1)g, (x2,y2)g του παγκόσμιου συστήματος συντεταγμένων. Λόγω της προσέγγισης ηγέτη – 

ακόλουθου που χρησιμοποιείται κατά την κίνηση των ρομπότ και της ανάγκης για αντίστροφη 

κίνηση του ηγέτη σε σχέση με τους ακόλουθους, η οποία παρουσιάζεται στην συνέχεια του 

κεφαλαίου, τα σημεία ελέγχου του ηγέτη και των ακόλουθων διαφέρουν. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε ότι παράγεται πιο ομαλή κίνηση (ελάχιστες απότομες διορθώσεις 

προσανατολισμού) όταν χρησιμοποιείται ως σημείο ελέγχου, το σημείο με την μέγιστη απόσταση 

από το σημείο Α ως προς την φορά κίνησης του ρομπότ. Επομένως, σε κάθε αναγνώριση δεικτών 

Aruco υπολογίζονται δύο σημεία θέσης και ανάλογα την ιδιότητα του κινητού ρομπότ 

αποστέλνεται το κατάλληλο σημείο θέσης για τον έλεγχο κίνησης. Τα σημεία θέσης ανάλογα με 

την ιδιότητα των ρομπότ παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.3 με πράσινο και γαλάζιο χρώμα.  

• Πράσινο σημείο (Β): Σημείο ελέγχου ηγέτη, 

• Γαλάζιο σημείο (C): Σημείο ελέγχου ακόλουθων. 

Ο υπολογισμός του σημείου θέσης του ηγέτη (Β) γίνεται από την παρακάτω σχέση (3.2) καθώς 

αποτελεί το μέσο των σημείων (x1,y1)g, (x2,y2)g.   

                            x  = (x1+x2)/2

y  = (y1+y2)/2





 (3.2) 

Ενώ το σημείο θέσης των ακόλουθων (C) υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο B όπως φαίνεται 

παρακάτω. 

                               x  = x  + d*cos(r)

y  = y  + d*sin(r)

C B

C B

 (3.3) 

Όπου  d = απόσταση μεταξύ των σημείων Β,C 
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Εικόνα 3.3. Υπολογισμός θέσης κινητού ρομπότ 
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3.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΗΓΕΤΗ – ΑΚΟΛΛΟΥΘΟΥ ΜΕ 2 ΚΙΝΗΤΑ ΡΟΜΠΟΤ  

Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 1.1, σκοπός της κίνησης σε σχηματισμό των ρομπότ 

είναι, πέρα από την διατήρηση της διάταξης κατά την διάρκεια της κίνησης με τον βέλτιστο 

δυνατό τρόπο, η αποφυγή πτυχώσεων και εντατικών φορτίων στο ύφασμα όπου θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν φθορά σε αυτό.  

Για την ικανοποίηση του παραπάνω στόχου έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί 

κίνησης των “Differential Drive” ρομπότ. Παρατηρώντας την Εικόνα 3.1, βλέπουμε ότι αυτός ο 

τύπος κινητών ρομπότ έχει την δυνατότητα: 

• Κίνησης ως προς τον άξονα Xr, εφαρμόζοντας ίσες ταχύτητες στους κινητήρες, 

• Κίνησης ταυτόχρονα στους άξονες Xg και Yg, εφαρμόζοντας διαφορετικές ταχύτητες 

στον δεξί και τον αριστερό κινητήρα αντίστοιχα, 

• Περιστροφής ως προς το κέντρο του (σημείο Α), εφαρμόζοντας ίσες αλλά με αντίθετο 

πρόσημο ταχύτητες στους κινητήρες. 

Ωστόσο, δύο σημαντικά μειονεκτήματα αποτελούν η αδυναμία κίνησης αποκλειστικά στον άξονα 

Yr, ενώ κατά την διάρκεια της κίνησης στο επίπεδο (άξονες Xg-Υg ταυτόχρονα) δεν είναι εφικτή 

η διατήρηση του ίδιου προσανατολισμού. 

 Για την αντιμετώπιση των πτυχώσεων του υφάσματος, σκεπτόμενοι τις δυνατότητες και 

τους περιορισμούς κίνησης, οι οποίοι δεν μας επιτρέπουν την κίνηση των ρομπότ σε σχηματισμό 

με ίδιους προσανατολισμούς γεγονός που θα απλοποιούσε το πρόβλημα, αποφασίστηκε ως 

εναλλακτική λύση η υλοποίηση των παρακάτω μεθόδων: 

• Ταύτιση των κορυφών του τριγώνου με τα σημεία όπου τα κινητά ρομπότ συλλαμβάνουν 

το ύφασμα, για την δυνατότητα διατήρησης του υφάσματος εντός της τριγωνικής διάταξης 

(Εικόνα 3.8) ως άκαμπτου σώματος. 

• Ύπαρξη μικρής ενδοτικότητας της αρπάγης, για περιστροφή ως προς τον άξονα στήριξής 

της. 

• Κίνηση σε τροχιές με μικρές καμπυλότητες. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναλύεται και 

παρακάτω, η προκαθορισμένη τροχιά αποτελείται από διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα, οι 
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κλίσεις των οποίων επιδιώκεται να έχουν μικρές διαφορές για την αποφυγή πτυχώσεων 

στο ύφασμα.  

Η χρήση δύο κινητών ρομπότ για την αντιμετώπιση του προβλήματος αναπτύχθηκε για 

τεμάχια υφάσματος μικρού μεγέθους, τα οποία λόγω των φυσικών διαστάσεων των ρομπότ, π.χ. 

ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ακολούθων, θα ήταν αδύνατο να μεταφερθούν με την διάταξη 

τριγώνου (χρήση 3 κινητών ρομπότ), αλλά επίσης δεν θα  ήταν απαραίτητο λόγω των μικρών 

διαστάσεων του υφάσματος. Συνεπώς, εφαρμόζοντας την προσέγγιση Ηγέτη-Ακόλουθου, που 

παρουσιάστηκε στην Ενότητα 1.2.2, σχεδιάστηκαν δύο είδη διατάξεων για την μεταφορά 

υφασμάτων χρησιμοποιώντας δύο κινητά ρομπότ, τα οποία διαφέρουν ως προς την θέση του 

ακόλουθου (F), ενώ με το σύμβολο (L) παριστάνεται το προπορευόμενο κινητό ρομπότ (ηγέτης).  

 

 

Εικόνα 3.4. Προσεγγίσεις διάταξης με χρήση δύο κινητών ρομπότ 
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Αν και  κατά την σχεδίαση των δύο προσεγγίσεων η λειτουργικότητά τους αναμενόταν 

ικανοποιητική, παρατηρήθηκε ότι η μέθοδος της Εικόνα 3.4 (b) αποτελεί ουσιαστικά μια 

απλούστευση της τριγωνικής διάταξης, η οποία παρουσιάζεται στην Ενότητα 3.5, καθώς διαθέτει 

ένα λιγότερο σημείο στήριξης του υφάσματος. Για αυτόν τον λόγο η παράλληλη διάταξη (Εικόνα 

3.4 (b)) απορρίφθηκε και ο σχεδιασμός της κίνησης με δύο κινητά ρομπότ υλοποιήθηκε με την 

μέθοδο της Εικόνα 3.4 (a). 

