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Περίληψη 

Έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα, χρησιμοποιώντας το Parrot Bebop 2.0 [1], το οποίο πλοηγείται 

στον κόσμο της προσομοίωσης, εντοπίζοντας και αναγνωρίζοντας εμπόδια, που βρίσκονται σε 

αυτόν. Η διαδικασία πλοήγησης του drone περιγράφεται πλήρως, ο τρόπος  που διαβάζει 

δεδομένα από τους αισθητήρες και η λήψη απόφασης για  το πως θα κινηθεί προς τις 

συντεταγμένες που του έχει ζητηθεί να μεταβεί. 

Το σύστημα βασίζεται στο Ρομποτικό Λειτουργικό Σύστημα ROS [2] και το Bebop_ autonomy [3] 

χειρίζεται την επικοινωνία με το drone. Ο κόσμος της προσομοίωσης θεωρείται γνωστός, δηλαδή 

έχουμε πλήρη γνώση για τις τοποθεσίες των αντικειμένων που βρίσκονται σε αυτόν και έχει 

χρησιμοποιηθεί η προσομοίωση του Ros [2] Gazebo Sphinx, που δίνει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουμε εικονικά το πραγματικό μοντέλου του drone.  

Παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πλοήγησης που εκμεταλλεύεται την πληροφορία 

του γνωστού κόσμου και οδηγεί το drone σε βέλτιστα και ασφαλή μονοπάτια για να εκτελέσει 

τις αποστολές του. Το σύστημα βασίζεται στον αλγόριθμο ευρετικής αναζήτησης A* και 

συνδυάζεται με κλειστού βρόγχου έλεγχο, όσο το drone επικοινωνεί με τον υπολογιστή μέσω 

του framework Ros.  Από την πειραματική διαδικασία αποδείξαμε πως το σύστημα που 

υλοποιήσαμε μπορεί να πλοηγεί το drone με εξαιρετικό τρόπο μέσα στον κόσμο, δημιουργώντας 

ασφαλή μονοπάτια, αποφεύγοντας επιτυχώς όλα τα εμπόδια, πραγματοποιώντας βέλτιστες 

περιστροφές προς την κατεύθυνση του στόχου και τέλος διατηρώντας την ευθεία τροχιά του σε 

εξαιρετικό βαθμό. 

Ο εντοπισμός και η αναγνώριση αντικειμένων πραγματοποιείται με δεδομένα του drone από την 

κάμερα που διαθέτει τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση παραλλαγής του state of 

the art αλγόριθμου Yolo. Δημιουργήσαμε δύο μοντέλα για δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων, 

το ένα απλά για τον εντοπισμό αντικειμένων της ίδιας κλάσης, πρακτικά πρόβλεψη των bounding 

box, όπου το μοντέλο πετύχαινε μέση IoU ακρίβεια 0.85, γεγονός που αποδεικνύει την 

αποτελεσματικότητα αυτής της τεχνικής, και το δεύτερο μοντέλο για δεδομένα από το κόσμο της 

προσομοίωσης όπου είχαμε τοποθετήσει πέντε διαφορετικά είδη εμποδίων, και ζητούσαμε από 

το drone να εντοπίσει τα bounding boxes των εμποδίων ενώ παράλληλα να μπορεί να τα 

κατηγοριοποιήσει σωστά στις αντίστοιχες κλάσεις. 

  



 

Abstract 

We have developed a system using Parrot Bebop 2.0 drone, which is capable of autonomously 

navigating by detecting and recognizing obstacles. The mission of the drone is to navigate in the 

simulation world, avoiding the risk of collision with any obstacles that lie within it. The process of 

navigating the drone is fully described, the way it reads data from the sensors and decides how 

to move to the waypoints requested. The basic system handles the Robotic Operating System ROS 

and with Bebop_ autonomy and together they handle the communication between our drone and 

our tool. 

The world of simulation is well known, in the mean that we are fully aware of the locations of the 
objects in it and the simulation of the Ros Gazebo Sphinx has been used, enabling us to use the 
actual drone model virtually. 
We present an integrated navigation system that exploits the information of the known world and 
drives the drone on optimal and safe paths to perform its tasks. The system is based on the A * 
heuristic search algorithm and is combined with closed loop control as long as the drone 
communicates with the computer via the Ros framework. From the experimental process we have 
shown that the system we have implemented can navigate the drone in an extraordinary way in 
the world, creating safe paths, successfully avoiding all obstacles, optimally rotating in the 
direction of the target, and ultimately maintaining its excellent trajectory. . 
Object detection and identification is performed with the camera's drone data used to train the 
variant of the Yolo state of the art algorithm. We created two models for two different datasets, 
one simply for locating objects of the same class, practically predicting bounding boxes, where 
the model achieved an average IoU accuracy of 0.85, demonstrating the effectiveness of this 
technique, and the second model for data from the world of simulation where we had placed five 
different kinds of obstacles, and we asked the drone to identify the bounding boxes of the 
obstacles while at the same time being able to categorize them correctly in the respective classes 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή του προβλήματος 
Η Διπλωματική πραγματεύεται την αυτόνομη πλοήγηση ενός drone εντοπίζοντας και 

αναγνωρίζοντας εμπόδια. Η αποστολή του drone είναι να πλοηγείται στον κόσμο της 

προσομοίωσης, αποφεύγοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης με τυχόν εμπόδια που βρίσκονται σε 

αυτόν. Η διαδικασία πλοήγησης του drone περιγράφεται πλήρως, πως διαβάζει δεδομένα από 

τους αισθητήρες και με ποιον τρόπο αποφασίζει το πως θα κινηθεί προς τις συντεταγμένες που 

του έχει ζητηθεί να μεταβεί. Ο κόσμος της προσομοίωσης θεωρείται γνωστός, δηλαδή έχουμε 

πλήρη γνώση για τις τοποθεσίες των αντικειμένων που βρίσκονται σε αυτόν , και παρουσιάζουμε 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα πλοήγησης που εκμεταλλεύεται αυτή την πληροφορία και οδηγεί 

το drone σε βέλτιστα και ασφαλή μονοπάτια. Το σύστημα βασίζεται στον αλγόριθμο ευρετικής 

αναζήτησης A* [4] [5] και συνδυάζεται με κλειστού βρόγχου έλεγχο, όσο το drone επικοινωνεί 

με τον υπολογιστή μέσω του framework Ros [2]. Ο εντοπισμός και η αναγνώριση αντικειμένων 

πραγματοποιείται με δεδομένα του drone από τη κάμερα που διαθέτει που χρησιμοποιήθηκαν 

για την εκπαίδευση παραλλαγής του state of the art αλγόριθμου Yolo [6]. 

 

Εικόνα 1.  Το drone πλοηγείται στο χώρο της προσομοίωσης 

Η δομή της διπλωματικής στα κεφάλαια που ακολουθούν είναι ως εξής. Στο Κεφάλαιο 1 δίνεται 

περιγραφή των drones και των εφαρμογών τους καθώς και κάποιες βασικές έννοιες της 

αυτόνομης πλοήγησης. Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται θεωρητικά οι αλγόριθμοι/ μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της διπλωματικής, που σχετίζονται με αλγόριθμους 

ευρετικής αναζήτησης, εύρεσης τροχιάς και εντοπισμού και αναγνώρισης αντικειμένων. Στο 

Κεφάλαιο 3 περιγράφεται το drone που χρησιμοποιήθηκε και οι αισθητήρες που διαθέτει ενώ 
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στο Κεφάλαιο 4 δίνεται μια συνοπτική περιγραφή των βιβλιοθηκών και των framework που 

χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται εκτενώς η υλοποίηση για την αυτόνομη 

πλοήγηση του drone στο κόσμο της προσομοίωσης αποφεύγοντας και αναγνωρίζοντας εμπόδια. 

1.2 Περιγραφή μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων 
Μη επανδρωμένες ιπτάμενα οχήματα (Unmanned Aerial vehicles -UAV), ονομάζονται τα κάθε 

είδους ιπτάμενα οχήματα που κινούνται στον αέρα (πάνω από την επιφάνεια της Γης) αυτόνομα 

(χωρίς πιλότο ή κυβερνήτη), προγραμματισμένα ή τηλεκατευθυνόμενα [7], σε μορφή μικρού 

αεροπλάνου ή ελικοπτέρου με έναν ή περισσότερους κινητήρες και έλικες συντονισμένους για 

πλήρως ελεγχόμενη πτήση από ειδικό πρόγραμμα(λογισμικό) ή χειριστήριο εδάφους. Άλλες 

ονομασίες που κατά καιρούς έχουν αποδοθεί στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι εξής: 

• Unmanned Aerial System-UAS  

•  Remotely Piloted Aircraft System-RPAS)  

• Drones 

Σε αυτήν τη διπλωματική θα αναφερόμαστε στα μη  επανδρωμένα αεροσκάφη με τον όρο 

drones.  Υπάρχουν όμως ποικίλες κατηγορίες drones, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με 

την δομή και την χρησιμοποίησή τους, όπως επίσης και διάφοροι τρόποι ελέγχου ενός UAV. Οι 

βασικές κατηγορίες στις οποίες μπορούν να χωριστούν τα drones είναι τρείς και βασίζονται στην  

κατασκευή τους και την διαφορετική τεχνική πτήσης και ανύψωσης: 

• Σταθερής Πτέρυγας–Fixed-Wing 

• Περιστροφικής Πτέρυγας–Rotary-Wing 

• Πολλαπλών Ελίκων-Multi-Rotor 

Εκτός από  τις παραπάνω κύριες κατηγορίες, υπάρχουν και πιο σπάνιες περιπτώσεις όπως drones 

με 12 ή 16 έλικες ή με 8 έλικες που σχηματίζουν το λατινικό γράμμα V.  

Τα drones χρησιμοποιούν τέσσερις ισομεγέθεις έλικες συμμετρικά τοποθετημένους πάνω σε 
έναν σκελετό και στο κέντρο του σταυρού βρίσκεται το ωφέλιμο φορτίο όπου συνήθως βρίσκεται 
ο αυτόματος πιλότος. 

 

Εικόνα 2. Bebop2 drone 
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Εικόνα 3. Σκελετός ενός drone 

Η περιστροφή των ελίκων γίνεται ανά δύο αντίστροφα ούτως ώστε στο κέντρο του να 
εφαρμόζεται μηδενική ροπή. Οι γωνιακές ταχύτητες είναι αυτές που ελέγχουν την κίνηση των 
drones. 

 

Εικόνα 4.  Έλικες ενός drone 

Όταν οι έλικες έχουν την ίδια ακριβώς γωνιακή ταχύτητα, τότε το drone ανυψώνεται 

διατηρώντας σταθερή την κλίση του με αποτέλεσμα να μην περιστρέφεται γύρω από το κέντρο 

μάζας. Η περιστροφή γύρω από τον κάθετο άξονα του επιτυγχάνεται όταν η ταχύτητα δύο 

ομοίως περιστρεφόμενων κινητήρων αυξομειωθεί. Η παράλληλη κίνηση προς το έδαφος 

επιτυγχάνεται αποκτώντας κάποια κλίση ως προς το έδαφος.  

1.3 Εφαρμογές των Μη Επανδρωμένων Τετρακόπτερων  
Η ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά των drones μοιάζει με ένα οικοσύστημα καινούργιων 

λογισμικών και ήδη ετοιμάζεται να ικανοποιήσει μια μακρά λίστα ενδιαφερόμενων από πολλούς 

χώρους [7]: 

• της περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

• της γεωργίας, της ενέργειας, 

• του real estate και των κατασκευών με σκοπό την έρευνα, 

• τη διάσωση,  

• την ασφάλεια και παρατήρηση. 
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Αρκετοί από τους κατασκευαστές drones είναι είτε μικρές ιδιωτικές εταιρείες είτε startups, ενώ 

μεγάλες εταιρείες εστιασμένες στην τεχνολογία και όμιλοι βιομηχανιών επενδύουν στην drone 

τεχνολογία. Στην Ελλάδα τα drones τα βλέπουμε σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, στην επιτήρηση 

δασών, να καταγράφουν από ψηλά δεξιώσεις γάμων σε κτήματα ή γενικότερα περιοχές όπου ο 

άνθρωπος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση. 

Ταυτόχρονα, μελετάται η μελλοντική χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων μηχανών για 

ειρηνικούς σκοπούς, όπως μεταφορά φαρμάκων, βιολογικών υλικών για ιατρικές εξετάσεις και 

τροφίμων από και προς δύσβατες περιοχές, αξιοποιώντας τις μελέτες και την τεχνολογία η οποία 

τείνει να καθιερωθεί υπό τον όρο Matternet [8]( επέκταση του Internet) αναφερόμενη στην 

εφαρμογή αυτόματου τρόπου μετακίνησης υλικών.  

1.4 Βασικές Έννοιες Αυτόνομης Πλοήγησης  
Ο έλεγχος και ο χειρισμός ενός μη επανδρωμένου τετρακόπτερου (είναι) καθίσταται αρκετά 

περίπλοκος λόγω των πολλών παραμέτρων που υπάρχουν στο σύστημα, για το λόγο αυτό οι 

μέθοδοι ελέγχου ποικίλουν.Ο πιο κοινός είναι αυτός του ελέγχου από απόσταση με 

τηλεχειρισμό. Αυτό φυσικά αναιρεί την ιδιότητα του αυτόνομου, αλλά αυξάνει τον παράγοντα 

ασφάλειας για το drone κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Βέβαια, η παρουσία ενός 

έμπειρου χειριστή και ορισμένες φορές πιλότου, ανεβάζει αισθητά και το κόστος αλλά και το 

ποσοστό λάθους λόγω της αλληλεπίδρασης με τον ανθρώπινο παράγοντα. Προς το παρόν,  η 

μέθοδος της αυτόνομης πλοήγησης, είναι  ο έλεγχος για τον οποίο γίνεται η περισσότερη έρευνα 

και ανάπτυξη, έτσι ώστε να είναι εντελώς ασφαλής και αποδοτική η πτήση ενός τετρακόπτερου 

κατά τη διάρκεια μιας αποστολής, (είναι η μέθοδος της αυτόνομης πλοήγησης). Η αυτόνομη 

πλοήγηση βασίζεται κυρίως στο σύστημα ελέγχου του drone σε συνδυασμό με το σύστημα 

αισθητήρων του. Συγκεκριμένα, το σύστημα ελέγχου επικοινωνεί με μεγάλη συχνότητα με τους 

αισθητήρες του drone, έτσι ώστε να δέχεται συνεχή ανάδραση των εξόδων του συστήματος για 

την καλύτερη αντιμετώπιση των σφαλμάτων. Έτσι μέσω αλγορίθμων ελέγχου και πλοήγησης, οι 

οποίοι θα αναλυθούν στη συνέχεια, αντιμετωπίζονται εγκαίρως σφάλματα που έχουν ήδη γίνει 

αντιληπτά, αλλά και μελλοντικά σφάλματα μέσω αλγορίθμων πρόβλεψης. Επίσης, το drone 

δημιουργεί ένα χάρτη πτήσης μέσω των αισθητήρων αναγνώρισής του, ο οποίος μπορεί να είναι 

απλός χάρτης συντεταγμένων ή ακόμα και κάποιος χάρτης προσομοίωσης. Το αποτέλεσμα ενός 

πλήρους συστήματος ελέγχου και πλοήγησης εφαρμοσμένο σε ένα τετρακόπτερο, είναι μία 

ομαλή αυτόνομη πλοήγηση με δυνατότητα πρόβλεψης κινήσεων, αποφυγή εμποδίων και 

αναταράξεων και εφαρμογή ειδικού συστήματος πτήσης ανάλογα με την εκάστοτε αποστολή. 
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2 Αυτόνομη Πλοήγηση 

2.1 Το Πρόβλημα της Σχεδίασης Τροχιάς: Path Planning 
Η εκτέλεση αποστολών από ένα ή περισσότερα τετρακόπτερα προϋποθέτει το σχεδιασμό 

δρομολογίων πτήσης επί των οποίων θα κινηθούν αυτά προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

που συνθέτουν την εκάστοτε αποστολή. Τα δρομολόγια αυτά θα πρέπει να είναι τα βέλτιστα 

δυνατά, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση παραγόντων όπως η ασφάλεια των μέσων έναντι 

απειλών, η ταχύτητα εκτέλεσης της αποστολής καθώς και η εξοικονόμηση των ενεργειακών 

πόρων. Ο σχεδιασμός τους είναι δυνατόν να ολοκληρώνεται πριν την έναρξη της αποστολής ή 

να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της, προκειμένου να προσαρμόζεται σε ενδεχόμενες νέες 

συνθήκες. Στην πρώτη περίπτωση προϋποτίθεται ότι τα δεδομένα (θέσεις εμποδίων, ρυθμός 

μείωσης ενεργειακών αποθεμάτων, χρόνος πέρατος αποστολής κτλ.) είναι γνωστά εξαρχής κατά 

ντετερμινιστικό τρόπο και δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης με αποτέλεσμα να  

απλουστεύεται, να απλοποείται  ο σχεδιασμός, έχοντας όμως πάντα ως γνώμονα την εξαγωγή 

των βέλτιστων τροχιών.  

Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή η διαδικασία είναι πιο δυναμική. Οι μεταβολές των δεδομένων (οι 

οποίες ενίοτε είναι δυνατόν να εκτιμώνται εκ των προτέρων βάσει γνώσης της πιθανότητας 

εμφάνισης των διάφορων στοιχείων) οδηγούν στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της τροχιάς 

και κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνονται άμεσα αντιληπτές από τον σχεδιαστή. Αυτό 

προϋποθέτει την ανάπτυξη επιπλέον σύνθετων υποσυστημάτων, ικανών να αντιλαμβάνονται 

άμεσα τις όποιες αλλαγές προκύψουν στο επιχειρησιακό περιβάλλον και να τις μεταφέρουν στον 

σχεδιαστή, το ρόλο του οποίου στην περίπτωση των αυτόνομων μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών, είναι επιθυμητό να τον αναλαμβάνουν τα ίδια. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του 

τα καθιστά ακόμα πιο πολύπλοκα ως συμπλέγματα υποσυστημάτων, (που θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από ) με ισχυρές υπολογιστικές ικανότητες και ταχύτατες αποκρίσεις. 

Προφανώς, το (αντίτιμο) αποτέλεσμα συνακόλουθο  αυτής της πολυπλοκότητας είναι η 

(αποφυγή εμπλοκής) απεμπλοκή του ανθρωπίνου στοιχείου στην εκτέλεση της αποστολής , που 

σε αντίθετη περίπτωση θα περιόριζε τη σχέση κόστους- αποτελεσματικότητας της 

χρησιμοποίησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την εκτέλεση αποστολών. 

2.2 Πλοήγηση σημείο -σημείο 
Η πλοήγηση από σημείο σε σημείο σημαίνει πώς απαιτείται από ένα drone να μεταβεί από ένα 

σημείο στο χάρτη σε ένα άλλο. Τα μη επανδρωμένα τετρακόπτερα μπορούν να κινηθούν προς 

όλες πιθανές κατευθύνσεις, λόγω της  κατασκευής τους  δίνοντας έτσι μεγάλη ελευθερία. Για την 

λήψη αποφάσεων σχετικά με τη πλοήγηση χρησιμοποιώντας αισθητήρες όπως το GPS, το 

αξελερόμετρο, το βαρόμετρο, το γυροσκόπιο και τέλος την κάμερα.  

Σε αυτή τη διπλωματική ο κόσμος που θα αλληλοεπιδρά το drone χρησιμοποιεί σύστημα 

καρτεσιανών συντεταγμένων. Έστω το σημείο 𝑇(𝑡𝑥 , 𝑡𝑦, 𝑡𝑧) οι συντεταγμένες στόχου και 

𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑧), η θέση που βρίσκεται το ρομπότ και yaw η μέτρηση που παίρνουμε από την πυξίδα 

σε μοίρες ως προς τον βορρά . 

• x, το σημείο που βρίσκεται το drone στον άξονα των x 

• y, το σημείο που βρίσκεται το drone στον άξονα των y 

• z, το σημείο που βρίσκεται το drone στον άξονα των z 
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Θα πρέπει να ορίσουμε σε σχέση με το yaw που έχουμε, τη διεύθυνση δηλαδή, το 𝑡𝑦𝑎𝑤 που είναι 

η διεύθυνση που θα πρέπει να έχουμε ώστε το drone να εκτελέσει ευθεία κίνηση προς το σημείο 

στόχο. Ο υπολογισμός του 𝑡𝑦𝑎𝑤 βασίζεται στην συνάρτηση 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦, 𝑥). Στην εικόνα 5 

απεικονίζονται τα δύο σημεία που αναφέραμε 𝑃, 𝑇 και τα σημεία που τέμνουν τους άξονες. 

 

Εικόνα 5. Η θέση του drone και η θέση στόχος 

Η συνάρτηση 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦, 𝑥) [9], που δέχεται δύο ορίσματα υπολογίζει το τόξο εφαπτομένης του 
𝑦

𝑥
 

δεδομένων των y και x, αλλά με πεδίο ορισμού το (−π, π]. Με άλλα λόγια, η  𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦, 𝑥) είναι 

η γωνία μεταξύ του θετικού x-άξονα του επιπέδου και του σημείου (𝑥, 𝑦) με θετικό πρόσημο για 

αριστερόστροφες γωνίες (άνω μισό επίπεδο, y > 0), και το αρνητικό πρόσημο για δεξιόστροφες 

γωνίες (κάτω μισό-επίπεδο, y < 0). 

Η συνάρτηση 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦, 𝑥) δέχεται ως ορίσματα  

• 𝑥, το σημείο που βρίσκεται το drone στον άξονα των 𝑋 

• 𝑦, το σημείο που βρίσκεται το drone στον άξονα των 𝑌 

Έχοντας έτσι το t_yaw μπορούμε να δώσουμε εντολές κίνησης στο drone, ώστε να πλοηγηθεί 

προς το σημείο στόχο. Μετατρέπουμε το αποτέλεσμα της 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦, 𝑥) να εκφράζεται 

αποκλειστικά με θετικές μοίρες αλλάζοντας το σύνολο τιμών από (−𝜋, 𝜋]σε [0,2𝜋). Η 

αριστερόστροφη περιστροφή ως προς τον άξονα των Χ αυξάνει τις μοίρες της διεύθυνσης. Το 

μέγεθος t_yaw πρόκειται ουσιαστικά για τη τιμή που θέλουμε να λάβουμε από την πυξίδα, 

καθώς το drone περιστρέφεται γύρω από τον κάθετο άξονα του. 

 𝑡𝑦𝑎𝑤 = 360 − 𝑡𝑦𝑎𝑤 (1) 
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Εικόνα 6. Υπολογισμός t_yaw 

Ορίζουμε το μέγεθος 

 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 𝑡𝑦𝑎𝑤 − 𝑦𝑎𝑤 (2) 

Το μέγεθος 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒, μας ορίζει τη διαφορά σε μοίρες που έχει  η διεύθυνση του drone ως προς 

το σημείο στόχο. Ο καθορισμός της βέλτιστης περιστροφής, εάν θα είναι αριστερόστροφη ή 

δεξιόστροφη με γνώμονα τη κατεύθυνση με την ελάχιστη τιμή σε μοίρες είναι απαραίτητος 

καθώς δεν θέλουμε το drone πραγματοποιεί μία μόνο περιστροφή χάνοντας χρόνο και 

σπαταλώντας άσκοπα πόρους όπως η μπαταρία με αποτέλεσμα να χάνουμε σε διάρκεια πτήσης. 

Ο υπολογισμός της περιστροφής που πρέπει να εφαρμοστεί εάν χρειάζεται (δεξιόστροφη ή 

αριστερόστροφη ) γίνεται με τον εξής τρόπο. 

Η απόφαση της φοράς περιστροφής βασίζεται στη διαφορά μεταξύ της γωνίας 𝑡𝑦𝑎𝑤 με τη γωνία 

𝑦𝑎𝑤, εάν είναι μεγαλύτερη από 180 μοίρες ή μεγαλύτερη από -180 μοίρες και αρνητική , τότε 

στρίβει αντιωρολογιακά ενώ σε αντίθετη περίπτωση στρίβει ωρολογιακά. 

Όπως βλέπουμε και στην Εικόνα 7, η απόφαση της φοράς περιστροφής βασίζεται στη διαφορά 

μεταξύ της γωνίας 𝑡𝑦𝑎𝑤 με τη γωνία 𝑦𝑎𝑤, εάν είναι μεγαλύτερη από 180 μοίρες ή μεγαλύτερη 

από -180 μοίρες και αρνητική , τότε στρίβει αντιωρολογιακά ενώ σε αντίθετη περίπτωση στρίβει 

με ωρολογιακά. 

Για να αξιολογήσουμε το εάν το drone έφτασε στο προορισμό του χρησιμοποιούμε την 

Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των δύο σημείων P και T. 

 𝑑𝑖 = √(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)2 (3) 
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Εικόνα 7. Διάγραμμα ροής Απόφασης περιστροφής  

 

Εικόνα 8. Παράδειγμα συνθηκών για ωρολογιακή περιστροφή 
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Εικόνα 9. Παράδειγμα συνθηκών για αντιωρολογιακή περιστροφή 

 

Εικόνα 10. Παράδειγμα συνθηκών για αντιωρολογιακή περιστροφή 
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Εικόνα 11. Παράδειγμα συνθηκών για ωρολογιακή περιστροφή 

Στις εικόνες 8 ,9 10, 11 έχουν δοθεί οπτικά παραδείγματα που αποδεικνύουν τη συνθήκη που 

χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό της βέλτιστης περιστροφής. 

2.3 Πλοήγηση με σχεδιασμό τροχιάς 

2.3.1 Ευρετικοί Αλγόριθμοι  
Ευρετική συνάρτηση ή ευρετικός μηχανισμός ονομάζεται μια στρατηγική βασισμένη στη γνώση 

για το συγκεκριμένο πρόβλημα, η οποία χρησιμοποιείται ως βοήθημα στη γρήγορη επίλυση του. 

Ο ευρετικός μηχανισμός υλοποιείται με ευρετική συνάρτηση, που ως  πεδίο ορισμού έχει το 

σύνολο των καταστάσεων ενός προβλήματος και πεδίο τιμών το σύνολο τιμών που αντιστοιχεί 

σε αυτές. Ευρετική τιμή είναι η τιμή της ευρετικής συνάρτησης και εκφράζει το πόσο κοντά 

βρίσκεται μία κατάσταση σε μία τελική. Η ευρετική τιμή [4] δεν είναι η πραγματική τιμή της 

απόστασης από μία τερματική κατάσταση, αλλά μία εκτίμηση που πολλές φορές μπορεί να είναι 

και λανθασμένη Η ευρετική συνάρτηση εξαρτάται από την φύση του προβλήματος. Για 

συγκεκριμένα προβλήματα χρησιμοποιούνται ευρετικές συναρτήσεις προσαρμοζόμενες στις 

ανάγκες της αναζήτησης. 

2.3.2 Αλγόριθμος A* 
O αλγόριθμος A* είναι από τους πιο γνωστούς και ευρέως χρησιμοποιημένους αλγόριθμους της 
Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση μονοπατιού και για την διάσχιση 
γράφου. Ανήκει στην κατηγορία των αλγορίθμων ευρετικής αναζήτησης [4]. Οι αλγόριθμοι αυτοί 
χρησιμοποιούν ευρετική συνάρτηση με τη βοήθεια της οποίας αξιολογούν τις επόμενες πιθανές 
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καταστάσεις και επιλέγουν την καλύτερη από αυτές. Σκοπός του αλγορίθμου είναι η εύρεση της 
βέλτιστης λύσης δηλαδή το συντομότερο μονοπάτι με το λιγότερο κόστος μεταξύ 2 σημείων που 
ονομάζονται κόμβοι.  
Ο αλγόριθμος βρίσκει ευρεία χρήση λόγω της ακρίβειας και των επιδόσεων του. Αρχικά 
παρουσιάστηκε το 1968 από τον Peter Hart, τον Nils Nilsson και τον Bertram Rapheal του 
Ερευνητικού Ινστιτούτου Stanford. Είναι αποτέλεσμα συνδυασμού της άπληστης αναζήτησης με 
την αναζήτηση με βάση το κόστος. Πραγματοποιεί μια ταξινόμηση των καταστάσεων (κόμβων) 
με βάση την συνάρτηση [4] [5]: 

 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) + ℎ(𝑥) (4) 

H συνάρτηση 𝑔(𝑥) εκφράζει το κόστος για να φθάσουμε από το αρχική κατάσταση στην 

τρέχουσα κατάσταση, ενώ η συνάρτηση ℎ(𝑥) είναι μια ευρετική συνάρτηση που εκτιμά την 

απόσταση από την παρούσα κατάσταση στην κατάσταση στόχο. 

2.4 Τεχνητή Νοημοσύνη 
Με τον όρο Τεχνητή Νοημοσύνη [10] [5] αναφερόμαστε στον κλάδο της πληροφορικής 

επιστήμης που ασχολείται µε τη σχεδίαση και την υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων 

βασίζοντας τη λειτουργία τους στη μίμηση στοιχείων της ανθρώπινης συμπεριφοράς όπως είναι 

η προσαρμοστικότητα, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η µάθηση, η κατανόηση από 

συµφραζόµενα, και τέλος η επίλυση προβλημάτων κλπ. [10]. 

 Ο Τζον Μακάρθι, ο οποίος θεωρείται ένας από τους ϑεµελιωτές της τεχνητής νοημοσύνης, όρισε 

τον τομέα αυτόν ως «επιστήμη και μεθοδολογία της δημιουργίας νοούντων μηχανών». [11] 

Η προσφορά της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανθρωπότητα είναι αρκετά σημαντική με 

αποτελέσματα που πολλές φορές ίσως θεωρούνται δεδομένα ή ελάσσονος σημασίας.  

Μερικά παραδείγματα αποτελούν οι φωνητικές εντολές σε έξυπνες συσκευές, οι κάμερες των 

τηλεφώνων πλέον μπορούν να αναγνωρίζουν το πρόσωπό µας και τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν 

µε μεγάλη ακρίβεια πλέον να ξέρουν σε ποιόν ανήκει κάθε πρόσωπο, μηχανές μπορούν να 

μεταφράζουν λέξεις και ϕράσεις από οποιαδήποτε γλώσσα σε κάποια άλλη, η αυτόνομη 

οδήγηση, οι ρομποτικοί βραχίονες στην χειρουργική και πολλά άλλα. 

2.5 Μηχανική µάθηση 
Η μηχανική µάθηση αποτελεί έναν φύλλο στο δέντρο  της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μία περιγραφή 

της δόθηκε από τον Arthur Samuel:  

« ... είναι ο τομέας που δίνει την δυνατότητα στους υπολογιστές να μαθαίνουν χωρίς να 

προγραµµατίζονται ρητά».  

Τα μοντέλα που δημιουργούν οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης βασίζονται στα στοιχεία 

εισόδου και παράγουν εξόδους που αναλόγως με το πρόβλημα θα αποτελούν ένα σύνολο 

προβλέψεων ,αποφάσεων ή εκτιμήσεων. Συνήθως η μηχανική µάθηση χωρίζεται σε τρεις 

κατηγορίες. Κάθε κατηγορία εστιάζει στον τρόπο µε τον οποίο εκτελείται κάποια ενέργεια από 

το εκπαιδευόμενο σύστημα. Οι κατηγορίες είναι :  

• επιτηρούμενη µάθηση 

• µή επιτηρούμενη µάθηση  

• ενισχυτική µάθηση. 
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Η επιτηρούμενη µάθηση υφίσταται όταν το μοντέλο δέχεται ως είσοδο δεδομένα µε ετικέτες 

που αντιπροσωπεύουν την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Το μοντέλο προσπαθεί να 

προσαρμοστεί ώστε να μπορεί να αντιστοιχίζει σωστά τις εισόδους στην κατάλληλη κατηγορία. 

Από την άλλη πλευρά, η µή επιτηρούμενη µάθηση δέχεται ως είσοδο δεδομένα χωρίς κάποια 

ετικέτα. Με αυτή την έννοια, το μοντέλο προσπαθεί να µάθει από τα δεδομένα εξερευνώντας 

διάφορα µμοτίβα τους. Τέλος, η ενισχυτική µάθηση αφορά περίπτωσεις στις οποίες ένα 

μοντέλο-πράκτορας «αµοίβεται» ή «τιμωρείται» για τις αποφάσεις που πήρε προκειμένου να 

φτάσει στον στόχο του. 