Για κάθε κινητό ρομπότ γνωρίζουμε τις συντεταγμένες θέσεις του (x, y)g, ανάλογα με την 

ιδιότητα τους, και τον προσανατολισμό (rg) ως προς το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων της 

κάμερας, τα οποία υπολογίστηκαν σύμφωνα με την διαδικασία των Ενοτήτων 3.2, 3.3. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 2.1, η αρπάγη είναι τοποθετημένη στο εμπρός μέρος της πλατφόρμας. 

Συνεπώς για την μεταφορά του υφάσματος στην διάταξη της Εικόνα 3.4 (a)., ο ηγέτης θα πρέπει 

να κινείται ανάποδα σε σχέση με τον ακόλουθο.  

Η σχεδίαση της κίνησης του ηγέτη και του ακόλουθου διαφέρει, καθώς το προπορευόμενο 

ρομπότ είναι αυτό που καθορίζει το μονοπάτι, ενώ ο ακόλουθος επιβάλλεται να διατηρεί την θέση 

που προκύπτει από την τροχιά του ηγέτη. Στην συνέχεια αναλύεται περαιτέρω η διαδικασία 

παραγωγής τροχιάς για τον ηγέτη και τον ακόλουθο αντίστοιχα.  

• Ηγέτης 

Το προπορευόμενο ρομπότ ακολουθεί μια προκαθορισμένη τροχιά, η οποία αποτελείται 

από διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα. Η τροχιά αυτή είναι ελεύθερη να οριστεί από τον 

χρήστη, σεβόμενοι πάντα την ανάγκη για παραγωγή τροχιών με μικρές καμπυλότητες. Ο 

έλεγχος κίνησης του ηγέτη (Εικόνα 3.5) γίνεται ως προς το σημείο Β, στο οποίο 

επιδιώκεται μηδενική απόσταση (d) από το κοντινότερο ευθύγραμμο τμήμα. Για τον 

υπολογισμό του τμήματος που απέχει την μικρότερη απόσταση από το ρομπότ, 

υπολογίζονται αρχικά οι κάθετες αποστάσεις του σημείου Β από όλα τα ευθύγραμμα 

τμήματα, ενώ στην συνέχεια λαμβάνεται το ευθύγραμμο τμήμα με την μικρότερη 

απόσταση και χρησιμοποιείται στον έλεγχο κίνησης του ηγέτη. Η παραπάνω διαδικασία 

περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 4.3. 
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Εικόνα 3.5. Σχεδιασμός κίνησης ηγέτη 

 

• Ακόλουθος 

Ο ακόλουθος δεν ακολουθεί κάποιο προκαθορισμένο μονοπάτι παράλληλο του ηγέτη, 

καθώς έτσι θα χανόταν η ιδιότητα της προσέγγισης ηγέτη – ακόλουθου όπου δίνει 

δυνατότητα για διατήρηση του σχηματισμού σε περίπτωση διαταραχών του ηγέτη. 

Αντίθετα ακολουθεί σημεία, και συνεπώς την παραγόμενη τροχιά, η οποία προκύπτει από 

την πραγματική θέση του ηγέτη κατά την διάρκεια της κίνησής του. 

Επομένως το κινητό ρομπότ F ακολουθεί το σημείο αναφοράς Fref (μπλε σημείο) 

αντίστοιχα που φαίνεται στην Εικόνα 3.6, το οποίο προκύπτει από τις συντεταγμένες του 

σημείου C του ηγέτη, σύμφωνα με τις παρακάτω εξισώσεις: 

 ( cos( )

( sin( )

Fref C L

Fref C L

x x offset r angle

y y offset r angle

= −  +

= −  +
 (3.4) 

 Όπου ισχύει: angle = 180° 
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Τέλος η γραφική αναπαράσταση του σχεδιασμού κίνησης σε σχηματισμό με χρήση δύο κινητών 

ρομπότ φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 3.6. Σχεδιασμός κίνησης σε σχηματισμό με χρήση 2 κινητών ρομπότ 
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3.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΗΓΕΤΗ – ΑΚΟΛΛΟΥΘΩΝ ΜΕ 3 ΚΙΝΗΤΑ ΡΟΜΠΟΤ 

Για την κίνηση των τριών κινητών ρομπότ σε σχηματισμό αποφασίστηκε η διάταξη 

τριγώνου. Εφαρμόζοντας την προσέγγιση Ηγέτη-Ακόλουθου, ορίζουμε το προπορευόμενο κινητό 

ρομπότ ως ηγέτη (L), ενώ οι δύο ακόλουθοι (F1, F2) βρίσκονται στην βάση του τριγώνου. 

 

Εικόνα 3.7. Τριγωνική διάταξη κινητών ρομπότ 

 

Για κάθε κινητό ρομπότ γνωρίζουμε τις συντεταγμένες θέσεις του (x, y)g, ανάλογα με την ιδιότητα 

τους, και τον προσανατολισμό (rg) ως προς το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων της κάμερας, 

τα οποία υπολογίστηκαν σύμφωνα με την διαδικασία των Ενοτήτων 3.2, 3.3. Όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 2.1, η αρπάγη είναι τοποθετημένη στο εμπρός μέρος της πλατφόρμας. Συνεπώς για την 

μεταφορά του υφάσματος σε τριγωνική διάταξη, ο ηγέτης θα πρέπει να κινείται ανάποδα σε σχέση 

με τους ακόλουθους. Η τελική διάταξη καθώς και τα σημεία επαφής των ρομπότ με το ύφασμα 

(κόκκινα σημεία) παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.8. 
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Εικόνα 3.8. Τελική διαμόρφωση κινητών ρομπότ 

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η μέθοδος αυτή είναι παρόμοια με την αντίστοιχη της 

Ενότητας 3.4. Ο ηγέτης ακολουθεί μια προκαθορισμένη τροχιά αποτελούμενη από 

διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα, ενώ η αποκλειστική διαφορά έγκειται στις εξισώσεις 

υπολογισμού των σημείων αναφοράς των ακόλουθων, οι οποίες παρουσιάζονται στην 

συνέχεια. 

 
1

1

2

2

( cos( )

( sin( )

( cos( )

( sin( )

F ref c L

F ref c L

F ref c L

F ref c L

x x offset r angle

y y offset r angle

x x offset r angle

y y offset r angle

= −  +

= −  +

= −  −

= −  −

  (3.5) 

 

Όπου: 

F1ref = (xF1ref, yF1ref) 

F2ref = (xF2ref, yF2ref) 

xc, yc: Συντεταγμένες αρπάγης ηγέτη 

rL: γωνία ηγέτη ως προς το σύστημα {Xg,Yg} 

offset, angle: Δεδομένα απόστασης και γωνίας τριγωνικής διάταξης (Εικόνα 3.9) 
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Συνεπώς η διατήρηση του σχηματισμού επιτυγχάνεται με την βέλτιστη ταύτιση των 

σημείων F1, F2 με τα σημεία αναφοράς F1ref, F2ref αντίστοιχα, διαδικασία που 

υλοποιείται από τον έλεγχο κίνησης των ακολούθων και παρουσιάζεται στην Ενότητα 4.4. 

Η γραφική αναπαράσταση της παραπάνω διαδικασίας παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.9. 

 

Εικόνα 3.9. Σχεδιασμός κίνησης ακόλουθων 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η τριγωνική διάταξη δεν περιορίζεται σε ισοσκελή τρίγωνα, αλλά 

είναι εφικτός ο υπολογισμός οποιασδήποτε τυχαίας τριγωνικής διάταξης όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 3.10. Επομένως, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τις τιμές των μεταβλητών angle1, angle2, 

offset1, offset2 στις εξισώσεις (3.5), υπολογίζουμε τα σημεία αναφοράς F1ref, F2ref της τυχαίας 

τριγωνικής διάταξης. 

 

Εικόνα 3.10. Σχεδιασμός κίνησης ακόλουθων σε τυχαία τριγωνική διάταξη 
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4.0  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται οι αλγόριθμοι του PID ελέγχου, που αναπτύχθηκαν για 

την εκτέλεση της κίνησης σε σχηματισμό των ρομπότ. Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος για να 

εξασφαλιστεί η διατήρηση του σχηματισμού κατά την διάρκεια της κίνησης των ρομπότ και κατά 

επέκταση η αποφυγή πτυχώσεων και εφελκυστικών δυνάμεων στο μεταφερόμενο ύφασμα. 

Αρχικά, παρατίθεται το ευθύ και το αντίστροφο κινηματικό πρόβλημα των “Differential 

Drive” ρομπότ, για την εξαγωγή των ταχυτήτων των κινητών ρομπότ. Στην συνέχεια του 

κεφαλαίου γίνεται διαχωρισμός στον έλεγχο κίνησης του ηγέτη και των ακολούθων καθώς 

χρησιμοποιείται διαφορετική προσέγγιση στους αναπτυχθέντες αλγόριθμους. Για κάθε αλγόριθμο 

περιγράφονται λεπτομερώς τα ορίσματα εισόδου, ενώ γίνεται αναπαράσταση των παραμέτρων 

ελέγχου σε εικόνες. 

Τέλος, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα PID ελέγχου τόσο για την περίπτωση κίνησης του 

ηγέτη όσο και για αυτές των ακολούθων παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
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4.2 ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Ευθύ Κινηματικό Πρόβλημα: 

Αρχικά ορίζουμε παρόμοια με την Ενότητα 3.2, τα δύο συστήματα συντεταγμένων όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 4.1. Για να βρούμε την θέση του ρομπότ στο επίπεδο θα πρέπει να βρούμε 

μια σχέση μεταξύ του παγκόσμιου και του τοπικού συστήματος συντεταγμένων. Το σημείο Ο και 

το σύστημα αξόνων {Χg,Υg} περιγράφουν το παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων. Εάν 

θεωρήσουμε ένα σημείο του ρομπότ A ως σημείο αναφοράς, τότε οι άξονες {Xr,Yr} με αρχή το 

σημείο Α δημιουργούν το τοπικό σύστημα συντεταγμένων του ρομπότ. Οι συντεταγμένες x και y 

μας δείχνουν την θέση του σημείου Α στο παγκόσμιο σύστημα ενώ η διαφορά γωνίας ανάμεσα 

στα δύο συστήματα δίνεται από την μεταβλητή rg.  

  

Εικόνα 4.1. Συστήματα συντεταγμένων βάση των οποίων γίνεται η ανάλυση του κινηματικού προβλήματος 

Έτσι λοιπόν μπορούμε να περιγράψουμε την θέση του ρομπότ ως ένα διάνυσμα που περιέχει αυτά 

τα τρία στοιχεία. 

 

g

x

y

r



 
 

=
 
  

 (4.1) 
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Στην συνέχεια υπολογίζουμε την σχέση που συνδέει την ταχύτητα μεταξύ του παγκόσμιου 

και του τοπικού συστήματος συντεταγμένων. Χρησιμοποιώντας τον ορθογώνιο πίνακα 

περιστροφής της εξίσωσης (4.2) μπορούμε να μετατρέψουμε το διάνυσμα ταχύτητας του 

παγκόσμιου συστήματος συντεταγμένων g  , σε τοπικό r  με την σχέση (4.3). 

 cos sin 0

( ) sin cos 0

0 0 1

r r

R r r r

 
 

= − 
 

 (4.2) 

 

 
( )r gR r =  (4.3) 

 

Στην περίπτωση μας το ρομπότ κινείται από δύο κινητήρες συνδεδεμένους στους δυο 

κινητήριους τροχούς. Οι ρόδες του ρομπότ έχουν διάμετρο R και βρίσκονται σε απόσταση L από 

το σημείο A (κέντρο του άξονα). Θεωρώντας δεδομένα τα παραπάνω μαζί με τις ταχύτητες 

περιστροφής των ροδών ur και ul, μπορούμε να κατασκευάσουμε το κινηματικό πρόβλημα. 

 

( , , , , )g r l

x

y f L R r u u

r



 
 
 

= = 
 
 
 

 (4.4) 

 

Έχοντας όμως ήδη έτοιμη την μετατροπή από το παγκόσμιο στο τοπικό σύστημα 

συντεταγμένων το μόνο που μας απομένει είναι να βρούμε πόσο συμμετέχει κάθε ρόδα στην 

ταχύτητα του ρομπότ ως προς το τοπικό σύστημα συντεταγμένων R  . 

Θεωρώντας πως το ρομπότ του σχήματος μετακινείται κατά μήκος του άξονα Xr προς την 

θετική κατεύθυνση, υπολογίζουμε την συμβολή κάθε κινητήρα στην συνολική ταχύτητα του 

ρομπότ. Αφού το σημείο A βρίσκεται στην μέση του άξονα μεταξύ των ροδών τότε μπορούμε 
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εύκολα να υπολογίσουμε την ταχύτητα του ρομπότ ως προς τον Xr άξονα ως το άθροισμα των 

ταχυτήτων 1rx  και 2rx  όπως φαίνεται στη σχέση (4.5). 

 
1

2

1 2

1
* *

2

1
* *

2

1 1
* * * *

2 2

r r

r l

r r r r l

x R u

x R u

x x x R u R u

=

=

= + = +

 (4.5) 

 

 Αυτό είναι λογικό καθώς όταν οι κινητήρες έχουν ίδια ταχύτητα περιστροφής τότε το 

ρομπότ κινείται ευθεία ως προς τα θετικά του άξονα Xr,ενώ όταν οι κινητήρες περιστρέφονται με 

αντίστροφες ταχύτητες τότε το ρομπότ περιστρέφεται γύρω το σημείο A. Επιπλέον, τα ρομπότ 

διαφορικού τύπου δεν μπορούν να μετακινηθούν κάθετα προς τις ρόδες τους οπότε η ταχύτητα ως 

προς τον άξονα Yr είναι μηδενική. Τέλος για τον υπολογισμό της συνιστώσας rr , υπολογίζουμε 

την συνεισφορά κάθε ρόδας ξεχωριστά και τις προσθέτουμε. Αναφέροντας την δεξιά ρόδα με το 

νούμερο 1, μπορούμε να συμπεράνουμε πως θετική περιστροφή της οδηγεί το ρομπότ να 