2.6 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα 
Η Μηχανική Μάθηση έχει στην διάθεσή της διάφορα εργαλεία για να επιλύει προβλήματα όπως 

είναι τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο είναι ένα σύνολο 

συναρτήσεων που κάνουν πρόβλεψη της ετικέτας [12]. Αν έπρεπε να αναλύσουμε την λειτουργία 

τους µε απλά λόγια θα λέγαμε ότι η είσοδος αποτελείται από παραδείγματα µε ετικέτες και η 

έξοδος αποτελεί ένα διάνυσμά που αναπαριστά το σύνολο προβλέψεων.  

Ο Engelbrecht ωστόσο δίνει έναν διαφορετικό ορισμό για τα ΤΝ∆ εστιάζοντας στην τοπολογία : 

«Είναι ένα δίκτυο µε στρώματα από τεχνητούς νευρώνες. ΄Ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο µπορεί 

να αποτελείται από ένα στρώμα εισόδου, κρυµµένα στρώματα, και ένα στρώμα εξόδου. Είναι 

ένα µοντέλο βιολογικού νευρώνα» [13]. 

 

Εικόνα 12. Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο 

Ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο µπορεί να ερμηνευθεί µε τα παρακάτω απλά βήματα : 

• Είσοδος δεδομένων στο δίκτυο. 

• Μετασχηματισμός των δεδομένα εισόδου µέσω ενός σταθμισμένου αθροίσματος.  

• Υπολογισμός μιας ενδιάμεσης κατάστασης µε την εφαρμογή μιας µή γραµµικής 

συνάρτησης στον προηγούμενο µετασχηµατισµό.  
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Από τα προηγούμενα βήματα µπορεί να ειπωθεί πως όλα μαζί συνθέτουν ένα στρώμα. ΄Ένα 

στρώμα αναπαριστά το µπλόκ µε το υψηλότερο επίπεδο σε ένα δίκτυο. Ο µετασχηµατισµός 

συνήθως αναφέρεται ως μονάδα ή νευρώνας [12].Τέλος, η ενδιάμεση κατάσταση λειτουργεί ως 

είσοδος για κάποιο άλλο στρώμα ή για το στρώμα εξόδου και ονομάζεται συνάρτηση 

ενεργοποίησης, που παράγει την έξοδο του νευρώνα. 

Σήμερα όμως, στην εποχή των big data και των διαρκώς αυξανόμενων υπολογιστικών πόρων και 

της υψηλής υπολογιστικής ισχύος, µπορούµε να πραγματοποιούμε πολύπλοκους και εξαιρετικά 

μεγάλους υπολογισμούς, και δεν συνηθίζεται πλέον να αναφερόμαστε για τεχνητά νευρωνικά 

δίκτυα, αλλά για Deep Learning. 

2.7 Δίκτυα Εκμάθησης Βαθιών Αρχιτεκτονικών  
Το Deep Learning είναι η μελέτη τεχνητών νευρωνικών δικτύων και η χρήση αλγόριθμων 

Μηχανικής Μάθησης που περιέχουν περισσότερα από ένα κρυµµένα στρώματα. Έχει καταφέρει 

επιτυχίες σε πεδία όπως η υπολογιστική όραση, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, και 

αναγνώριση φωνής. ΄ 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του είναι ότι δεν χρειάζεται να τροποποιείται ο κώδικας του 

για να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά ορισμένων προβλημάτων. Οι αλγόριθμοι μπορούν να 

μαθαίνουν από µόνοι τους χρησιμοποιώντας τα δεδομένα εισόδου με ετικέτες όπως αναφέραμε 

προηγουμένως.   

2.7.1 Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα 
Τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα αποδεδειγμένα αποτελούν µία κατηγορία τεχνητών 

νευρωνικών δικτύων, τα οποία ανταποκρίνονται µε μεγάλη ακρίβεια σε προβλήματα 

ταξινόμησης εικόνας και όχι μόνο. Η αρχιτεκτονική τους και οι μέθοδοι τους έχουν αρκετά 

μεγάλη συνάφεια  µε τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους µοντελοποίησης των τεχνητών νευρωνικών 

δικτύων.  

Με μια σύντομη περιγραφή θα λέγαμε πως τα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα, δέχονται την 

είσοδο (εικόνα) η οποία περνάει στα επίπεδα συνέλιξης, μη γραμμικότητας, υποδειγματοληψίας 

και κάποιων πλήρως συνδεδεμένων επιπέδων που οδηγούν στην έξοδο. 

 

Εικόνα 13. Συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο 

2.7.1.1 Συνελικτικό Επίπεδο 

Κύριος στόχος ενός συνελικτικού επιπέδου είναι η εξαγωγή χαρακτηριστικών από τα δεδομένα 

που δέχεται ως είσοδο. Η είσοδος είναι τρισδιάστατη 𝑚 𝑥 𝑚 𝑥 𝑐, το επίπεδο περιέχει 𝑘 φίλτρα 

μεγέθους  𝑛 𝑥 𝑛 𝑥 𝑟 όπου 𝑛 είναι μικρότερο από τη διάσταση της εικόνας και 𝑟 μπορεί να είναι 

ίδιου μεγέθους με τα κανάλια ή μικρότερου και μπορεί να ποικίλει για κάθε φίλτρο. Το φίλτρο 
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διατρέχει την διαδοχικά την εικόνα για τη δημιουργία του χάρτη χαρακτηριστικών που 

σχηματίζεται από τη συνέλιξη του φίλτρου με την είσοδο. Άλλες παράμετροι του συνελικτικού 

επιπέδου είναι το βήμα (stride), που καθορίζει την ολίσθηση του φίλτρου πάνω στην εικόνα 

εισόδου, το γέμισμα (padding) όπου συμπληρώνονται γραμμές και στήλες στην είσοδο ώστε να 

μην χάνεται πληροφορία κατά τη διαδικασία της ολίσθησης του φίλτρου στην είσοδο. Έτσι η 

έξοδος του επιπέδου που είχε βήμα 𝑆 και γέμισμα 𝑃 θα έχει μέγεθος 𝑤 𝑥 𝑤 𝑥 𝑘 με το 𝑤 να 

δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

 
𝑤 =  

𝑚 − 𝑛 + 2𝑃

𝑆 + 1
 

(5) 

2.7.1.2 Συνάρτηση Ενεργοποίησης ReLU 

Αναφέρεται στα επίπεδα μη γραμμικότητας και είναι μια συνάρτηση ενεργοποίησης νευρώνα με 

τον ακόλουθο τύπο: 

 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑥) (6) 

Η μεταβλητή 𝑥 αναφέρεται στο αποτέλεσμα του σταθμισμένου αθροίσματος μεταξύ των βαρών 

και των εισόδων του νευρώνα. Η συγκεκριμένη συνάρτηση ενεργοποίησης παρουσιάζει το εξής 

πρόβλημα, εάν ένας νευρώνας σε κάποια εποχή της διαδικασίας της εκπαίδευσης εμφανίσει 

αρνητική τιμή κατά το σταθμισμένο άθροισμα, τότε θα παραμείνει ανενεργός για τις υπόλοιπες 

εποχές. 

2.7.1.3 Συνάρτηση Ενεργοποίησης Leaky ReLU 

Αναφέρεται στα επίπεδα μη γραμμικότητας,  είναι μια συνάρτηση ενεργοποίησης νευρώνα, 

παραλλαγή της  ReLU με τον ακόλουθο τύπο: 

 𝑓(𝑥) = {
0.01𝑥, , 𝑒𝑙𝑠𝑒

𝑥, 𝑥 > 0
 

(7) 

Η μεταβλητή 𝑥 αναφέρεται στο αποτέλεσμα του σταθμισμένου αθροίσματος μεταξύ των βαρών 

και των εισόδων του νευρώνα. Αυτή η συνάρτηση ενεργοποίησης διατηρεί τα θετικά 

χαρακτηριστικά της ReLU και επιλύει το πρόβλημα που προκύπτει με τις αρνητικές τιμές. 

2.7.1.4 Επίπεδο Συγκέντρωσης (Pooling Layer) 

Πρόκειται για επίπεδα που τοποθετούνται μετά κάποιο επίπεδο συνέλιξης με στόχο τη μείωση 

διαστάσεων, με αποτέλεσμα το δίκτυο να έχει λιγότερες παραμέτρους. Συνήθως σε περιοχές 

όπως  2 𝑥 2 επιλέγονται στοιχεία με βάση τα εξής κριτήρια: 

• Μέγιστο της περιοχής(Max Pooling ) 

• Μέσο όρο της περιοχής(Average Pooling) 

2.7.1.5 Batch Normalization 

Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στα Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα εμπνευσμένη από τις 

μεθόδους προ επεξεργασίας δεδομένων, και πιο συγκεκριμένα στην κανονικοποίηση, όπου τα 

χαρακτηριστικά περιορίζονται σε ορισμένες κλίμακες. Στη μέθοδο Batch Normalization [14], τα 

δεδομένα που υπόκεινται σε κανονικοποίηση [15] είναι οι έξοδοι οποιουδήποτε επιπέδου. Η 

κανονικοποίηση [15] πραγματοποιείται μετατρέποντας τα δεδομένα να ακολουθούν τη κανονική 

κατανομή [16]: 
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𝑓(𝑥) =

1

√2𝜋𝜎2
∗ 𝑒

−
(𝜒−𝜇)2

2𝜎2  
(8) 

 𝑋 =
𝑥 − 𝜇

𝜎
 

(9) 

Όπου  

• 𝜎2 διακύμανση,𝜎 τυπική απόκλιση, 𝜇 μέση τιμή 

2.7.1.6 Πλήρως Συνδεδεμένο Επίπεδο 

Πρόκειται για επίπεδο με νευρώνες που έχουν συνάψεις με όλους τους νευρώνες του 

προηγούμενου επιπέδου και δεν διαφέρουν από τις παραδοσιακές αρχιτεκτονικές Νευρωνικών 

Δικτύων. Χρησιμοποιούνται για να αξιοποιήσουν τα χαρακτηριστικά που έχουν εξαχθεί από τα 

συνελικτικά επίπεδα και την ταξινόμηση των εισόδων σε αντίστοιχες κλάσεις 

 

Εικόνα 14. Παράμετροι δικτύου, όπως απεικονίζεται στο Keras [17] 

Από την Εικόνα 14, φαίνεται πως το κομμάτι του δικτύου που αποτελεί το πλήρως συνδεδεμένο 
επίπεδο είναι τα στρώματα Dense, που έπονται του Flatten. Τα στρώματα αυτά έχουν 32 και 10 
νευρώνες αντίστοιχα, όπου το τελευταίο στρώμα είναι και αυτό που παράγει την έξοδο.  
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Εικόνα 15. Συνελικτικό Δίκτυο για κατηγοριοποίηση 10 κλάσεων 

2.7.1.7 Παράμετροι Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων 

2.8 Ανίχνευση και Αναγνώριση Αντικειμένων  
Είδαμε μέχρι στιγμής πως πραγματοποιείται η κατηγοριοποίηση εικόνων. Για παράδειγμα εάν 

έχουμε ένα σύνολο δεδομένων όπου περιέχει φωτογραφίες από σκύλους και ανθρώπους, 

μπορούμε να εκπαιδεύσουμε ένα σχήμα Deep Learning για να δέχεται φωτογραφίες από αυτές 

τις κλάσεις και να τις κατηγοριοποιεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια  
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Εικόνα 16. Κατηγοριοποιήση εικόνας από ένα Deep Learning Δίκτυο ως Σκύλος και άλλης ως άνθρωπος 

Όπως βλέπουμε στην εικόνα 16, το δίκτυο μπορεί να κατηγοριοποιήσει τέλεια τις δύο εικόνες. 

Τι θα συμβεί όμως στη περίπτωση που τροφοδοτήσουμε το δίκτυο με εικόνα που περιέχει και 

άνθρωπο και σκύλο. Τι θα αποφανθεί το δίκτυο και πως θα κατηγοριοποιήσει την εικόνα;  

 

Εικόνα 17. Κατηγοριοποιήση εικόνας από ένα Deep Learning Δίκτυο ως Άνθρωπος 

Το δίκτυο κατηγοριοποιεί την εικόνα ως άνθρωπο, έχοντας πολύ κοντινές τιμές πρόβλεψης για 

τις δύο κλάσεις. Η απάντηση στο συγκεκριμένο πρόβλημα βρίσκεται στα συστήματα ανίχνευσης 
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αντικειμένων. Τέτοια συστήματα μπορούν να εντοπίσουν όλα τα στιγμιότυπα κλάσεων σε μια 

εικόνα, από ένα σύνολο κλάσεων που έχουν εκπαιδευτεί να κατηγοριοποιούν, ενώ παράλληλα 

εντοπίζουν και τα ορθογώνια περιγράμματα (bounding boxes) που περικλείουν τα στιγμιότυπα 

κλάσεων της εικόνας.  

Ένα σύστημα εντοπισμού μπορεί να κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας ένα συνελικτικό 

νευρωνικό δίκτυο για ταξινόμηση εικόνων σε ένα σύνολο υποπεριοχών της εικόνας εισόδου. με 

τη προϋπόθεση πως αυτές οι υποπεριοχές καλύπτουν την εικόνα επαρκώς (σε διάφορους λόγους 

ύψους προς πλάτος), κάθε μια από αυτές τροφοδοτείται ως είσοδος στο δίκτυο ταξινόμησης σαν 

Περιοχή Ενδιαφέροντος (ΠΕ). Απορρίπτοντας πλεονάζοντα ορθογώνια περιγράμματα που 

αντιστοιχούν στο ίδιο αντικείμενο, οι τελικές έξοδοι είναι οι ανιχνευθείσες και ταξινομημένες 

περιοχές ενδιαφέροντος. Ένα από τα μειονεκτήματα όμως τέτοιων συστημάτων είναι πως είναι 

πολύ ακριβά σε χρόνο εκπαίδευσης και υπολογιστικούς πόρους.  

 

Εικόνα 18. Εντοπισμός και αναγνώριση αντικειμένων  

2.8.1 Το Δίκτυο Yolo 
Μια άλλη περίπτωση συστήματος εντοπισμού και αναγνώρισης πολλαπλών αντικειμένων είναι 

το Yolo (You Only Look Once) [6]. Το Yolo σε αντίθεση με τα άλλα συστήματα, δεν χρησιμοποιεί 

τις περιοχές ενδιαφέροντος για να τις τροφοδοτήσει όλες σε ένα συνελικτικό δίκτυο, αλλά 

χωρίζει την εικόνα σε 𝑆 κελιά σε κάθε γραμμή της εικόνας, που ονομάζονται grid , σύνολο 

δηλαδή 𝑆𝑥𝑆 κελιών που τα χρησιμοποιεί κατά την διαδικασία της εκπαίδευσης. Κάθε κελί της 

εικόνας, μπορεί να προβλέψει 𝐵 στο σύνολο αντικείμενα, το 𝐵 σχετίζεται με τον αριθμό των 

Anchors που χρησιμοποιεί το δίκτυο. Anchors είναι ορθογώνια περιγράμματά διαφόρων 

μεγεθών και λόγων ύψους προς πλάτος που καλύπτουν επαρκώς ολόκληρη την εικόνα εισόδου. 

Χρησιμοποιούνται με τη λογική ότι, για ένα μοντέλο εκμάθησης, το να δημιουργούνται 

συντεταγμένες ορθογωνίων περιγραμμάτων είναι δυσκολότερη εργασία από την επιλογή ενός 
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υποσυνόλου από προκαθορισμένα ορθογώνια και τον υπολογισμό μικρών διορθώσεων για 

αυτά. Κάθε anchor αποτελείται από τα ακόλουθα δεδομένα. 

Πίνακας I Δεδομένα του Yolo 

c_x c_y c_w c_h conf cl_1 … cl_N 

Οι μεταβλητές c_x, c_y σχετίζονται με τη τοποθεσία του αντικειμένου στην εικόνα(το κέντρο που 

bounding box), που είναι κανονικοποιήμένες με το μέγεθος των κελιών του δικτύου. Οι 

μεταβλητές c_w, c_h είναι το πλάτος και το ύψος του bounding box, επίσης κανονικοποιημένα  

με το μέγεθος του κελιού. Η μεταβλητή conf δηλώνει τη πιθανότητα περιέχει αυτό το κελί κάποιο 

αντικείμενο και cl_N είναι ο αριθμός των κλάσεων που έχει το σύνολο εκπαίδευσης. Εάν το 

σύνολο εκπαίδευσης έχει 5 κλάσεις, τότε ο anchor θα έχει πέντε στοιχεία που αφορούν την 

κλάση του αντικειμένου, με μονάδα στη θέση της σωστής κλάσης και μηδενικά στις υπόλοιπες. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα, ας υποθέσουμε πως οι εικόνες εισόδου έχουν μέγεθος 416𝑥416, πως 

χρησιμοποιούμε 5 anchors,13 grid και το σύνολο εκπαίδευσης αποτελείται από δύο κλάσεις. 

Τότε τα δεδομένα σε κάθε anchor θα είναι 

Πίνακας II Δεδομένα του Yolo 

c_x c_y c_w c_h conf cl_1 cl_2 

Με τα δεδομένα που δώσαμε στο παράδειγμα, είναι προφανές ότι το δίκτυο θα παράγει έξοδο  

 13 x 13x 5 x 6 (10) 

Δηλαδή θα παράγει έξοδο για 169 πιθανά αντικείμενα και για κάθε αντικείμενο θα μας παρέχει 
το bounding box και τη κλάση στην οποία ανήκει. Στη διαδικασία της εκπαίδευσης το Yolo [6] 
χρησιμοποιεί δική του συνάρτηση κόστους. Η συνάρτηση κόστους υπολογίζει τρία επιμέρους 
σφάλμα. 

• Το σφάλμα στα xy 

 𝑙𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑 ∑ ∑ 1𝑖𝑗
𝑜𝑏𝑗

 𝐵
𝑗=0 ∗𝑆2

𝑖=0 [(𝑥𝑖 − 𝑥′
𝑖)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦′

𝑖)
2

] (11) 

o Με 𝑙𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑, μια σταθερά 

o 𝑥𝑖, 𝑦𝑖  το κέντρο του bounding box που εκτιμά το δίκτυο, 

o 𝑥′
𝑖, 𝑦

′
𝑖 το κέντρο του bounding box που από το σύνολο δεδομένων 

o 1𝑖𝑗
𝑜𝑏𝑗

μονάδα εάν υπάρχει αντικείμενο σε αυτό το κελί, μηδέν αλλιώς 

• Το σφάλμα στα wh 

 

𝑙𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑 ∑ ∑ 1𝑖𝑗
𝑜𝑏𝑗

𝐵

𝑗=0

∗ [

𝑆2

𝑖=0

(√𝑤𝑖 − √𝑤
′

𝑖)
2

+ (√ℎ𝑖 − √ℎ
′

𝑖)
2

] 

(12) 

o Με 𝑙𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑, μια σταθερά 

o 𝑤𝑖, ℎ𝑖  το πλάτος και ύψος του bounding box που εκτιμά το δίκτυο, 

o 𝑤′
𝑖, ℎ′

𝑖 το πλάτος και ύψος του bounding box που από το σύνολο δεδομένων 

o 1𝑖𝑗
𝑜𝑏𝑗

, μονάδα εάν υπάρχει αντικείμενο σε αυτό το κελί, μηδέν αλλιώς 

• Το σφάλμα conf 
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∑ ∑ 1𝑖𝑗
𝑜𝑏𝑗

 

𝐵

𝑗=0

∗

𝑆2

𝑖=0

(𝐶𝑖 − 𝐶′
𝑖)2 + 𝑙𝑛𝑜𝑜𝑏𝑗 ∑ ∑ 1𝑖𝑗

𝑛𝑜𝑜𝑏𝑗

𝐵

𝑗=0

∗

𝑆2

𝑖=0

(𝐶𝑖 − 𝐶′
𝑖)2 

(13) 

o Με 𝑙𝑛𝑜𝑜𝑏𝑗, μια σταθερά για την μη ύπαρξη αντικειμένου στο κελί 

o 𝐶𝑖, 𝐶
′
𝑖  η πιθανότητα που προβλέπει το δίκτυο, η πιθανότητα από το σύνολο 

δεδομένων 

o 1𝑖𝑗
𝑜𝑏𝑗

, μονάδα εάν υπάρχει αντικείμενο σε αυτό το κελί, μηδέν αλλιώς 

o 1𝑖𝑗
𝑛𝑜𝑜𝑏𝑗

, μηδέν εάν υπάρχει αντικείμενο σε αυτό το κελί, μονάδα αλλιώς 

• Το σφάλμα class 

 

∑ ∑ 1𝑖
𝑜𝑏𝑗

𝑐

𝑗=0

∗

𝑆2

𝑖=0

(𝑝(𝑐)𝑖 − 𝑝(𝑐)′
𝑖)

2
 

(14) 

o 𝑝(𝑐)𝑖, 𝑝(𝑐)′
𝑖  η κλάση  που προβλέπει το δίκτυο, η κλάση από το σύνολο 

δεδομένων 

o 1𝑖
𝑜𝑏𝑗

, μονάδα εάν υπάρχει αντικείμενο σε αυτό το κελί, μηδέν αλλιώς 

Αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, η έξοδος του δικτύου αποκωδικοποιείται και ακολουθεί η 

εφαρμογή της τεχνικής Non Maximum Suppression [6], που διαχειρίζεται την πιθανότητα 

πολλαπλά bounding boxes να καλύπτουν το ίδιο αντικείμενο.  

 

Εικόνα 19. Πρόβλεψη του δικτύου πριν την εφαρμογή της τεχνικής Non Maximum Suppression 

Αυτός ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί ταξινόμηση των bounding boxes με βάση τη πιθανότητα που 

εκτιμά το δίκτυο και απορρίπτει εκείνα με μικρή πιθανότητα που έχουν αρκετά μεγάλη 
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επικάλυψη με άλλα bounding boxes που ανήκουν στην ίδια κλάση αλλά έχουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα. Η επικάλυψη συνήθως μετριέται χρησιμοποιώντας την τομή προς την ένωση 

(Intersection over Union - IoU) [6]. H IoU ορίζεται ως το εμβαδόν επικάλυψης των δύο 

ορθογωνίων προς το εμβαδόν της ένωσής τους. 

 

Εικόνα 20. Πρόβλεψη μετά την εφαρμογή της τεχνικής Non Maximum Suppression 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στην Εικόνα 20 η εφαρμογή της τεχνικής Non Maximum 

Suppression έκοψε όλα τα περιττά bounding boxes και κράτησε αυτό με την μεγαλύτερη 

πιθανότητα. 
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3 Υλικό 

3.1 Parrot Bebop 2 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα drone με την 

εμπορική ονομασία Parrot Bebop 2.0 [1]. Παρακάτω θα αναλυθεί περαιτέρω η δομή του drone, 

όπως και τα εξαρτήματα αυτού. 

 

Εικόνα 21. Parrot Bebop 2.0 

3.2 Περιγραφή 
Το Bebop 2 [1] είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να πετάει σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους με αυξημένη σταθερότητα βάσει του εργονομικού σχεδιασμού του, ο οποίος το καθιστά 

αρκετά ανθεκτικό σε κραδασμούς και πτώσεις. 

Πιο συγκεκριμένα αποτελείται κατά κύριο λόγο από ειδικό φελιζόλ το οποίο παίζει σημαντικό 

ρόλο στο βάρος του. Εν αντιθέσει όμως με το ότι είναι αρκετά ελαφρύ, είναι σταθερό κόντρα σε 

ανέμους του περιβάλλοντος όπως και σε πτήσεις κλειστού χώρου. Εξοπλισμένο με μια κάμερα 

14 Megapixel με fish-eye effect, το Parrot Bebop 2 Drone μπορεί να καταγράψει video και εικόνες 

υψηλής ποιότητας. Λόγω του σταθεροποιητή εικόνας που διαθέτει ακόμη κι αν φυσάει, το τελικό 

αποτέλεσμα θα είναι σταθερό. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα καταγραφής βίντεο με κάθετη 

εικόνα δίχως να μειώνεται η Full HD ποιότητα καταγραφής. Η μεγάλης χωρητικότητας (2700 

mAh) μπαταρία του Parrot Bebop 2 drone δίνει την δυνατότητα πτήσης για 25 λεπτά. Το Parrot 

Bebop 2 Drone είναι εξοπλισμένο με 2 Wi-Fi κεραίες, που του επιτρέπουν να χειρίζεται και τις 

2.4 GHz και τις 5 GHz συχνότητες. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μπορεί να δημιουργήσει 

το δικό του Wi-Fi δίκτυο, επιτρέπει να επιλέξουμε συχνότητα για την αποφυγή τυχόν 

παρεμβολών. 

3.3 Χαρακτηριστικά 
Το Parrot Bebop 2 Drone έχει τα εξής χαρακτηριστικά [1]: 

• ψηφιακό σύστημα σταθεροποίησης εικόνας 3 αξόνων 

• 25 λεπτά πτήσης με την μπαταρία 2700 mAh 

• Δυνατότητα λήψης βίντεο και φωτογραφιών κάτοψης σε γωνία 90° χωρίς απώλεια 
ποιότητας 

• Σχεδιασμένο με έμφαση στην ασφάλεια. Οι εύκαμπτοι έλικες κλειδώνουν σε 
ενδεχόμενο σύγκρουσης  
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• ενσωματωμένος δέκτης GPS για έλεγχο ύψους πτήσης και αυτόματη επιστροφή στο 
σημείο απογείωσης.  

3.4 Κινητήρες 
Τα μοτέρ που χρησιμοποιούνται σε ένα πολυκόπτερο είναι συνήθως μοτέρ χωρίς ψήκτρες, τα 

οποία βοηθούν το drone στην απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Με άλλα λόγια, τα 

brushless motors αποδίδουν καλύτερα με ίδια παροχή συνεχόμενου ρεύματος σε σχέση με τα 

brushed motors και επίσης είναι πιο ανθεκτικά αφού έχουν χαμηλότερη ευαισθησία σε 

μηχανικές βλάβες. Ωστόσο, λόγω της ανεπτυγμένης τεχνολογίας τους τα συγκεκριμένα μοτέρ 

έχουν υψηλότερο κόστος συγκριτικά με τα κανονικά, όπως επίσης υψηλότερο κόστος έχουν και 

τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα γι’ αυτά. Γενικά, τα brushless motors έχουν πολλά πλεονεκτήματα 

σε σχέση με τα συμβατικά μοτέρ όπως υψηλή ροπή σε αναλογία με το βάρος, περισσότερη ροπή 

ανά Watt, λιγότερο θόρυβο και αυξημένη αξιοπιστία, όμως αυτό εξισορροπείται με το υψηλό 

κόστος τους. Η δομή των συγκεκριμένων μοτέρ είναι αρκετά απλή και ακολουθεί τη βασική 

ηλεκτρομαγνητική.  

3.5 Υπερηχητικός Αισθητήρας  
Το Bebop 2 έχει έναν υπερηχητικό αισθητήρα και τον χρησιμοποιεί στο σύστημα πλοήγησης του 

για τον υπολογισμό ύψους από την επιφάνεια της γης, όταν αυτό βρίσκεται σε σχετικά μικρό 

ύψος. Για μεγαλύτερο από 8 μέτρα ύψος, χρησιμοποιεί το αλτίμετρο που διαθέτει, έτσι ώστε να 

έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στους υπολογισμούς του. Η βασική λειτουργία ενός ultrasonic 

αισθητήρα είναι η εκπομπή και λήψη σήματος. Ένας ultrasonic αισθητήρας έχει σαν δομή δύο 

διαφορετικά εξαρτήματα, εκ’ των οποίων το ένα είναι υπεύθυνο για την εκπομπή ενός 

ακουστικού κύματος και το άλλο για την λήψη αυτού. Για τον εντοπισμό της απόστασης, ο 

αισθητήρας αυτός εκπέμπει το ακουστικό κύμα προς την εκτιμώμενη κατεύθυνση και υπολογίζει 

το χρόνο που κάνει το σήμα μέχρι να ληφθεί η ανάκλαση του από το δέκτη. Με αυτή τη 

διαδικασία, ο αισθητήρας μπορεί και εκτιμά την απόσταση με μεγάλη ακρίβεια και μικρό κόστος 

ενέργειας. 

3.6 Το σύστημα IMU 
Το οποίο σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση σημαίνει “Σύστημα Αδρανειακής Εκτίμησης”, είναι 

το κυριότερο ηλεκτρονικό εξάρτημα σε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αποτελείται από 

αισθητήρες όπως γυροσκόπια (Gyroscope) και επιταχυνσιόμετρα (Accelerometer) τα οποία 

παρέχουν real-time δεδομένα με σκοπό την εκτίμηση της θέσης του drone στον τρισδιάστατο 

χώρο. 

3.7 Κάμερα Μονού Οφθαλμού 
Η βασική λογική με την οποία λειτουργεί μια φωτογραφική μηχανή είναι το μοντέλο «Pinhole» . 

Θεωρούμε την φωτογραφική μηχανή σαν ένα κουτί που έχει μόνο μια μικρή οπή στο κέντρο της 

μιας πλευράς της, για να εισέρχεται φως από το περιβάλλον. Από κάθε ορατό σημείο στο χώρο 

μόνο μια ακτίνα εισέρχεται, και αφήνει το αποτύπωμα στην απέναντι πλευρά του κουτιού. Στη 

πλευρά αυτή βρίσκεται ένας ειδικός αισθητήρας που συλλέγει την πληροφορία. Η πλευρά αυτή 

ονομάζεται επίπεδο εικόνας (image plane). Η απόσταση ανάμεσα στην οπή και το επίπεδο της 

εικόνας ονομάζεται εστιακό βάθος. Ο τρόπος που λειτουργεί το μοντέλο φαίνεται στη παρακάτω 

εικόνα. 
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Εικόνα 22. Το μοντέλο Pinhole 

Λόγω της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας, πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα τα οποία σε 

προηγούμενα χρόνια ήταν δύσκολο να εγκατασταθούν πάνω σε οχήματα, πλέον μπορούν. Πιο 

συγκεκριμένα, η ανεπτυγμένη τεχνολογία στις τυπικές κάμερες μονού οφθαλμού (Monocular 

Camera) επιτρέπει πλέον να κατασκευάζονται σε μικρό μέγεθος, με εξίσου καλή ανάλυση και 

μικρό κόστος. Βάσει αυτού, οι κάμερες μονού οφθαλμού χρησιμοποιούνται πλέον ως βασικό 

ηλεκτρονικό εξάρτημα σε συστήματα αυτόνομης και μη πλοήγησης, με αποτέλεσμα να έχουν 

αναπτυχθεί και ειδικοί αλγόριθμοι πλοήγησης βασισμένοι σε αυτές τις κάμερες. Η ανάλυση της 

εικόνας είναι 856 x 480. Η κάμερα έχει επίσης Field of view 80 μοιρών οριζόντια και 50 μοιρών 

κάθετα. 

 

Εικόνα 23. field of view 
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4 Τεχνολογίες και Λογισμικό που Χρησιμοποιήθηκαν  

4.1 Ros (Robot Operating System)  
Το ROS (Robot Operating System) [2]είναι μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη λογισμικού για το 
προγραμματισμό ρομπότ. Το ROS αναπτύχθηκε αρχικά το 2007 από το Εργαστήριο Τεχνητής 
Νοημοσύνης του Στάνφορντ για την στήριξη του Stanford Al Robot Stair project.  