περιστραφεί σε κατεύθυνση αντίθετη προς τη φορά του ρολογιού ως προς το σημείο Α. Εφόσον 

μόνο η ρόδα 1 περιστρέφεται τότε το ρομπότ περιστρέφεται γύρω από την ρόδα 2(αριστερή). Η 

γωνιακή ταχύτητα 1  μπορεί να υπολογιστεί ως περιστροφή γύρω από κύκλο με κέντρο την ρόδα 

2 και διάμετρο 2L ως εξής: 

 
1

*

2*

rR u

L
 =  (4.6) 

 

Αντίστοιχα για την αριστερή ρόδα με την διαφορά πως θετική περιστροφή της οδηγεί το 

ρομπότ σε περιστροφή προς της φορά του ρολογιού: 

 
2

*

2*

lR u

L
 = −  (4.7) 
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Συνεπώς η συνολική γωνιακή ταχύτητα του ρομπότ είναι: 

 
1 2

**

2* 2*

lr
r

R uR u

L L
  = + = −  (2.8) 

 

Συνδυάζοντας τις σχέσεις από (4.4) έως (4.8) έχουμε: 
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 (4.9) 

 

Έχοντας τη σχέση μεταξύ των ταχυτήτων ως προς το σύστημα (Xr,Yr) και των ταχυτήτων 

των ροδών ur και ul,  μπορούμε εύκολα με την βοήθεια της Εξίσωσης (4.3) να καταλήξουμε στο 

αποτέλεσμα που ψάχνουμε: 
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 (4.10) 

 

Όπου ο αντίστροφος πίνακας 
1( )R r −
 είναι ο εξής: 
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Επομένως καταλήγουμε στην σχέση (4.12) που περιγράφει την ταχύτητα του ρομπότ στο 

παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων, συναρτήσει των ταχυτήτων των ροδών ur και ul. 
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 (4.12) 

 

Αντίστροφο Κινηματικό Πρόβλημα: 

Έχοντας λύσει το ευθύ κινηματικό πρόβλημα του ρομπότ, πλέον μπορούμε να 

ασχοληθούμε με το αντίστροφο κινηματικό πρόβλημα. Καθώς είναι δύσκολο να ελέγξουμε το 

ρομπότ ως προς τις ταχύτητες των ροδών του, είναι αναγκαία η επίλυση της εξίσωσης (4.12) ως 

προς τις ταχύτητες ur και ul, ώστε να ελέγξουμε την ταχύτητα του ρομπότ στο παγκόσμιο σύστημα 

συντεταγμένων. Θεωρώντας το ρομπότ ως σημειακή μάζα (Εικόνα 4.2) και ορίζοντας ως εισόδους 

την μεταφορική ταχύτητα v και την γωνιακή ταχύτητα ω, έχουμε σύμφωνα με το “Unicycle 

Model” [17]  τις εξισώσεις (4.13) : 

 

Εικόνα 4.2. Unicycle Model 
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 (4.13) 

όπου P = (x, y, r)g είναι η θέση του ρομπότ και ο προσανατολισμός στο παγκόσμιο σύστημα 

αναφοράς, και το ζεύγος (v, ω) είναι ο έλεγχος εισόδου που περιλαμβάνει τη γραμμική και 

γωνιακή ταχύτητα. 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (4.12)-(4.13) καταλήγουμε στις εξισώσεις: 

 1 1
* * * *

2 2

**

2* 2*

r l
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v R u R u

R uR u

L L


= +

= −

 (4.14) 

Λύνοντας τις εξισώσεις (4.14) ως προς τις ur και ul καταλήγουμε στο εξής σύστημα: 
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 (4.15) 

Οι εξισώσεις αυτές χρησιμοποιούνται στην συνέχεια του κεφαλαίου για τον έλεγχο του κινητού 

ρομπότ. 

 

 

 

 

 

 

 



Συντονισμός δύο ή τριών κινητών ρομπότ…  Χρήστος Χρυσικός 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός Τομέας 48 

 

4.3 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΗΓΕΤΗ 

Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 3.5, ο έλεγχος κίνησης του ηγέτη απαιτεί την 

διατήρηση του κινητού ρομπότ σε μια προκαθορισμένη τροχιά, η οποία αποτελείται από διαδοχικά 

ευθύγραμμα τμήματα. Για την δημιουργία της τροχιάς αναφοράς εισάγουμε στο σύστημα τα 

σημεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με ευθείες, παρέχοντας στον χρήστη την δυνατότητα 

παραγωγής οποιασδήποτε τροχιάς επιθυμεί. 

Ο εφαρμοζόμενος έλεγχος κίνησης βασίζεται στην προσέγγιση του “line following”, 

σύμφωνα με την οποία τα κινητά ρομπότ προσπαθούν να ακολουθήσουν είτε μια μαύρη γραμμή 

σε άσπρη επιφάνεια, είτε μια άσπρη γραμμή σε μαύρη επιφάνεια διαβάζοντας τα σήματα των 

οπτικών αισθητήρων που διαθέτουν. Στην προσέγγιση που δημιουργήθηκε, την θέση του 

σφάλματος των οπτικών αισθητήρων λαμβάνει η κάθετη απόσταση του κινητού ρομπότ από την 

επιθυμητή τροχιά (Εικόνα 4.3). Συνεπώς, η απόσταση αυτή λαμβάνεται ως  σφάλμα εισόδου του 

PID και για την επιθυμητή κίνηση του ρομπότ επιδιώκεται ο μηδενισμός του.  

Καθώς το ρομπότ κινείται στο επίπεδο του τραπεζιού, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε εκ 

των προτέρων από ποιο ευθύγραμμο τμήμα της τροχιάς έχει ελάχιστη απόσταση ώστε να 

θεωρήσουμε αυτό ως σφάλμα εισόδου του PID. Για αυτό τον λόγο σε κάθε στιγμιότυπο 

υπολογίζονται αρχικά οι κάθετες αποστάσεις (d) του κινητού ρομπότ από όλα τα ευθύγραμμα 

τμήματα (Εικόνα 4.3). Το σημείο ελέγχου του ηγέτη, δηλαδή το σημείο ως προς το οποίο 

υπολογίζουμε την απόσταση του ρομπότ από την τροχιά, είναι το σημείο Β. Αφού υπολογιστεί το 

σύνολο των κάθετων αποστάσεων (d), αποθηκεύονται τα αποτελέσματα σε μία λίστα, στην 

συνέχεια λαμβάνεται από την λίστα αυτή το μικρότερο ευθύγραμμο τμήμα και η τιμή αυτή 

χρησιμοποιείται στον έλεγχο κίνησης του ηγέτη. 
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Εικόνα 4.3. Υπολογισμός απόστασης κινητού ρομπότ – τροχιά  

 Αφού λοιπόν λάβουμε την ελάχιστη απόσταση (d) του κινητού ρομπότ από την τροχιά, 

υπολογίζουμε το σφάλμα απόστασης (error) ως την αφαίρεση της απόστασης (d) από την 

βηματική συνάρτηση αναφοράς r = 0. Στην συνέχεια εφαρμόζουμε στον PID ελεγκτή την τιμή του 

σφάλματος και υπολογίζουμε την μεταβλητή ελέγχου �̇�𝑔. 