 
Εικόνα 24. Ros logo 

Είναι βασισμένο σε μια αρχιτεκτονική γραφήματος, όπου η εργασία πραγματοποιείται σε 
κόμβους που μπορούν να λάβουν ή να στείλουν πληροφορίες μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων για 
τον έλεγχο, το σχεδιασμό, την κατάσταση και την επεξεργασία αισθητήρων του συστήματος. Οι 
βιβλιοθήκες του ROS λειτουργούν σε Unix (Ubuntu) και είναι σε πειραματικό στάδιο για 
λογισμικά όπως MacOS και Fedora.Το ROS έχει δύο βασικές πλευρές. Πρώτον το λειτουργικό του 
σύστημα, όπως περιγράφθηκε παραπάνω και δεύτερον τα ros-pkg.  
Τα ros-pkg είναι μια σειρά πακέτων που προέρχονται από τους χρήστες, τα οποία οργανώνονται 
σε ομάδες που ονομάζονται στοίβες και υλοποιούν τη λειτουργικότητα του όπως χαρτογράφηση, 
ταυτόχρονο εντοπισμό, σχεδιασμό, προσομοίωση κ.α. Επίσης παρέχει βιβλιοθήκες και τα 
εργαλεία για να βοηθήσει τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν εφαρμογές ρομπότ. Το ROS 
έχει αδειοδοτηθεί από μια ανοιχτού κώδικα, BSD άδεια. Το ROS περιλαμβάνει ένα δίκτυο 
κόμβων(nodes), που επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων (messages, msg) μέσω της αντίστοιχης 
υποδομής ROS. Τα κανάλια μέσω των οποίων αποστέλλονται τα μηνύματα ονομάζονται θέματα 
(topics). Η RPC-style επικοινωνία επιτυγχάνεται με τη χρήση των υπηρεσιών και η διατήρηση 
δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω του διακομιστή παραμέτρων (Parameter Server). 
Το Ros είναι ένα λειτουργικό σύστημα για ρομπότ και υλοποιείται ως ένα σύστημα που 
επικοινωνεί μέσω ενός συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων. Ένας κύριος κόμβος υλοποιείται, ο 
οποίος διευκολύνει τους κόμβους του συστήματος για να βρουν ο ένας τον άλλο.  
Το Ros έχει ευρεία εφαρμογή στο χώρο της ρομποτικής για τον λόγο του ότι είναι ένα λογισμικό 
ανοιχτού κώδικα (open-source). Επιπλέον, προσφέρει στον χρήστη ένα σύνολο από εργαλεία και 
βιβλιοθήκες, τα οποία απλοποιούν σε μεγάλο βαθμό την δυσκολία ανάπτυξης μίας σύνθετης 
εφαρμογής για ρομπότ. Ακόμα, παρέχει στο χρήστη την δυνατότητα επιλογής γλώσσας 
προγραμματισμού για την ανάπτυξη της εκάστοτε ρομποτικής εφαρμογής. Για έναν μηχανικό η 
δημιουργία και η ανάπτυξη πηγαίου κώδικα για ένα ρομπότ είναι μια αρκετά δύσκολη 
διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει αρκετή έρευνα όπως και πρακτική εξάσκηση. Έτσι, η 
δυνατότητα επιλογής της γλώσσας που τον διευκολύνει, η ενσωμάτωση προ υπαρχόντων 
πακέτων όπως και η εξομοίωση του ρομπότ σε πραγματικό χρόνο, είναι λίγα από τα 
πλεονεκτήματα που διαθέτει το Ros.  

4.1.1 Ros Nodes (Ros Κόμβοι) 
Ένας κόμβος (node) είναι μια διαδικασία που εκτελεί υπολογισμούς. Οι κόμβοι συνδυάζονται 
μαζί σε ένα γράφημα και να επικοινωνούν μεταξύ τους με συνεχή ροή θεμάτων (topics), 
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υπηρεσιών (services), και του διακομιστή παραμέτρων (parameter server). Ένα σύστημα ελέγχου 
ρομπότ συνήθως περιλαμβάνει πολλούς κόμβους [18]. Για παράδειγμα:  

• ένας κόμβος εκτελεί διαδικασία εντοπισμού θέσης  

• ένας κόμβος εκτελεί τον προγραμματισμό διαδρομής  

Η χρήση των κόμβων είναι πολύ χρήσιμη για το συνολικό σύστημα. Υπάρχει επιπλέον ανοχή σε 

σφάλματα, όπως λάθη σε μεμονωμένους κόμβους και πολυπλοκότητα του κώδικα. Όλοι οι 

κόμβοι έχουν ένα όνομα που προσδιορίζει τη μοναδικότητα τους στο υπόλοιπο σύστημα. 

Οι κόμβοι στο Ros μπορούν να «επικοινωνούν» μεταξύ τους μέσω θεμάτων (topics) και 

υπηρεσιών (services, srv). Οι κόμβοι μπορούν να κάνουν publish μηνύματα σε topic, να 

μεταδίδουν πληροφορία δηλαδή  ή να subscribe topic και να δέχονται μηνύματα από αυτά. 

4.1.2 Ros Topics 
Τα topics είναι το μέσο με το οποίο οι κόμβοι ανταλλάσσουν μηνύματα. Τα topics προορίζονται 

για ανταλλαγή μονής κατεύθυνσης. Οι κόμβοι οι οποίοι χρειάζονται αμφίδρομη επικοινωνία θα 

χρησιμοποιήσουν services για την ανταλλαγή πληροφοριών. Το rostopic είναι μια εντολή στη 

γραμμή εντολών (terminal) για την αλληλεπίδραση με ROS topic. Δηλώνοντας την εντολή 

rostopic list στο τερματικό, θα εμφανιστούν τα τρέχοντα topics, και δηλώνοντας rostopic 

echo/topic_name, όπου topic_name το όνομα του topic, θα εμφανιστούν τα μηνύματα που 

δημοσιεύονται στο συγκεκριμένο topic. 

Τα topics και τα services πρέπει να καταγράφονται από τον κύριο κόμβο, κάθε topic και service 

πρέπει να έχει ένα μοναδικό όνομα. Για να λαμβάνονται μηνύματα που πέρασαν από και προς 

αυτά τα topics και services, οι κόμβοι μπορούν να εγγραφούν σε αυτά μέσω του κεντρικού 

κόμβου (master). 

4.1.3 Ros Publish/Subscribe 
Η μέθοδος αυτή είναι η πιο σημαντική όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ των nodes. Για να 
διαμοιραστούν οι πληροφορίες μέσω των nodes χρησιμοποιούνται τα μηνύματα τα οποία 
μεταφέρουν πληροφορίες μέσω των topics. Ο τρόπος με τον οποίο δημοσιεύονται τα topics στον 
ευρύ κόμβο του συστήματος, έτσι ώστε να μπορεί να διαβαστεί από όλο το σύστημα ROS, είναι 
η μέθοδος publish.  
Η αντίθετη ακριβώς λειτουργία, αυτή του subscribe, είναι όταν γίνεται εγγραφή σε ένα topic με 
σκοπό την λήψη των δεδομένων που ανταλλάσσονται σε εκείνο το topic. Γενικά, η μέθοδος του 
publish/subscribe διευκολύνει όχι μόνο την εσωτερική επικοινωνία του συστήματος, αλλά και 
την αλληλεπίδραση του με τον χρήστη. Βασικό παράδειγμα για την περαιτέρω κατανόηση, είναι 
όταν ο χρήστης χρειάζεται να επεξεργαστεί ή απλά να λάβει τα real-time δεδομένα από το drone.  

4.2 Όραση Υπολογιστική με Χρήση της Βιβλιοθήκης Open CV  
Η OpenCV [19](Open Source Computer Vision Library) είναι μια ανοιχτού κώδικα βιβλιοθήκη για 
υπολογιστική όραση και μηχανική μάθηση. Δημιουργήθηκε για να παρέχει μια κοινή υποδομή 
για εφαρμογές υπολογιστικής όρασης και για να επιταχύνει τη χρήση της μηχανικής αντίληψης 
στα εμπορικά προϊόντα. Έχει BSD (Berkeley Software Distribution) άδεια καθιστώντας εύκολο για 
τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν και να τροποποιούν τον κώδικα. περισσότερους από 2500 
βελτιστοποιημένους αλγορίθμους. Περιλαμβάνει, δηλαδή, ένα ολοκληρωμένο σύνολο 
κλασσικών αλλά και state-of-the art αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης. Αναφορικά κάποιοι από 
τους αλγορίθμους αυτούς χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που αφορούν:  
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• τον εντοπισμό στάσιμων και κινούμενων αντικειμένων,  

• την εξαγωγή 3D μοντέλων των αντικειμένων,  

• την παραγωγή 3D point clouds από στερεοσκοπικά ζεύγη καμερών,  

• την εύρεση παρόμοιων εικόνων από μια βάση δεδομένων με εικόνες,  

• τον εντοπισμό της κίνησης των ματιών,  

• την αναγνώριση χειρονομιών,  

• τη διεπαφή χρήστη υπολογιστή  
Η βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται ευρέως από εταιρίες, ερευνητικές ομάδες και κυβερνητικούς 

φορείς. Κάποιες μεγάλες εταιρείες που τη χρησιμοποιούν είναι η Google, η Yahoo, η Microsoft, 

η Intel, η IBM, η Sony , η Honda και η Toyota. Τέλος, η Open CV είναι γραμμένη στη C++. Έχουν 

αναπτυχθεί επίσης, πλήρεις διεπαφές σε Python, Java, MATLAB. Ακόμα, υποστηρίζει τα 

λειτουργικά συστήματα Windows, Linux, Android, και Mac OS. Εξειδικεύεται περισσότερο σε 

εφαρμογές όρασης πραγματικού χρόνου. 

4.3 Πακέτο bebop autonomy 
Το πιο βασικό open-source πακέτο που χρησιμοποιήθηκε στην εφαρμογή της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας, ονομάζεται bebop_autonomy [3] και αποτελεί τη βάση για την σύνδεση 
του λογισμικού ROS με το Parrot bebop 2.0 [1] . Με άλλα λόγια, περιέχει nodes ειδικά για την 
επικοινωνία του ηλεκτρονικού υπολογιστή με το bebop. Το συγκεκριμένο πακέτο, λόγω του ότι 
είναι ανοιχτού κώδικα, διατίθεται σε διαδικτυακή μορφή και γίνεται εύκολα εγκατάσταση στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή και το Ros [2], ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχουν οι δημιουργοί.  
Πιο αναλυτικά, το πακέτο αυτό είναι ανεπτυγμένο σε προγραμματιστικό περιβάλλον C++ και έχει 
ως στόχο τη διευκόλυνση στην επικοινωνία μεταξύ του συστήματος και του bebop. Αποτελείται 
από αρχεία με πολλαπλές λειτουργίες, τα οποία είναι κατηγοριοποιημένα αναλόγως με τη 
συνολική τους λειτουργία. Όπως προαναφέρθηκε , ένα πακέτο ROS απαρτίζεται από 
συγκεκριμένους φακέλους και αρχεία, τα οποία αναγνωρίζονται από το σύστημα και με τον 
τρόπο αυτό γίνεται σωστή κατανομή ισχύoς. Το συγκεκριμένο πακέτο απαρτίζεται από τους εξής 
σημαντικούς φακέλους:  

• data/ bebop2_camera_calib.yaml: Ο φάκελος αυτός περιέχει αρχεία για την 
βαθμονόμηση της κάμερας του drone. Πιο συγκεκριμένα, περιέχει δείγματα τα οποία 
αυτοματοποιούν τη διαδικασία βαθμονόμησης, κάθε φορά που εκτελείται το σύστημα.  

• include/bebop_autonomy: Στο συγκεκριμένο φάκελο βρίσκονται τα header files του 
λογισμικού προγράμματος, τα οποία καθορίζουν τις ιδιότητες των κλάσεων και 
συναρτήσεων του πηγαίου κώδικα.  

• launch: Ο φάκελος launch περιέχει launch files, ή αλλιώς εκτελέσιμα αρχεία, τα οποία 
περιέχουν εντολές εκκίνησης/τερματισμού κάποιων nodes, όπως και αρχικοποιήσεις 
παραμέτρων. Στο συγκεκριμένο φάκελο, βρίσκεται το αρχείο που εκτελεί ο χρήστης, με 
όνομα bebop.launch, έτσι ώστε να συνδεθεί με το bebop.  

• msg: Ο φάκελος αυτός περιέχει τους τύπους μηνυμάτων που μεταδίδονται μεταξύ των 
διαφόρων διεργασιών. Το συγκεκριμένο πακέτο έχει 32 διαφορετικούς τύπους 
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μηνυμάτων, οι οποίοι σχετίζονται με τα δεδομένα πλοήγησης του drone (navigation data 
– navdata).  

• src: Ο φάκελος αυτός αποτελεί και τον σημαντικότερο, αφού περιέχει αρχεία πηγαίου 
κώδικα τα οποία είναι ο πυρήνας του λογισμικού προγράμματος  

• srv: Στο φάκελο αυτό, περιέχονται τα αρχεία services τα οποία αλληλοεπιδρούν με το 
drone άμεσα σε κάποια λειτουργία του.  

4.4 Η Προσομοίωση Gazebo 
Η προσομοίωση είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε μηχανικό που ασχολείται με τη 

ρομποτική. Ένας επαρκώς λειτουργικός προσομοιωτής καθιστά εφικτό τον γρήγορο έλεγχο 

αλγορίθμων, τον σχεδιασμό ρομποτικών συστημάτων, την πραγματοποίηση δοκιμών 

παλινδρόμησης και την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με ρεαλιστικά 

σενάρια. Το Gazebo προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν με ακρίβεια και επάρκεια, 

προσομοιώσεις πολλαπλών ρομπότ, σε πολύπλοκα περιβάλλοντα. Τα μοντέλα που 

προσομοιάζονται Gazebo, ουσιαστικά εισάγονται σε έναν κόσμο. Ο κόσμος αυτός έχει φυσικά 

χαρακτηριστικά, όπως η βαρύτητα, και αντικείμενα, όπως δάπεδο, που καθορίζονται από τον 

χρήστη με παρόμοιο τρόπο όπως καθορίζονται και τα χαρακτηριστικά του μοντέλου.  

 

Εικόνα 25. Το drone πλοηγείται στο άδειο κόσμο του Gazebo 
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Εικόνα 26. Το drone πλοηγείται σε εμπλουτισμένο με αντικείμενα κόσμο του Gazebo 

4.5 Keras  
To Keras [17] είναι μια βιβλιοθήκη για Deep Learning που βασίζεται στις βιβλιοθήκες Theano και 

TensorFlow. Το Keras προσφέρει μια υψηλού επιπέδου υλοποίηση για νευρωνικά δίκτυα και 

ταυτόχρονα αρκετές δυνατότητες παραμετροποίησης του εκάστοτε μοντέλου. Πρόκειται για μια 

πολύ εύχρηστη βιβλιοθήκη, που σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις μοντέλα Deep 

Learning πολύ εύκολα εάν ακολουθήσεις τις οδηγίες και τα παραδείγματα στο documentation  

του. 

4.6 TensorFlow 
Το TensorFlow [20] είναι ένα σύστημα μηχανικής μάθησης, σχεδιασμένο για εφαρμογές πάνω 

σε μεγάλου μεγέθους προβλήματα σε ετερογενή περιβάλλοντα. Αναπτύχθηκε αρχικά από την 

Google, προκειμένου να αντικαταστήσει το παλαιότερο σύστημα DistBelief, το οποίο 

χρησιμοποιούσε προηγουμένως για την εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων. Το έργο έγινε 

επίσημα open source στις 9 Νοεμβρίου, 2015. Από τότε το TensorFlow [20] έχει χρησιμοποιηθεί 

σε διάφορες εφαρμογές, όπως η ανακάλυψη νέων φαρμάκων, αναγνώριση φωνής και αυτόματη 

παραγωγή απαντήσεων σε e-mail. Το κύριο χαρακτηριστικό του TensorFlow είναι ο μεγάλος 

βαθμός ευελιξίας του. Ο ίδιος κώδικας, με ελάχιστες ή και καθόλου αλλαγές, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη γκάμα αρχιτεκτονικών, από φορητές συσκευές μέχρι διανεμημένα 

συμπλέγματα υπολογιστών. Επιπλέον, η low-level εσωτερική αρχιτεκτονική του συστήματος 

διευκολύνει τους χρήστες που επιθυμούν να πειραματιστούν με την δομή του δικτύου το οποίο 

χρησιμοποιούν. 
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5 Εφαρμογή και Αποτελέσματα 

5.1 Περιγραφή 
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολήθηκε με το πρόβλημα της αυτόνομης πλοήγησης drone 

και του εντοπισμού και αναγνώρισης αντικειμένων χρησιμοποιώντας μοντέλα Deep Learning. Η 

εφαρμογή πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον Ubuntu 18.04 και χρησιμοποιήθηκαν τα 

framework και βιβλιοθήκες .Keras, TensorFlow,OpenCV.  

Ως ρομπότ χρησιμοποιήθηκε το Parrot Bebop 2 μέσω της προσομοίωσης Sphinx της Parrot για το 

προσομοιωτή στο Roς Gazebo.  

Για την αυτόνομη πλοήγηση, δημιουργήθηκε κόμβος για την επικοινωνία του drone με τον 

υπολογιστή που δρα ως GCS (Ground Control Station). Ο κόμβος λαμβάνει δεδομένα από τους 

αισθητήρες του drone,  εφόσον κάνει subscribe στα κατάλληλα topic, επεξεργάζεται τα δεδομένα 

και αποφασίζει για  τις εντολές κίνησης που θα δώσει στο drone ώστε να πλοηγηθεί στο κόσμο 

της προσομοίωσης. Περιγράφονται δύο διαφορετικοί τρόποι πλοήγησης, ο πρώτος βασίζεται 

στην πλοήγηση σημείου, και δεύτερος στη αυτόνομη πλοήγηση του drone σε κόσμο που περιέχει 

εμπόδια με γνωστές συντεταγμένες. 

Αντίστοιχα, για το κομμάτι της εφαρμογής που σχετίζεται με τον εντοπισμό και την αναγνώριση 

αντικειμένων , αρχικά δημιουργήθηκε κόμβος που έκανε subscribe στο ενεργό topic που δίνει το 

stream δεδομένων από την εικόνα του drone, και θα αποθηκεύει κάθε εικόνα, με σκοπό τη 

δημιουργία ενός συνόλου εκπαίδευσης δεδομένων για μοντέλα Αναγνώρισης και εντοπισμού 

Αντικειμένων. Αυτό το σύνολο δεδομένων χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση μοντέλου 

παρόμοιου με το Yolo, για να εντοπίζει για πολλαπλά αντικείμενα , την θέση στην εικόνα και την 

κλάση που ανήκουν κατά τη διάρκεια της πτήσης του drone. 

5.2 Σύνδεση με το Bebop 2 
Η επικοινωνία του drone με το χρήστη γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. H διαδικασία 

σύνδεσης είναι απλή και περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

• ενεργοποίηση του drone και σύνδεση του laptop στο wifi δίκτυο του 

• Στο Terminal του λειτουργικού συστήματος Ubuntu 18.04 εκτελούμε με τη σειρά τις 

παρακάτω εντολές [3]: 

o source /opt/ros/melodic/setup.bash 

o source ~/bebop_ws/devel/setup.bash 

o roslaunch bebop_driver bebop_node.launch 

Η εντολή roslaunch bebop_driver bebop_node.launch τρέχει τον driver του Bebop 2 [1] για το Ros 

[2] και αυτό driver είναι το Ros-Master. Μπορούμε να διακόψουμε τη πτήση του drone και να το 

βάλουμε σε κατάσταση hover, εάν πληκτρολογήσουμε στο command line την εντολήCTRL+C 

5.2.1 Αποστολή εντολών πλοήγησης μέσω terminal: 
Βασικό στοιχείο για την υλοποίηση της εφαρμογής ήταν η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

μπορούν να σταλθούν εντολές κίνησης του drone.  
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Το ROS παρέχει δύο επιλογές: 

• Την αποστολή εντολών κίνησης(publish) μέσω terminal, όπου στέλνεις μια οποιαδήποτε 

εντολή και το drone την εκτελεί 

• Δημιουργία πακέτου στο workspace του ROS για τη δημιουργία κόμβων που θα κάνουν 

(publish) εντολές κίνησης μέσω εκτελέσιμου αρχείου. 

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα όπου θα δημοσιεύσουμε μέσω terminal εντολές για 

ανύψωση, μετακίνηση και προσγείωση. 

Έχοντας ενεργοποιήσει το driver, σε ένα νέο terminal δημοσιεύουμε (publish) μηνύματα 

(messages) σε κάποιο από τα topic του Ros [2].  

 

Εικόνα 27. Διαθέσιμα topic όταν τρέχει ο driver του drone 

 

Εικόνα 28. Αλληλεπίδραση drone υπολογιστή [18] 

Για παράδειγμα για να απογειωθεί το bebop [1] και να κάνει hover, ή να προσγειωθεί κάνεις 

Publish τις εντολές [18]: 
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• rostopic pub --once bebop/takeoff std_msgs/Empty 

• rostopic pub --once bebop/land std_msgs/Empty 

Τα πεδία των εντολών είναι: 

• Τύπος μηνυμάτων: 

• std_msgs/Empty 

• Topic:  

• takeoff  

• land 

• Namespace: bebop 

Για να μετακινήσουμε το Bebop 2 προς οποιαδήποτε κατεύθυνση δημοσιεύουμε μηνύματα 

τύπου 

• geometry_msgs/Twist 

στο topic  

• cmd_vel 

Τα πεδία του μηνύματος είναι 

Πίνακας III Πεδία μηνύματος geometry_msgs/Twist 

Name Field_1 Field_2 Field_3 

linear x y z 

angular x y z 

Το αποτέλεσμα κάθε μηνύματος στην κίνηση ανάλογα με την τιμή των πεδίων φαίνεται 

παρακάτω : 

• linear.x  

o (+) κίνηση μπροστά  

o (-) κίνηση πίσω  

• linear.y 

o (+) κίνηση αριστερά 

o (-) κίνηση δεξιά 

• linear.z 

o (+) κίνηση πάνω 

o (-) κίνηση κάτω 

• angular.z  

o (+) αριστερόστροφη περιστροφή 

o (-) δεξιόστροφη περιστροφή 

Οι επιτρεπόμενες τιμές σε αυτές αυτά τα πεδία είναι[-1,1]. 



Αναγνώριση Αντικειμένων και Πλοήγηση Μη Επανδρωμένου Οχήματος (Drone) με Τεχνικές 
Βαθιάς Μάθησης 

 

35 
Δαραμούσκας Ιωάννης ΑΜ:4399 

Παράδειγμα αποστολής εντολής πλοήγησης από το terminal φαίνεται παρακάτω: 

• rostopic pub -r 1 bebop /cmd_vel geometry_msgs/Twist [1,0.0, 0.0] [0.0, 0.0, 0.0].  

Όπου θα δημοσιεύει εντολή μετακίνησης του προς τα εμπρός drone με συχνότητα 1Hz  και θα 

το μετακινεί ένα μέτρο.  

5.3 Αυτόνομη πλοήγηση 
Σε αυτή την ενότητα περιγραφή το τρόπο με τον οποίο το drone κινείται στη προσομοίωση του 

Gazebo. Πιο συγκεκριμένα περιγράφουμε τη διαδικασία που το drone στέλνει δεδομένα από 

τους αισθητήρες του μέσω topic που έχει κάνει subscribe, οι κόμβοι διαβάζουν και 

επεξεργάζονται τα δεδομένα για να στείλουν εντολές κίνησης κάνοντας publish στο αντίστοιχο 

topic. 

Για να μπορούμε να στέλνουμε δυναμικά τα σημεία που θέλουμε να μεταβεί το drone στο κόσμο 

της προσομοίωσης,  μέσω του κόμβου που είναι υπεύθυνος για τη πλοήγηση του drone δίνουμε 

είσοδο από το πληκτρολόγιο το σημείο στόχο T(t_x,t_y) και μόλις το drone φτάσει στον 

προορισμό του, ο κόμβος μας ζητάει ξανά να του δώσουμε νέα αποστολή. Επομένως το drone 

κάθε φορά έχει να εκτελέσει μια αποστολή, τη μετάβαση του στο σημείο στόχο T(t_x,t_y). 

 

Εικόνα 29. Το drone πλοηγείται στον εμπλουτισμένο με αντικείμενα κόσμο του Gazebo 

5.3.1 Περιγραφή Κίνησης 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ικανό το drone να πλοηγηθεί στο κόσμο της 

προσομοίωσης, θα πρέπει να γνωρίζει κάθε χρονική στιγμή τη θέση στην οποία βρίσκεται. 
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Μπορεί να αποκτά πρόσβαση στη πληροφορία για τη θέση του, κάθε φορά που ο αισθητήρας 

δίνει νέα τιμή/μέτρηση μέσω του topic  

• /bebop/odom topic 

κάνοντας subscribe σε αυτό το topic λαμβάνοντας μηνύματα τύπου  

• nav_msgs::Odometry 

Πίνακας IV Πεδία μηνύματος nav_msgs::Odometry 

Name Field_1 Field_2 Field_3 

position x y z 

Το μήνυμα αυτό, αποτελείται από τα πεδία 

• position.x, η θέση στον άξονα τον Χ 

• position.y, η θέση στον άξονα τον Υ 

• position.z, η θέση στον άξονα τον Ζ 

Οι εντολές κίνησης που αποστέλλονται στο drone γίνονται μέσω του publish μηνύματος 

geometry_msgs/Twist στο cmd_vel topic. 

Ανάλογα με τη τιμή που θα δοθεί στο πεδίο linear.x του μηνύματος, καθορίζεται και η ταχύτητα 

που θα κινηθεί το drone με κατεύθυνση όπου δείχνει το yaw, σε σχέση με τη μέγιστη ταχύτητα 

που μπορεί να κινηθεί. Αντίστοιχα και με το πεδίο angular.z του μηνύματος καθορίζεται η 

ταχύτητα περιστροφής σε σχέση με τη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής και από το πρόσημο η 

φορά περιστροφής .  

Τη διεύθυνση το drone την λαμβάνει κάνοντας subscribe στο topic  

• /bebop/states/ardrone3/PilotingState/AttitudeChanged 

 και λαμβάνει μηνύματα τύπου 

• bebop_msgs::Ardrone3PilotingStateAttitudeChanged 

Πίνακας V Πεδία μηνύματος bebop_msgs::Ardrone3PilotingStateAttitudeChanged 

Name Field_1 

yaw yaw 

Το μήνυμα αυτό, αποτελείται από τα πεδίο 

• yaw, η διεύθυνση του μπροστά μέρους του κορμού το drone 

Επειδή ο κόσμος της προσομοίωσης περιέχει εμπόδια, ακολουθούμε τη σύμβαση πως το drone 

θα κινείται πάντα ευθεία σε σχέση με τη κάμερα του, για να έχει οπτική επαφή με τα εμπόδια ή 

θα περιστρέφεται μέχρι να αποκτήσει την επιθυμητή κατεύθυνση ή θα μπορεί να κινείται ευθεία 

ενώ παράλληλα θα περιστρέφεται. 

Η απόφαση και ο καθορισμός της κίνησης γίνεται μέσω ενός κλειστού βρόγχου, όπου κάθε φορά 

το drone έχοντας λάβει το σημείο στόχο, αποφασίζει εάν πρέπει να περιστρέφει ή να κινηθεί 
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ευθεία ή να κινείται ευθεία περιστρέφοντας το μέρος που βρίσκεται η κάμερα. Η απόφαση 

βασίζεται στην απόσταση που έχει το drone από το σημείο στόχο T(t_x,t_y), και τη διαφορά 

διεύθυνσης από αυτό όπως ορίστηκε στο κεφάλαιο 2.2. Με χρήση της συνάρτησης 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦, 𝑥) 

[9] υπολογίζουμε το μέγεθος 𝑡𝑦𝑎𝑤, το μετατρέπουμε ώστε να εκφράζεται με την ίδια φορά που 

εκφράζεται το 𝑦𝑎𝑤 που λαμβάνει το drone από την πυξίδα 

 𝑡𝑦𝑎𝑤 = 360 − 𝑡𝑦𝑎𝑤 (15) 

και υπολογίζουμε τη διαφορά κατεύθυνσης 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 από το σημείο στόχο T(t_x,t_y). 

 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 = 𝑡𝑦𝑎𝑤 − 𝑦𝑎𝑤 (16) 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε την απόσταση 𝑑 που έχει το drone από το στόχο και ελέγχουμε τις 

συνθήκες που θα καθορίσουν την απόφαση της κίνησης. 

 
𝑑 = √(𝑥 − 𝑥𝑖)

2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)2 

(17) 

Για να αποφύγουμε τις διαρκείς περιστροφές ώστε το drone να έχει πολύ μικρή διαφορά 

κατεύθυνσης με το σημείο στόχο T(t_x,t_y), ορίσαμε ως άνω αποδεκτό όριο διαφορά 

κατεύθυνσης τις δεκαπέντε μοίρες, επομένως εάν το drone έχει διαφορά κατεύθυνσης 

μικρότερη του ορίου τότε θα κινείται παράλληλα ευθεία ενώ θα περιστρέφεται με μικρό ρυθμό 

προς τη φορά της επιθυμητής κατεύθυνσης. 

Ακολουθεί το διάγραμμα ελέγχου για τη λήψη απόφαση κίνησης  

 

Εικόνα 30. Λήψη απόφασης κίνησης 
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5.3.2 Αυτόνομη πλοήγηση σημείου 
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μεθόδου που περιεγράφηκε στο 

κεφάλαιο 5.3.1 . Ο κόσμος δεν περιείχε εμπόδια, και στέλναμε αποστολές(σημεία στόχου ) στο 

drone όσο έτρεχε ο κόμβος με όνομα nav_node που είναι υπεύθυνος για την πλοήγηση του 

drone. Για την εκκίνηση των εργασιών(προσομοίωσης, bebop_driver, nav_node) πρέπει να 

εκτελεστούν οι ακόλουθες εντολές: 

• Εκκίνηση προσομοίωσης 

• Εκκίνηση bebop_driver [3] 

• Takeoff 

• Εκκίνηση nav_node 

Αφού εκτελεστούν αυτές οι εντολές, τότε θα είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε με το drone και 

να του στέλνουμε αποστολές. Στην Εικόνα 31 που ακολουθεί βλέπουμε το drone στο κόσμο 

πλοηγείται. 

 

Εικόνα 31. Πλοήγηση στην άδειο κόσμο 

Κατά την εκκίνηση του Ros [2] χρησιμοποιώντας το rqt_graph μπορούμε να πάρουμε ένα γράφο 

με τους ενεργούς κόμβους και τον τρόπο που επικοινωνούν. Στην εικόνα που ακολουθεί δίνεται 

αυτό το γράφημα.  
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Εικόνα 32. Ανοιχτοί κόμβοι από το rqt_graph 

Ο κόμβος /bebop/bebop_driver είναι ο πυρήνας, που επικοινωνεί με το κόμβο /nav_node μέσω 

δυο topic, το /bebop/odom στο οποίο ο nav_node κάνει subscribe για να λαμβάνει τη θέση και 

τη διεύθυνση του drone, και το topic bebop/cmd_vel που ο nav_node κάνει publish για να 

στέλνει εντολές κίνησης. Η θέση που το drone βρίσκεται κατά την εκκίνηση της προσομοίωσης 

είναι P(0,0) και η διεύθυνση του είναι 0 μοίρες, κοιτώντας παράλληλα στον άξονα των X, όπως 

παρουσιάσαμε στην Ενότητα 2 του Κεφαλαίου 2. Στην Εικόνα 33 που ακολουθεί απεικονίζουμε 

τα σημεία στόχου που έλαβε το drone(απεικονίζεται με μπλε χρώμα με τίτλο Path) και τα σημεία 

που βρέθηκε το drone (απεικονίζονται με πορτοκαλί χρώμα με τίτλο Waypoints). 

 

Εικόνα 33. Σημεία στόχοι και διαδρομή που ακολουθηθηκε 

Πίνακας VI Τα σημεία ήταν με τη σειρά  
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A B C D 

(2,0) (8,4) (0,5) (0,0) 

Οι άξονες στην εικόνα είναι σε καρτεσιανές συντρεγμένες και εκφράζουν μέτρα. Είναι εύκολο να 

παρατηρήσουμε πως το drone εκτέλεσε με επιτυχία την αποστολή του περνώντας όλα τα σημεία 

κάνοντας κάθε φορά βέλτιστη περιστροφή ως προς το σημείο στόχο και διατηρώντας σε 

εξαιρετικό βαθμό την ευθεία κίνησης προς κάθε σημείο στόχο.  

Στο επόμενο παράδειγμα θα δούμε μια μεγαλύτερη αποστολή για το drone όπου έπρεπε να 

μεταβεί σε  εννέα σημεία, έχοντας τις ίδιες αρχικές συνθήκες με αυτές του προηγούμενου 

παραδείγματος, δηλαδή τα σημεία ήταν με τη σειρά  

A B C D E F G H I 

(2,0) (1,2) (2,6) (4,6) (7,8) (3,6) (2,2) (8,2 (2,1) 

Η εικόνα 34 μας δείχνει τα αποτελέσματα αυτού του παραδείγματος, απεικονίζουμε τα σημεία 

στόχου που έλαβε το drone (απεικονίζεται με μπλε χρώμα με τίτλο Path) και τα σημεία που 

βρέθηκε το drone εκτελώντας την αποστολή (απεικονίζονται με πορτοκαλί χρώμα με τίτλο 

Waypoints). Θυμίζουμε πως το drone κινείται με βάση τη διαδικασία λήψης απόφασης της 

Εικόνας 30.  

 

Εικόνα 34. Σημεία στόχοι και διαδρομή που ακολουθηθηκε 

Μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε πως το drone εκτέλεσε με επιτυχία την αποστολή του 

περνώντας όλα τα σημεία κάνοντας κάθε φορά βέλτιστη περιστροφή ως προς το σημείο στόχο 
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που του είχε δοθεί και διατηρώντας σε εξαιρετικό βαθμό την ευθεία κίνησης προς κάθε σημείο 

στόχο.  