  = Kp*error + Kd*(error - error )/dt + Ki*Error*dtg priorr =  (4.16) 

Όπου: 

• error = απόσταση του κινητού ρομπότ από την τροχιά, 

• errorprior = σφάλμα προηγούμενης κατάστασης 

• Error = 
0

t

priorerror   = άθροισμα των σφαλμάτων προηγούμενης κατάστασης 
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Το σήμα εξόδου του ελεγκτή (�̇�𝑔) κάνοντας χρήση της εξίσωσης (4.13), παρατηρούμε ότι ισούται 

με την γωνιακή ταχύτητα (ω) του ρομπότ. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την εξίσωση (4.15) και 

λαμβάνοντας τον όρο v/R ως μεταφορική ταχύτητα, καθώς το R είναι μια σταθερά, ορίζουμε στο 

κλάσμα (v/R) σταθερή τιμή ίση με το 40% της διαθέσιμης ισχύς των κινητήρων. Επομένως οι 

ταχύτητες των τροχών υπολογίζονται σύμφωνα με την εξίσωση (4.15) όπως φαίνεται παρακάτω. 
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= −
 

(4.17) 

 

Το δομικό διάγραμμα ελέγχου της κίνησης του ηγέτη παρατίθενται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 4.4. Δομικό διάγραμμα ελέγχου της κίνησης ηγέτη 
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4.4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ 

Όπως παρουσιάστηκε και στην Ενότητα 3.5, η τροχιά των ακολούθων δεν είναι 

προκαθορισμένη αλλά παράγεται από την πραγματική κίνηση του ηγέτη. Συνεπώς, ο έλεγχος 

κίνησης των ακολούθων διαφέρει αρκετά σε σχέση με τον αντίστοιχο έλεγχο που υλοποιήθηκε 

στον ηγέτη, τόσο στην διαδικασία υπολογισμού των σφαλμάτων όσο και στην ανάθεση τιμής στην 

μεταφορική και γωνιακή ταχύτητα των ρομπότ.  

Η διαδικασία ελέγχου επιβάλλει στα κινητά ρομπότ να ακολουθούν, με τα μικρότερα 

δυνατά σφάλμα, τα σημεία αναφοράς (F1ref, F2ref), διατηρώντας ταυτόχρονα τον απαιτούμενο 

προσανατολισμό(rF1ref, rF2ref). Για να συμβεί αυτό απαιτείται να ληφθούν υπόψη στο PID ελεγκτή 

τα σφάλματα θέσης (ex, ey) και προσανατολισμού (er), τα οποία αναλύονται στην συνέχεια της 

ενότητας, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός των κατάλληλων ταχυτήτων των τροχών. Το 

σημείο ελέγχου των ακολούθων, δηλαδή το σημείο ως προς το οποίο υπολογίζουμε τα 

απαιτούμενα σφάλματα, είναι το σημείο C της Εικόνα 4.5. Για τον υπολογισμό της μεταφορικής 

και γωνιακής ταχύτητας των ακολούθων και την ανάλυση αντίστοιχα των σφαλμάτων θέσης και 

προσανατολισμού γίνεται αναφορά στον ακόλουθο 1 (F1) της τριγωνικής διάταξης, ενώ 

αντίστοιχες είναι οι εξισώσεις για τον ακόλουθο 2. 
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• Μεταφορική ταχύτητα (v): 

Ο υπολογισμός της μεταφορικής ταχύτητας γίνεται μέσω της σχέσης: 

 2 2

g gv x y= +  (4.18) 

Όπου οι παράγοντες ( ,g gx y ) είναι τα σήματα εξόδου των PID ελεγκτών των ακολούθων. 

Συνεπώς, εκτιμώντας τα σφάλματα θέσης ως προς τους άξονες Χg, Υg, τα οποία 

περιγράφονται στην Εικόνα 4.5, και εισάγοντάς τα αποτελέσματα στις εξισώσεις (4.19), 

υπολογίζεται με την χρήση της εξίσωσης (4.18) η μεταφορική ταχύτητα του κινητού 

ρομπότ.  

 x  = Kp*e  + Kd*(e  - e )/dt + Ki*E *dt

y  = Kp*e  + Kd*(e  - e )/dt + Ki*E *dt

g x x xprior x

g y y yprior y

 (4.19) 

Όπου: 

• ex = xF1ref – xF1, 

• ey = yF1ref – yF1 

• exprior, eyprior = σφάλματα προηγούμενης κατάστασης 

• Ex = 
0

t

xpriore   = άθροισμα των σφαλμάτων προηγούμενης κατάστασης 

• Ey = 
0

t

ypriore   = άθροισμα των σφαλμάτων προηγούμενης κατάστασης 
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Εικόνα 4.5. Σφάλματα θέσης ακολούθων 

 

Ωστόσο, η υπολογισθείσα μεταφορική ταχύτητα αποτελεί τον μεταβλητό όρο της 

συνολικής μεταφορικής ταχύτητας, ενώ το σταθερό μέρος (vconst) έχει τιμή ίση με το 40% 

της διαθέσιμης ισχύς των κινητήρων, όπως συμβαίνει δηλαδή και στην περίπτωση του 

ηγέτη. Αυτή η προσέγγιση παρέχει στους ακόλουθους την δυνατότητα να μειώσουν τα 

σφάλματα θέσης, καθώς η μεταφορική ταχύτητα των ακόλουθων θα είναι μεγαλύτερη από 

την αντίστοιχη του ηγέτη, ενώ ταυτόχρονα όταν τα σφάλματα θέσης μηδενιστούν οι 

μεταφορικές ταχύτητες ακόλουθων και ηγέτη θα είναι ίδιες διατηρώντας τον σχηματισμό. 

 
total constv v v= +  (4.20) 
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• Γωνιακή ταχύτητα (ω): 

Για τον προσδιορισμό της γωνιακής ταχύτητας του κινητού ρομπότ αρκεί να ορίσουμε τον 

προσανατολισμό αναφοράς που επιθυμούμε να διατηρήσει ο ακόλουθος. Συνεπώς, ως 

προσανατολισμό αναφοράς (rF1ref) θεωρούμε την κλίση της ευθείας που ενώνει τα σημεία 

F1ref και F1 και την υπολογίζουμε ως εξής: 

 
1 1 1 1 1tan 2(( ),( ))F ref F ref F F ref Fr a y y x x= − −  (4.21) 

Ενώ το σφάλμα προσανατολισμού προσδιορίζεται συγκρίνοντας τον προσανατολισμό 

αναφοράς (rF1ref) με τον προσανατολισμό του ακόλουθου 1 (rF1): 

 
1 1 1 1tan 2(sin( ),cos( ))r F ref F F ref Fe a r r r r= − −  (4.22) 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της προσέγγισης του σφάλματος προσανατολισμού 

παρατίθενται δύο παραδείγματα κίνησης σε ευθεία (διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα ίδιας 

κλίσης) και καμπύλη (διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα διαφορετικής κλίσης) στις Εικόνες 

4.6, 4.7 αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 4.6. Σφάλμα προσανατολισμού σε ευθεία τροχιά 
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Εικόνα 4.7. Σφάλμα προσανατολισμού σε καμπύλη τροχιά 

 Αφού λοιπόν υπολογιστεί το σφάλμα προσανατολισμού του κινητού ρομπότ, 

εφαρμόζουμε τον τρίτο PID ελεγκτή και προσδιορίζουμε την ζητούμενη γωνιακή ταχύτητα. 

 ω = r  = Kp*e  + Kd*(e  - e )/dt + Ki*E *dtg r r rprior r  (4.23) 

 

Όπου: 

• er = rF1ref – rF1 = σφάλμα προσανατολισμού του κινητού ρομπότ, 

• erprior = σφάλμα προηγούμενης κατάστασης 

• Er = 
0

t

rpriore   = άθροισμα των σφαλμάτων προηγούμενης κατάστασης 
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Επομένως, οι ταχύτητες των τροχών υπολογίζονται σύμφωνα με την εξίσωση (4.15) όπως φαίνεται 

παρακάτω.  
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(4.24) 

Το δομικό διάγραμμα ελέγχου της κίνησης του ηγέτη παρατίθενται στην Εικόνα 4.8. 

 

Εικόνα 4.8. Δομικό διάγραμμα ελέγχου της κίνησης ακολούθων 
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5.0  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αρχικά παρουσιάζονται οι δυνατότητες του συστήματος για διαχείριση διαφόρων ειδών 

και μεγεθών υφασμάτων. Ενώ στην συνέχεια του κεφαλαίου παρατίθενται τα πειράματα που 

εκτελέστηκαν κατά την διάρκεια της διπλωματικής εργασίας. Τα πειράματα στοχεύουν στην 

πρακτική εφαρμογή των προσεγγίσεων που υλοποιήθηκαν στα Κεφάλαια 3, 4, στην αναγνώριση 

των αδυναμιών τους και στην κατά το δυνατόν βελτίωση της απόδοσής τους.  

Αρχικά παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα (π.χ. απόκριση, τροχιά στο επίπεδο, 

σφάλματα διάταξης) από την υλοποίηση του συστήματος με χρήση τριών και δύο κινητών ρομπότ 

αντίστοιχα. Επιπλέον, αναλύονται λεπτομερώς τα σφάλματα της διάταξης και τα προβλήματα που 

αυτά δημιουργούν. Ενώ στο τέλος παρατίθενται ορισμένα στιγμιότυπα από την λειτουργία του 

συστήματος κατά την μεταφορά του υφάσματος. 

5.2 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

Παρατηρώντας και την βιβλιογραφική έρευνα που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 1.2.1, 

είναι φανερό ότι όλα τα αναπτυχθέντα συστήματα χαρακτηρίζονται από πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα ως προς το είδος των υφασμάτων που μπορούν να διαχειριστούν. Παρόμοια λοιπόν 

με τα ολοκληρωμένα συστήματα χειρισμού υφασμάτων, έτσι και η διάταξη της παρούσας έρευνας 

παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς ως προς τις κατηγορίες υφασμάτων που μπορεί να 

μεταφέρει.  

Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν το μέγεθος, το σχήμα και την υφή των υφασμάτων. Αρχικά 

αναφερόμενοι στην υφή του υφάσματος προς μεταφορά εννοούμε το είδος (βαμβακερά, 

μεταξωτά, δερμάτινα, τζιν κλπ.), όπου σύμφωνα με τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στον 
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εργαστηριακό χώρο παρατηρήθηκε αποτελεσματική σύλληψη και διατήρηση όλων των ειδών 

κατά την μετακίνηση σε μια προκαθορισμένη τροχιά. Περιορισμοί ωστόσο θέτονται ως προς το 

μέγεθος των υφασμάτων που μπορεί να διαχειριστεί το παρόν σύστημα και σχετίζονται πρωτίστως 

με τις διαστάσεις των κινητών ρομπότ (22cm x 14.7 cm) και δευτερεύοντος του χώρου εργασίας 

(1.20m x 0.9m). Οι διαστάσεις του χώρου εργασίας, αν και στην παρούσα εργασία λαμβάνονται 

υπόψη, δεν αποτελούν αυστηρούς περιορισμούς του συστήματος, καθώς με τοποθέτηση της 

κάμερας σε ψηλότερο σημείο και ταυτόχρονη χρήση μεγαλύτερων διαστάσεων τραπεζιού, γίνεται 

εφικτή η μεταφορά μεγαλύτερων υφασμάτων. Αυτό που ουσιαστικά θέτει τους περιορισμούς στο 

αναπτυχθέν σύστημα είναι οι διαστάσεις των κινητών ρομπότ. Πιο συγκεκριμένα τίθενται ένα 

κατώτατο όριο διαστάσεων, κάτω από το οποίο υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης των κινητών 

ρομπότ μεταξύ τους λόγο των ελάχιστων αποστάσεων που τους χωρίζουν, ενώ το ανώτατο όριο 

διαστάσεων προκύπτει από τις διαστάσεις του υπάρχον χώρου εργασίας. Τελευταία παράμετρος 

των προδιαγραφών αποτελεί το σχήμα των υφασμάτων, όπου μετά την εκτέλεση μιας σειράς 

πειραμάτων, παρατηρήθηκε αποτελεσματική μεταφορά σε υφάσματα τετραγωνικού, τριγωνικού 

και κυκλικού σχήματος στο εύρος των διαστάσεων που παρουσιάζονται στον Πίνακας 3.  

Το παρόν σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί 2 ή 3 κινητά ρομπότ για την μεταφορά 

υφασμάτων παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς ως προς την μεταφορά ολοκληρωμένων 

ενδυμάτων (π.χ. μπλούζες, πουκάμισα, παντελόνια κτλ.). Ωστόσο, αυτός ο περιορισμός έγκειται 

στον προαποφασισμένο αριθμό κινητών ρομπότ προς χρησιμοποίηση, καθώς ούτε η τριγωνική 

διάταξη (3 ρομπότ), πόσο μάλλον η διάταξη των 2 ρομπότ δεν παρέχουν την δυνατότητα 

αποτελεσματικής στήριξης των πολύπλοκων σχημάτων και μεγάλων διαστάσεων των 

ολοκληρωμένων ενδυμάτων. Είναι προφανές ότι η επεκτασιμότητα του συστήματος συνδέεται 

ρητά με την χρήση περισσότερων ή/και μεγαλύτερων διαστάσεων κινητών ρομπότ. Συνεπώς, είναι 

εφικτό το παρόν σύστημα να επεκταθεί κάνοντας χρήση περισσότερων κινητών ρομπότ, ώστε να 

διαχειρίζεται υφάσματα μεγαλύτερου μεγέθους και διαφόρων σχημάτων.    