Στην επόμενη ενότητα θα εμπλουτίσουμε τη μέθοδο πλοήγησης που παρουσιάσαμε, για ώστε 

να σχεδιάζει διαδρομές για το drone, λαμβάνοντας πληροφορία για το κόσμο που 

αλληλοεπιδρά, όπως οι θέσεις των εμποδίων. 

5.3.3 Αυτόνομη πλοήγηση με αποφυγή εμποδίων  
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μεθόδου που περιεγράφηκε στη 

Παράγραφο 2 της Ενότητας 2 του κεφαλαίου 5 για την αυτόνομη πλοήγηση σε συνδυασμό με 

αλγόριθμο εύρεσης τροχιάς . Το Gazebo μας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσουμε αντικείμενα 

από μια λίστα ενσωματωμένων αντικειμένων από το menu μέσω της επιλογής insert. Τα 

αντικείμενα μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση μέσα στον κόσμο και έχουμε τη 

δυνατότητα να γνωρίζουμε και τη θέση στην οποία τοποθετήθηκαν και να επιλέξουμε αν είναι 

στατικά ή κινούνται μέσω κάποιων plugin. Σε όλα τα πειράματα που πραγματοποιήσαμε εμείς 

στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής, τα αντικείμενα που επιλέξαμε για να χρησιμοποιήσουμε 

ως εμπόδια αλλά και προς αντικείμενα για αναγνώριση είναι στατικά και δεν κινούνται. 

Στις παρακάτω Εικόνες 35,36, φαίνονται δυο κόσμοι που δημιουργήσαμε προσθέτοντας 

αντικείμενα. Στη Εικόνα 35 τα αντικείμενα είναι κουτιά τριών διαστάσεων που έχουν 

τοποθετηθεί στα κελιά της προσομοίωσης ενώ στην Εικόνα 36 έχουν τοποθετηθεί τραπέζια, 

βιβλιοθήκες, κώνοι και κουτιά ταχυδρομείου. Η προσομοίωση μας δίνει τη δυνατότητα να 

αποθηκεύσουμε τους κόσμους που δημιουργούμε και να μπορούμε να επιλέξουμε κάθε φορά 

σε ποιο κόσμο θα βάλουμε το drone να αλληλοεπιδράσει. 

 

Εικόνα 35. Κόσμος εμπόδια  
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Εικόνα 36. Κόσμος με εμπόδια 

 

Εικόνα 37. Το κινείται στο κόσμο με εμπόδια 
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Ο κόσμος πλέον περιείχε εμπόδια, και στέλναμε αποστολές (σημεία στόχου) στο drone όσο ο 

κόμβος με όνομα nav_node ήταν ενεργός (εκτελούταν) που είναι υπεύθυνος για την πλοήγηση 

του drone. 

 Για την εκκίνηση των εργασιών (προσομοίωσης, bebop_driver, nav_node) πρέπει να 

εκτελεστούν οι ακόλουθες εντολές: 

• Εκκίνηση προσομοίωσης 

• Εκκίνηση bebop_driver [3] 

• Takeoff 

• Εκκίνηση nav_node 

Αφού εκτελεστούν αυτές οι εντολές, τότε θα είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε με το drone και 

να του στέλνουμε αποστολές. Εφόσον οι τοποθεσίες των εμποδίων είναι γνωστές, κάθε φορά 

που δίνουμε στο drone ένα σημείο στόχο ώστε να εκτελέσει την αποστολή, πρώτα 

χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος A* για να μας δώσει το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει το 

drone για να φτάσει στο στόχο δίχως να προσκρούσει σε κάποιο αντικείμενο εάν υπάρχει, και 

μετά δημιουργείται μια λίστα με τα σημεία (κελιά) που πρέπει να επισκεφτεί το drone ώστε να 

ολοκληρώσει επιτυχώς την αποστολή του. 

Ο κόσμος που θεωρείται γνωστός πλέον έχει διαστάσεις 𝑁𝑥𝑁, δέκα κελιά στον άξονα των X και 

αντίστοιχα δέκα κελιά στον άξονα των Y. Για να μπορούμε να απεικονίσουμε τον κόσμο στον 

αλγόριθμο του A* χρησιμοποιήσαμε ένα πίνακα μεγέθους 𝑁𝑥𝑁 που είχε τιμές ένα στις θέσεις 

που υπάρχει εμπόδιο στο κόσμο και μηδέν στις υπόλοιπες θέσεις που δεν υπάρχει εμπόδιο στο 

κόσμο.  

Ακολουθεί ο τύπος με τον οποίο δημιουργείται το 𝑔𝑟𝑖𝑑. Οι μεταβλητές 𝑖, 𝑗 να εκφράζουν τις 

γραμμές και τις στήλες του 𝑔𝑟𝑖𝑑. 

 
𝑔𝑟𝑖𝑑(𝑖, 𝑗) = {

1, 𝑖𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒
0, 𝑒𝑙𝑠𝑒

 
(18) 

Στον αλγόριθμο A* [5] [4] επιλέξαμε σαν ευρετικό τον αριθμό των κελιών που απέχει το drone 

από τη θέση στόχου δημιουργώντας ένα πίνακα 𝐻(𝑁, 𝑁) ίσου μεγέθους που κάθε θέση έχει ένα 

ευρετικό.  

Το ευρετικό κάθε θέσης δίνεται παρακάτω  

 𝐻(𝑖, 𝑗) = 𝑎𝑏𝑠(𝑗 − 𝑦) + 𝑎𝑏𝑠(𝑖 − 𝑥) (19) 

Με τις μεταβλητές 𝑖, 𝑗 να εκφράζουν τις γραμμές και τις στήλες του πίνακα 𝐻. 

Στα πλαίσια της διπλωματικής θεωρούμε πως εάν υπάρχει εμπόδιο σε κάποιο από τα κελία, τότε 

το drone δεν μπορεί να μεταβεί σε αυτό το κελί και θα αναζητήσει άλλο μονοπάτι για να 

ολοκληρώσει την αποστολή του επιλέγοντας ελεύθερα κελιά. 

Στην Eικόνα 38 παρουσιάζεται ο κόσμος 𝑔𝑟𝑖𝑑 που περιέχει τα εμπόδια, τα εμπόδια 

απεικονίζονται με τα μπλε τρίγωνο ενώ τα κελιά που δεν έχουν κάποιο τρίγωνο δεν περιέχουν 

κάποιο εμπόδιο με αποτέλεσμα να θεωρούνται ελεύθερος χώρος για το drone ώστε να μπορεί 

να μεταβεί σε κάποιο από αυτά. 
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Εικόνα 38. Τοποθεσίες εμποδίων στον κόσμο 

Το drone πλέον επιτρέπεται να κινείται μόνο σε κελιά κάνοντας κάθε φορά μετάβαση από το ένα 

κελί στο επόμενο όπως θα το ορίσει ο A*. Οι τελεστές μετάβασης που χρησιμοποιούνται είναι 

τέσσερις Ο πίνακας closed εκφράζει εάν ένα κελί έχει ήδη επισκεφτεί για τον υπολογισμό της 

διαδρομής 

Πίνακας VII Τελεστές αλγορίθμου Α* 

Τελεστής Αποτέλεσμα Περιορισμοί 

 
Πάνω 

 
x, y+1 

(x2 >= 0 && x2 < N) && (y2 >=0 && y2 <N) 
 

(closed[x2][y2] == 0) && (grid[x2][y2] == 0) 
 

 
Κάτω 

 
x, y-1 

(x2 >= 0 && x2 < N) && (y2 >=0 && y2 <N) 
 

(closed[x2][y2] == 0) && (grid[x2][y2] == 0) 
 

 
Δεξιά 

 
x+1, y 

(x2 >= 0 && x2 < N) && (y2 >=0 && y2 <N) 
 

(closed[x2][y2] == 0) && (grid[x2][y2] == 0) 
 

 
Αριστερά 

 
x-1, y 

(x2 >= 0 && x2 < N) && (y2 >=0 && y2 <N) 
 

(closed[x2][y2] == 0) && (grid[x2][y2] == 0) 
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Ακολουθεί το διάγραμμα λειτουργίας του συστήματος 

 

Εικόνα 39. Διαδικασία λήψης απόφασης 

Ας δούμε τώρα αποτελέσματα από τη χρήση του συστήματος για την πλοήγηση του drone 

εκτελώντας τις αποστολές δίχως να προσκρούει σε κάποιο εμπόδιο. Η θέση που το drone 

βρίσκεται κατά την εκκίνηση της προσομοίωσης είναι P(0,0) και η διεύθυνση του είναι 0 μοίρες, 

κοιτώντας παράλληλα στον άξονα των X, όπως παρουσιάσαμε στην Ενότητα 2 του Κεφαλαίου 2. 

Στην Εικόνα 40 που ακολουθεί απεικονίζουμε τα σημεία στόχου που έλαβε το drone 

(απεικονίζονται με πορτοκαλί χρώμα και τίτλο Path), τα σημεία που βρέθηκε το drone 

εκτελώντας την αποστολή (απεικονίζονται με πράσινο χρώμα και τίτλο Waypoints) και τα 

εμπόδια (απεικονίζονται με πορτοκαλί χρώμα με τίτλο Waypoints) και τα εμπόδια 

(απεικονίζονται με μπλε χρώμα και τίτλο Obstacles).  

Το σημείο στόχος που πρέπει να μεταβεί το drone για να ολοκληρώσει την αποστολή του στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το T (5,2). 
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Εικόνα 40. Θέσεις εμποδίων, σημεία στόχοι και διαδρομή 

Πίνακας VIII Η διαδρομή που ακολούθησε το drone για να φτάσει στο στόχο είναι 

A B C D E F G 
(1,0), (1,1), (2,1), (2,2), (3,2), (4,2), (5,2) ** 

Παρατηρούμε πως η διαδρομή που ακολούθησε το drone για να φτάσει στο στόχο είναι βέλτιστη 

καθώς ολοκλήρωσε την αποστολή του σε επτά βήματα αποφεύγοντας επιτυχώς τα εμπόδια. 

Επίσης η τροχιά που ακολούθησε για να ολοκληρώσει την αποστολή, δείχνει πως κινήθηκε με 

μεγάλη ακρίβεια, λαμβάνοντας κάθε φορά το επόμενο σημείο και ακολουθώντας τα βήματα του 

αλγορίθμου της Εικόνας 39. 

Σε ένα άλλο παράδειγμα, το drone βρίσκεται πλέον στη θέση P(5,4) και του ζητήθηκε να μεταβεί 

στη θέση T(2,8). Ακολουθούν τα σημεία που επισκέφθηκε για να φτάσει στο προορισμό του 

Πίνακας IX Διαδρομή για εκτέλεση αποστολής  

A B C D E F G H 
(5,4), (4,4), (3,4), (3,5), (2,5), (2,6), (2,7) (2,8) ** 

Στην συνέχεια στην Εικόνα 41 μπορούμε να δούμε το κόσμο της προσομοίωσης και τα σημεία 

που το drone επισκέφθηκε για να ολοκληρώσει επιτυχώς την αποστολή του. 
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Εικόνα 41. Θέσεις εμποδίων, σημεία στόχοι και διαδρομή 

Παρατηρούμε πως το drone σε κάποια σημεία της αποστολής βρέθηκε πολύ κοντά σε κάποια 

εμπόδια, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος σύγκρουσης να αυξάνεται σημαντικά, καθώς πέρα από το 

όποιο σφάλμα υπάρχει στις μετρήσεις των αισθητήρων, όταν υπάρχουν αντικείμενα πολύ κοντά 

στο drone σε χαμηλότερο ύψος το “ground effect” επηρεάζει σημαντικά τη σταθερότητα στη 

πτήση του. Αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα που κρίναμε πως θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε 

καθώς προκαλούσε αστάθεια στις πτήσεις που εκτελούσε το drone και το έκανε να αυξάνει ύψος 

χωρίς να έχει δοθεί κάποια εντολή ανύψωσης. 

Σαν λύση αυτού του προβλήματος, βασισμένοι στο υπάρχον grid δημιουργήσαμε ένα νέο grid2, 
με σκοπό να απαγορεύσουμε στο drone να κινείται σε κοντά  περιοχές που είναι τοποθετημένα 
εμπόδια. Αυτή η λύση, είναι γενικά μια πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη στρατηγική αποφυγής 
συγκρούσεων και σε πραγματικές εφαρμογές όχι μόνο σε προσομοιώσεις σε μια προσπάθεια 
ελέγχου και του σφάλματος των μετρήσεων θέσης που λαμβάνει το drone από το GPS. Στη λύση 
που χρησιμοποιήσαμε, θεωρούμε πως σε όποια θέση όπου υπάρχει εμπόδιο στο κόσμο θα 
τοποθετήσουμε “τεχνητά εμπόδια“ στις γύρω περιοχές σε σχήμα σταυρού, μειώνοντας έτσι τις 
διαθέσιμες επιλογές σημείων για πλοήγηση.  Η δημιουργία του grid2 υλοποιήθηκε  με τη μέθοδο 
της Εικόνας 42 που δίνεται παρακάτω. 

 



Αναγνώριση Αντικειμένων και Πλοήγηση Μη Επανδρωμένου Οχήματος (Drone) με Τεχνικές 
Βαθιάς Μάθησης 

 

48 
Δαραμούσκας Ιωάννης ΑΜ:4399 

 

Εικόνα 42. Δημιουργία νέου grid 

 

Εικόνα 43. Νέος κόσμο , με τεχνητά εμπόδια 
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Ουσιαστικά , θεωρούμε πως σε όποια θέση  όπου υπάρχει εμπόδιο στο κόσμο θα 
τοποθετήσουμε “τεχνητά εμπόδια“ στις γύρω περιοχές σε σχήμα σταυρού Παρατηρούμε ότι 
μειώνεται πλέον ο χώρος που επιτρέπεται το drone να κινηθεί μέσα στον κόσμο , αλλά πλέον θα 
μπορεί να πλοηγήται με μεγάλη ασφάλεια αποφεύγοντας όλα τα εμπόδια που έχουν 
τοποθετηθεί στη προσομοίωση. 

Ας δούμε τώρα αποτελέσματα από τη χρήση του συστήματος για την πλοήγηση του drone 

εκτελώντας τις αποστολές δίχως να προσκρούει σε κάποιο εμπόδιο. Η θέση που το drone 

βρίσκεται κατά την εκκίνηση της προσομοίωσης είναι P(0,0) και η διεύθυνση του είναι 0 μοίρες, 

κοιτώντας παράλληλα στον άξονα των X, όπως παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο 2.2. Τα σημεία 

στόχοι που δόθηκαν είναι το ένα μετά το άλλο καθώς το drone ολοκλήρωνε την αποστολή του 

φαίνονται στον πίνακα Πίνακα Χ 

Πίνακας X Τα σημεία στόχοι που δόθηκαν είναι  

Τ1 Τ2 

(5,4), (2,8) 

Επομένως το drone έπρεπε αρχικά να επισκεφθεί το σημείο Τ1 (5,4), αρχίζοντας από το σημείο 

P (0,0) με κατεύθυνση τις μηδέν μοίρες. Στην εικόνα 43 που ακολουθεί , απεικονίζουμε τα σημεία 

στόχου που έλαβε το drone(απεικονίζεται με πορτοκαλί χρώμα με τίτλο Path) και τα σημεία που 

βρέθηκε το drone εκτελώντας την αποστολή (απεικονίζονται με γκρι χρώμα με τίτλο Waypoints) 

και τα εμπόδια (απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα με τίτλο Real Obstacles) καθώς και  τα τεχνητά 

εμπόδια που δημιουργήσαμε με το grid2 (απεικονίζονται με μπλε χρώμα με τίτλο Added 

Obstacles). 

 

Εικόνα 44. Θέσεις εμποδίων, τεχνητών εμποδίων , σημεία στόχοι και διαδρομή 
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Τα σημεία που το drone επισκέφθηκε για ολοκληρώσει επιτυχώς την πρώτη αποστολή του είναι 

Πίνακας XI Διαδρομή αποστολής 1 

A B C D E F G H I 
(1,0), (1,1), (2,1), (2,2), (3,2), (4,2), (5,2)  (5,3)  (5,4)  

Πίνακας XII Διαδρομής αποστολής 2 

A B C D E F G H I 
(5,3), (6,3), (6,3), (7,2), (8,2), (9,2), (9,3)  (9,4)  (9,5)  

Πίνακας XIII Συνέχεια αποστολής 2 

G K L M N O P T R 
(8,5), (8,6), (7,6), (7,7), (6,7), (6,8), (5,8)  (4,8)  (4,9)  

Πίνακας XIV Συνέχεια αποστολής 2 

X Y Z 
(3,9), (2,9), (2,8), 

Παρατηρούμε πως η διαδρομές που ακολούθησε το drone για να φτάσει στο στόχο είναι και στις 

δύο περιπτώσεις είναι βέλτιστες καθώς ολοκλήρωσε την πρώτη αποστολή του σε εννέα βήματα 

αποφεύγοντας επιτυχώς τα εμπόδια ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε 21 βήματα. Επίσης η τροχιά 

που ακολούθησε για να ολοκληρώσει την αποστολή, δείχνει πως κινήθηκε με μεγάλη ακρίβεια, 

λαμβάνοντας κάθε φορά το επόμενο σημείο και ακολουθώντας τα βήματα του αλγορίθμου της 

Εικόνας 39. 