 

 

 

 



Συντονισμός δύο ή τριών κινητών ρομπότ…  Χρήστος Χρυσικός 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός Τομέας 59 

 

Πίνακας 3. Προδιαγραφές υφασμάτων προς μετακίνηση 

Σχήμα υφάσματος Ελάχιστη διάσταση (cm) Μέγιστη διάσταση (cm) 

Τετραγωνικό (μήκος, πλάτος) 40, 10  80, 40  

Τριγωνικό (βάση, ύψος) 40, 10  80, 40  

Κυκλικό (ακτίνα) 5 25 

 

5.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 3 ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 

Αρχικά η λειτουργικότητα των ρομπότ ελέγχθηκε πειραματικά χρησιμοποιώντας τα τρία 

ρομπότ χωρίς να μετακινούν ύφασμα, καθώς πρωταρχικός στόχος ήταν η βελτιστοποίηση της 

κίνησης του ηγέτη και των ακόλουθων αντίστοιχα. Αυτή η διαδικασία απαιτεί τον καθορισμό των 

κερδών του PID ελέγχου, έτσι ώστε η παραγόμενη απόκριση του συστήματος να χαρακτηρίζεται 

από μικρή υπερακόντιση, αμελητέα χρονική καθυστέρηση και ελάχιστο ή μηδενικό σφάλμα 

σταθερής κατάστασης. Καθώς λοιπόν πραγματοποιήθηκε η επιλογή των επικρατέστερων κερδών, 

χειροκίνητα και μετά από πολλές προσπάθειες μέχρι να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές τιμές, οι 

οποίες παρατίθενται στον Πίνακα 4, προστέθηκε και η μεταφορά του υφάσματος στις 

πειραματικές δοκιμές και τα αποτελέσματα της διάταξης παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες.    

Πίνακας 4. Κέρδη PID ελεγκτή 

Κέρδη\Ιδιότητα Ρομπότ 

Ηγέτης Ακόλουθοι 

Γωνιακή ταχύτητα 

( gr ) 

Μεταφορική 

ταχύτητα ( gx ) 

Μεταφορική 

ταχύτητα ( gy ) 

Γωνιακή ταχύτητα  

( gr ) 

P 0,022 0,25 0,25 0,27 

I 0,003 0 0 0,15 

D 0,0045 0 0 0 
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Αρχικά παρουσιάζεται το σφάλμα απόστασης του ηγέτη από την επιθυμητή τροχιά 

συναρτήσει του χρόνου στην Εικόνα 5.1, ενώ στις Εικόνες 5.2 και 5.3 παρατίθενται οι αποκρίσεις 

θέσης των ακόλουθων από τα σημεία αναφοράς. Ο προσδιορισμός της προαναφερθείσας 

απόκρισης πραγματοποιείται σύμφωνα με την ευκλείδεια απόσταση: 

 2 2Distance x ye e= +  (3) 

Όπου: 

• ex, ey = σφάλματα θέσης που φαίνονται στην Εικόνα 4.5  

Στις Εικόνες 5.1 - 5.4 οι κόκκινες ευθείες ή καμπύλες γραμμές αποτελούν το σήμα αναφοράς στις 

περιπτώσεις αποκρίσεων ή την επιθυμητή τροχιά σε περιπτώσεις κίνησης, ενώ οι αντίστοιχες μπλε 

καμπύλες την πραγματική κατάσταση. 

 

Εικόνα 5.1. Απόκριση ηγέτη 
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Εικόνα 5.2. Απόκριση θέσης ακόλουθου 1 

 

Εικόνα 5.3. Απόκριση θέσης ακόλουθου 1 
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Τα μεγαλύτερα σφάλματα μόνιμης κατάστασης που παρατηρούμε στις αποκρίσεις των 

ακόλουθων σε σύγκριση με το σφάλμα του ηγέτη, οφείλονται στο μηδενικό ολοκληρωτικό ( I ) 

όρο στον έλεγχο των ακόλουθων. Αυτό συμβαίνει καθώς ο όρος αυτός δεν έχει την δυνατότητα 

να βελτιώσει το σφάλμα μόνιμης κατάστασης στην περίπτωσή μας, διότι σε κάθε επανάληψη του 

ελέγχου παράγεται καινούργιο σημείο αναφοράς με αποτέλεσμα να μην αποδίδει η αθροιστική 

ιδιότητα του ολοκληρωτικού όρου αλλά και να δημιουργείται εκτεταμένη ταλάντωση σε 

περίπτωση χρησιμοποίησης του.  

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η επιθυμητή  και η μετρούμενη τροχιά των κινητών ρομπότ 

στο επίπεδο Xg-Yg. Παρατηρώντας την Εικόνα 5.4, βλέπουμε ότι τόσο οι ακόλουθοι όσο και ο 

ηγέτης ακολουθούν με ικανοποιητική ακρίβεια την τροχιά αναφοράς τους, ενώ ταυτόχρονα η 

κίνηση φαίνεται ιδιαίτερα ομαλή γεγονός που συμβάλει στην ικανοποίηση των στόχων που 

τέθηκαν για την μεταφορά του υφάσματος. 

 

Εικόνα 5.4. Επιθυμητή και Πραγματική τροχιά κινητών ρομπότ στο επίπεδο Χg-Υg 
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Τέλος, στην Εικόνα 5.5 παρατίθενται ένα γράφημα της τριγωνικής διάταξης των ρομπότ 

κατά διάρκεια της κίνησης στο επίπεδο Xg-Yg. Υπολογίζοντας την τιμή του εμβαδού του τριγώνου 

αναφοράς και προσθέτοντας σε αυτή την τιμή ανοχή 10%, προσδιορίστηκε το σφάλμα τριγωνικού 

σχηματισμού, δηλαδή ο αριθμός των τριγώνων με μεγαλύτερο ή μικρότερο εμβαδόν από το 

επιθυμητό, κατά την διάρκεια την κίνησης. Τα τρίγωνα με κόκκινο χρώμα κρίνονται ως μη 

αποδεκτά ενώ τα αντίστοιχα με μπλε χρώμα ικανοποιούν τον στόχο μας. Σύμφωνα με το 

αποτέλεσμα του πειράματος, υπολογίστηκε σφάλμα τριγωνικής διάταξης 25%, το οποίο ωστόσο 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στον αρχικό και τελικό σχηματισμό. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό σφαλμάτων παρατηρείται στο τελικό σχηματισμό, γεγονός που 

οφείλεται στα σφάλματα της κάμερας. Η εικόνα που λαμβάνουμε από την κάμερα έχει ανάλυση 

640x480 pixels από τα οποία τα 600x450 pixels αποτελούν το χώρο εργασίας (τραπέζι). Οι 

διαστάσεις του τραπεζιού είναι 120x90 cm, συνεπώς σύμφωνα με τους παρακάτω υπολογισμούς 

ισχύει ότι κάθε pixel αντιστοιχεί σε 0.2cm2. 

 120
: 0.2

600

90
: 0.2

450

xAxis cm

yAxis cm

=

=

 (4.1) 

Έχει παρατηρήθηκε ότι το κινητό ρομπότ προσεγγίζει το σημείο αναφοράς με σφάλμα 5 

pixels δηλαδή 1cm2, στο οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο τα σφάλματα τριγωνικής διάταξης στον 

τελικό σχηματισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με την Εικόνα 5.5 παρατηρούμε ότι κατά την διάρκεια της 

κίνησης η διάταξη παραμένει εντός του στόχου με αποτέλεσμα το ύφασμα να μεταφέρεται χωρίς 

πτυχώσεις και ανάπτυξη εφελκυστικών φορτίων.   
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Εικόνα 5.5. Σφάλμα τριγωνικής διάταξης 

5.4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 2 ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 

Στην προσέγγιση της μεταφοράς υφάσματος με χρήση δύο κινητών ρομπότ, δεν είναι 

δυνατή η αναπαράσταση της τροχιάς του ακόλουθου και του ηγέτη στο ίδιο γράφημα καθώς ο 

σχηματισμός σε ευθεία που διατηρείται θα έκανε το γράφημα μη αναγνώσιμο. Παράλληλα, η 

απόκριση του ηγέτη είναι παρόμοια με αυτή που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 5.3 και θεωρήθηκε 

αδόκιμο να παρατεθεί εκ νέου. Συνεπώς, στις Εικόνες 5.6 και 5.7 παρουσιάζεται η απόκριση θέσης 

και η κίνηση στο επίπεδο Xg-Yg του ακόλουθου αντίστοιχα, ενώ οι παρατηρήσεις των 

διαγραμμάτων ταυτίζονται με αυτές που παρουσιάστηκαν στον σχηματισμό με τα τρία κινητά 

ρομπότ, γεγονός απόλυτα λογικό καθώς έχουν χρησιμοποιηθεί και στις δύο περιπτώσεις τα ίδια 

κέρδη στον PID ελεγκτή.  
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Εικόνα 5.6. Απόκριση θέσης ακόλουθου 

 

Εικόνα 5.7. Επιθυμητή και Πραγματική τροχιά ακόλουθου στο επίπεδο Χg-Υg 
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5.5 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

Στα προηγούμενα δύο κεφάλαια παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της κίνησης σε 

σχηματισμό των ρομπότ για την μεταφορά του υφάσματος, μέσα από μια ποικιλία γραφημάτων. 

Ωστόσο τα διαγράμματα που παρουσιάστηκαν δεν μπορούν να αναδείξουν την επίτευξη των 

στόχων για την μεταφορά του υφάσματος χωρίς την δημιουργία πτυχώσεων. Η καλύτερη δυνατή 

ανάδειξη του ολοκληρωμένου πειράματος μεταφοράς υφάσματος είναι μέσω του βίντεο που 

καταγράφηκε και θα αναλυθεί στην παρουσίαση την διπλωματικής εργασίας. Επομένως, στο 

παρόν κείμενο παρατίθενται ορισμένα στιγμιότυπα της συντονισμένης κίνησης των κινητών 

ρομπότ. 

 

 

Εικόνα 5.8. Στιγμιότυπα μετακίνησης υφάσματος 
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6.0  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Αρχικά ο σημαντικότερος στόχος που τέθηκε στην διπλωματική εργασία, δηλαδή η 

μετακίνηση του υφάσματος συντονίζοντας μια ομάδα κινητών ρομπότ έτσι ώστε να μην 

δημιουργούνται πτυχώσεις και εφελκυστικά φορτία στο ύφασμα, επιτεύχθηκε σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό από την ομαλή 

κίνηση των ρομπότ κατά την μεταφορά του υφάσματος (Εικόνα 5.4, Εικόνα 5.7), και την 

αποτελεσματικότητα του ελέγχου σε σχηματισμό των ρομπότ που οδηγεί στην αποφυγή 

πτυχώσεων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.8 και στο βίντεο της διπλωματικής εργασίας. Το 

γεγονός αυτό ωστόσο δεν υποδηλώνει ότι δεν υπήρχαν σφάλματα, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά 

την απόδοση του αναπτυχθέντος συστήματος. 

Το κυριότερο σφάλμα που παρατηρήθηκε, το οποίο μειώνει την αποδοτικότητα και την 

ευρωστία της συνολικής διάταξης είναι το σφάλμα αναγνώρισης του δείκτη Aruco στον ηγέτη του 

σχηματισμού. Αυτό συμβαίνει καθώς τα μικρά σφάλματα αναγνώρισης του δείκτη, δημιουργούν 

μια μικρή απόκλιση στην παραγόμενη γωνία του ρομπότ-ηγέτη, η οποία οδηγεί με την σειρά της 

σε ένα αναλογικά μεγαλύτερο σφάλμα στην παραγωγή των σημείων αναφοράς της τριγωνικής 

διάταξης (F1ref, F2ref) ή της διάταξης σε ευθεία γραμμή (Fref). Συνεπώς, παρατηρείται πολλές 

φορές να παράγονται διαδοχικά σημεία αναφοράς με σημαντικές κλίσεις μεταξύ τους, τα οποία 

δημιουργούν μεγάλες γωνίες αναφοράς για τους ακόλουθους. Το φαινόμενο αυτό, όπου μειώνει 

σε σημαντικό βαθμό την απόδοση του συστήματος, παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.1. 

Παρά την ύπαρξη του προαναφερθέντος σφάλματος, η παραμετροποίηση των κερδών του 

PID ελέγχου με την μείωση για παράδειγμα του διαφορικού (D) όρου, ελαττώνει την ταχύτητα 

της απόκρισης του συστήματος σε απότομες αλλαγές των σημάτων αναφοράς και συνεπώς 

παράγει μια πιο ομαλή κίνηση των ρομπότ (μπλε καμπύλη στην Εικόνα 6.1). 
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Εικόνα 6.1. Σφάλμα κίνησης λόγω αναγνώρισης δείκτη Aruco 

 

Αναφορικά με την αποδοτικότητα του αναπτυχθέντος συστήματος, υπάρχουν αρκετοί 

τρόποι ( πολυπλοκότερες μέθοδοι) για βελτίωση της διάταξης σε μελλοντική έρευνα.  

Αρχικά, είναι προφανές ότι ο βασικός περιορισμός του συστήματος είναι η αδυναμία 

διατήρησης του σχηματισμού σε περίπτωση διαταραχών στους ακόλουθους. Αυτό το γεγονός 

είναι αποτέλεσμα της προσέγγισης ηγέτη – ακόλουθου που εφαρμόστηκε στο σχεδιασμό κίνησης 

σε σχηματισμό των ρομπότ, και συνεπώς μια σημαντική βελτίωση της διάταξης αποτελεί η 

υλοποίηση της μεθόδου εικονικής δομής που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 1.2.2.  

Επιπλέον, η χρήση του PID κρίνεται ικανή για την πραγματοποίηση της εργασίας μας, 

αλλά στο μέλλον θα μπορούσε να βελτιωθεί με την χρήση ενός καλύτερου συστήματος ελέγχου. 

Σημαντικότερα επίπεδα ευστάθειας θα πρόσθετε για παράδειγμα η εφαρμογή της τεχνικής του 

ελέγχου MPC στην παραγωγή της κίνησης των ρομπότ.  

Τέλος, σημαντική βελτίωση στην σύλληψη και μεταφορά του υφάσματος, αποτελεί η 

τοποθέτηση στα κινητά ρομπότ μιας αρπάγης ειδικά κατασκευασμένης για διαχείριση 

υφασμάτων. Μια τέτοια αρπάγη, προσαρμόσιμη σε αυτοκινούμενα οχήματα, έχει κατασκευαστεί 

στο τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών [18]. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Ο κώδικας που εκτελείται στον Η/Υ αποτελείται από τα εξής αρχεία: 

• main_aruco.py 
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• aruco_tracker.py 
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• pid.py 
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• straight_line_trajectory.py 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

 

Ο κώδικας που εκτελείται στον μικροελεγκτή του ρομπότ: 

• MobileRobot_V3.cpp 
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