5.4 Εντοπισμός και Κατηγοριοποίηση Αντικειμένων  
Το ROS [2] περνάει τις εικόνες με τη μορφή μηνύματος sensor_msgs/Image, αλλά εμείς θέλουμε  

να χρησιμοποιήσουμε εικόνες σε συνδυασμό με το OpenCV [19]. Το CvBridge ( είναι μια 

βιβλιοθήκη του ROS [2] που παρέχει μια διασύνδεση μεταξύ του ROS και του OpenCV [19]. Το 

CvBridge μπορεί να βρεθεί στο πακέτο cv_bridge στη στοίβα vision_opencv. Η εικόνα που 

λαμβάνουμε από το drone έχει ανάλυση 880x440. Για να πάρουμε την εικόνα του drone 

δημιουργούμε ένα κόμβο που θα κάνει subscribe στο topic 

• /bebop/image_raw 

και θα είναι ο κόμβος που θα πραγματοποιεί τον εντοπισμό και τη κατηγοριοποίηση 

αντικειμένων.  

 

Εικόνα 45. Γράφος με ανοιχτούς κόμβους για αυτού του είδους την αποστολή 
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Παρατηρούμε πως υπάρχουν δύο ενεργοί κόμβοι που έχουμε δημιουργήσει 

• nav_node 

• Επικοινωνεί με το master 

o publish cmd_vel topic 

o subscribe bebop/odom topic 

• image_node 

• Επικοινωνεί με το master 

o subscribe bebop/image_raw topic 

Για να είναι σε θέση το drone να εντοπίζει και να κατηγοριοποιεί αντικείμενα, δημιουργήσαμε 

δύο σύνολα εκπαίδευσης με εικόνες από την κάμερα του drone καθώς πλοηγείται στον κόσμο 

της προσομοίωσης για να εκπαιδεύσουμε παραλλαγές του μοντέλου Yolov2 [6] 

χρησιμοποιώντας τις βιβλιοθήκες Keras [17], TensorFlow [20]. Η δημιουργία των συνόλων 

εκπαίδευσης απαιτούσε για κάθε εικόνα να έχουμε πληροφορία για την τοποθεσία και κλάση 

των αντικειμένων που περιέχει. Η πληροφορία σχετίζεται με το ελάχιστα και μέγιστα σημεία των 

αντικειμένων στην εικόνα απεικονίζεται ως εξής 

Πίνακας XV Δεδομένα που απαιτούνται για το Yolo 

x_min y_min x_max y_max Class 

Το πρώτο σύνολο εκπαίδευσης βασίζεται σε εικόνες που λήφθηκαν από το drone στον κόσμο 

που περιείχε μόνο κουτιά ως εμπόδια. Πρόκειται επομένως για ένα σύνολο εκπαίδευσης που 

περιέχει ανά εικόνα πολλαπλά στιγμιότυπα μίας κλάσης, με σκοπό να εντοπίζουμε απλά τα 

εμπόδια χωρίς να μας ενδιαφέρει να τα κατηγοριοποιήσουμε. Το σύνολο των εικόνων που 

λάβαμε ήταν 4000, αλλά χρησιμοποιήσαμε τις 800, καθώς η διαδικασία της δημιουργίας των 

ετικετών είναι πολύ χρονοβόρα διότι πραγματοποιήθηκε χειροκίνητα για κάθε εικόνα μέσω ενός 

script με χρήση της βιβλιοθήκης OpenCV [19] που μπορούσες να ζωγραφίζεις τα bounding boxes 

με το ποντίκι πάνω στην εικόνα και να αποθηκεύεις τα αποτελέσματα σε ένα αρχείο .txt 

Αντιθέτως το δεύτερο σύνολο εκπαίδευσης, περιέχει εικόνες που περιέχουν πολλαπλά 

στιγμιότυπα πολλαπλών κλάσεων. Συγκεκριμένα περιέχει πέντε κλάσεις και στο σύνολο 800 

εικόνες  

Πίνακας XVI Κλάσει του δεύτερου συνόλου δεδομένων 

Κώνος Τραπέζι Βιβλιοθήκη Κουτί_Ταχ Κολώνα 

0 1 2 3 4 

Ακολουθούν εικόνες από τα πρώτο σύνολο εκπαίδευσης που περιέχει αποκλειστικά κουτιά. 

Οι εικόνες όπως προαναφέραμε έχουν ληφθεί από τις πλοηγήσεις του drone, και περιέχουν 

πολλαπλά κουτιά σε πολλές διαφορετικές γωνίες και αποστάσεις. Σε μερικές εικόνες τα κουτιά 

απεικονίζονται ως μαύρα, σε μερικές άλλες ως γρι και τέλος υπάρχουν εικόνες που περιέχουν 

κουτιά και σε μαύρη και σε γκρίζα απόχρωση. Ακολουθούν εικόνες από τα δεύτερο σύνολο 

εκπαίδευσης που περιέχει εικόνες με πολλαπλά αντικείμενα με από ένα σύνολο πέντε κλάσεων. 
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Εικόνα 46. Αντικείμενα Πρώτου συνόλου δεδομένων 

 

Εικόνα 47. Αντικείμενα Πρώτου συνόλου δεδομένων 
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Εικόνα 48. Αντικείμενα Δεύτερου συνόλου δεδομένων 

 

Εικόνα 49. Αντικείμενα Δεύτερου συνόλου δεδομένων 



Αναγνώριση Αντικειμένων και Πλοήγηση Μη Επανδρωμένου Οχήματος (Drone) με Τεχνικές 
Βαθιάς Μάθησης 

 

54 
Δαραμούσκας Ιωάννης ΑΜ:4399 

 

Εικόνα 50. Αντικείμενα Δεύτερου συνόλου δεδομένων 

 

Εικόνα 51. Αντικείμενα Δεύτερου συνόλου δεδομένων 
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Εφόσον δημιουργήθηκαν τα σύνολα δεδομένων, πρέπει να τροποποιήσουμε τις ετικέτες ώστε 

να είναι συμβατές με τις προδιαγραφές του Yolov2 [6]. Οι τιμές στις ετικέτες σχετικά με τη 

τοποθεσία του αντικειμένου στην εικόνα είναι υπολογισμένες σε σχέση με το κελί στο οποίο 

βρίσκεται το αντικείμενο. Η πληροφορία που απαιτείται από Yolov2 [6], είναι η ακόλουθη 

Πίνακας XVII Πληροφορία που περιέχει κάθε anchor 

c_x c_y c_w c_h conf cl_1 … cl_N 

Στην αρχιτεκτονική που χρησιμοποιήσαμε για το πρώτο σύνολο δεδομένων που περιείχε μόνο 

τα κουτιά, είχαμε τις εξής παραμέτρους: 

Πίνακας XVIII Παράμετροι Δικτύου 

Anchors Grid  Number of Classes Image Height Image Width 

5 13 1 416 416 

Κάθε αντικείμενο που περιείχε η εικόνα θα πρέπει να ανατεθεί στο κατάλληλο grid και στον 

κατάλληλο anchor για αυτό το grid. Η εικόνα θα έχει 13 grid στις γραμμές και 13 στις στήλες, 

σύνολο 13χ13=169,άρα το κάθε grid έχει διαστάσεις 32χ32. Κάθε grid έχει 5 anchors, και όπως 

είδαμε για κάθε αντικείμενο χρειαζόμαστε 5+num_of_classes στοιχεία ετικέτας. Επομένως το 

δίκτυο θα παράγει έξοδο διαστάσεων 

 grid x grid x nm_anchors x num_of_classes (20) 

Άρα το δίκτυο θα έχει έξοδο ,  

13 x 13x 5 x 6 

 Με βάση αυτές τις παραμέτρους οι μεταβλητές του Πίνακα 4  υπολογίζονται ως 

 c_x = .5*(x_min+x_max) (21) 

 c_x = c_x / (img_w/grid_w) (22) 

 c_y = .5*(y_min+y_max) (23) 

 c_y = c_y / (img_h/grid_h) (24) 

 grid_x = floor(c_x) (25) 

 grid_y = floor(c_y) (26) 

 c_w = (x_max- x_min) / (img_w/grid_w) (27) 

 c_h = (y_max- y_min) / (img_h/grid_h) (28) 

Πλέον όλα τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα [15] ως προς το αριθμό των κελιών, τώρα πρέπει 

να γίνει ανάθεση στον κατάλληλο anchor. Οι anchors υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τον 

αλγόριθμο KMeans [21] [22] της βιθλιοθήκης sklearn.cluster [22] [21] για να εντοπίσει τα 5 

κέντρα των c_w, c_h του συνόλου εκπαίδευσης. Η ανάθεση του κάθε αντικειμένου στον 

κατάλληλο anchor γίνεται αφού υπολογίσουμε ποιος από τους πέντε διαθέσιμους έχει 

μεγαλύτερο ποσοστό επικάλυψης με το bounding box του αντικειμένου. 

Το δίκτυο που δημιουργήσαμε χρησιμοποιώντας τις βιβλιοθήκες Keras [17], TensorFlow [20] 

αποτελείται από εννέα επίπεδα. Ως επίπεδο θεωρούμε τον αριθμό των συνελικτικών στρωμάτων 

που έχουμε χρησιμοποιήσει. Η αρχιτεκτονική είναι αυτή που έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο με 

2.8.1, για το Yolo [6] και δίνονται στον ακόλουθο πίνακα 
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Πίνακας XIX Αρχιτεκτονική δικτύου 

Activation Function Batch Normalization Strides Padding 

LeakyReLU (0.1) Yes (1, 1), 'same’ 

Οι παράμετροι που αφορούν τον αριθμός των φίλτρων που είχε  κάθε συνελικτικό στρώμα, η 

έξοδος του και το εάν αυτό το επίπεδό περιέχει ή όχι ένα στρώμα στρώμα Max Pooling μετά από 

το στρώμα του Batch Normalization δίνεται από των ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας XX Επιπλέον παράμετροι της αρχιτεκτονικής 

Filters Output Max Pooling (2, 2) 

4 416,416,4 Yes 

4 208,208,4 Yes 

8 104,104,8 Yes 

16 52,52,16 Yes 

32 26,26,32 Yes 

32 13,13,32 No 

32 13,13,32 No 

32 13,13,32 No 

30 13,13,30 No 

Ο στόχος σε αυτή την αρχιτεκτονική να καταλήξουμε στην έξοδο διαστάσεων 13 x 13x 5x 6, 

επομένως αρκεί να γίνει αναδιάταξη του τελευταίου επιπέδου ώστε η τελευταία διάσταση που 

είναι ένα διάνυσμα 30 θέσεων να γίνει ένας πίνακας 5 x 6 .Οι υπόλοιπες παράμετροι του δικτύου 

δίνονται στον ακόλουθο πίνακα και τα αποτελέσματα οπτικοποιούνται στις επόμενες εικόνες. 

Πίνακας XXI Παράμετροι Εκπαίδευσης 

Optimizer Batch Size Epochs 

Adam(lr=0.001) [17] 16 30 

  

Εικόνα 52. Loss ανά εποχή  
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Εικόνα 53. Ιστόγραμμα με τις τιμές επικάλυψης  

 

Εικόνα 54. Πρόβλεψη δικτύου σε εικόνα βίντεο 
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Εικόνα 55. Πρόβλεψη δικτύου σε εικόνα βίντεο 

 

Εικόνα 56. Πρόβλεψη δικτύου σε εικόνα βίντεο 
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Εικόνα 57. Πρόβλεψη δικτύου σε εικόνα βίντεο 

¨Όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του δικτύου σε 

στιγμιότυπα οθόνης την ώρα που έτρεχε βίντεο με μαγνητοσκοπημένες τις εικόνες κατά τη 

διάρκεια της πτήσης Εικόνες 54,55,56,57 ενώ από την Εικόνα 53 φαίνεται πως το δίκτυο 

προβλέπει με πολύ μεγάλη ακρίβεια τα bounding boxes των αντικειμένων, πετυχαίνοντας μέσο 

IoU των εκτιμήσεων με τα πραγματικά 0.85.  

Για την περίπτωση του δεύτερου συνόλου δεδομένων , που σχετίζεται με τον εντοπισμό αλλά 

και την αναγνώριση των αντικειμένων από το drone,όπως αναφέραμε και προηγουμένως, 

περιείχε πέντε κλάσεις. Επεξεργαστήκαμε με αντίστοιχο τρόπο τα δεδομένα, ώστε να μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε το Yolo [6], με τη διαφορά ότι αντί για μία κλάση τώρα έχουμε πέντε. Τα 

δεδομένα που περιείχαν οι anchors είναι 

Πίνακας XXII Δεδομένα των anchors 

c_x c_y c_w c_h conf cl_1 … cl_5 

Στην αρχιτεκτονική που χρησιμοποιήσαμε για το πρώτο σύνολο δεδομένων που περιείχε μόνο 

τα κουτιά, είχαμε τις εξής παραμέτρους: 

Πίνακας XXIII Παράμετροι Δικτύου 

Anchors Grid  Number of Classes Image Height Image Width 

5 13 5 416 416 

Κάθε αντικείμενο που περιείχε η εικόνα θα πρέπει να ανατεθεί στο κατάλληλο grid και στον 

κατάλληλο anchor για αυτό το grid. Η εικόνα θα έχει 13 grid στις γραμμές και 13 στις στήλες, 



Αναγνώριση Αντικειμένων και Πλοήγηση Μη Επανδρωμένου Οχήματος (Drone) με Τεχνικές 
Βαθιάς Μάθησης 

 

60 
Δαραμούσκας Ιωάννης ΑΜ:4399 

σύνολο 13χ13=169,άρα το κάθε grid έχει διαστάσεις 32χ32. Κάθε grid έχει 5 anchors, και όπως 

είδαμε για κάθε αντικείμενο χρειαζόμαστε 5+num_of_classes στοιχεία ετικέτας. Επομένως το 

δίκτυο θα παράγει έξοδο διαστάσεων 

 grid x grid x nm_anchors x (5+num_of_classes) (29) 

Δηλαδή , σε πραγματικά νούμερα 

13 x 13x 5 x 6 

Πλέον όλα τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ως προς το αριθμό των κελιών, τώρα πρέπει να 

γίνει ανάθεση στον κατάλληλο anchor. Οι anchors υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τον 

αλγόριθμο KMeans [21] [22] της βιθλιοθήκης sklearn.cluster [21] [22] για να εντοπίσει τα 5 

κέντρα των c_w, c_h του συνόλου εκπαίδευσης. Η ανάθεση του κάθε αντικειμένου στον 

κατάλληλο anchor γίνεται αφού υπολογίσουμε ποιος από τους πέντε διαθέσιμους έχει 

μεγαλύτερο ποσοστό επικάλυψης με το bounding box του αντικειμένου. 

Το δίκτυο που δημιουργήσαμε χρησιμοποιώντας τις βιβλιοθήκες Keras [17], TensorFlow [20] 

αποτελείται από εννέα επίπεδα. Ως επίπεδο θεωρούμε τον αριθμό των συνελικτικών στρωμάτων 

που έχουμε χρησιμοποιήσει. Η αρχιτεκτονική είναι αυτή που έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο με 

το 2.81, και δίνονται στον ακόλουθο πίνακα 

Πίνακας XXIV Επιπλέον Παράμετροι Δικτύου 2 

Activation Function Batch_Normalization Strides Padding 

LeakyReLU (0.1) Yes (1, 1), 'same’ 

Οι παράμετροι που αφορούν τον αριθμός των φίλτρων που είχε κάθε συνελικτικό στρώμα, η 

έξοδος του και το εάν αυτό το επίπεδό περιέχει ή όχι ένα στρώμα Max Pooling μετά από το 

στρώμα του Batch Normalization [14] δίνεται από των ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας XXV Επιπλέον Παράμετροι Δικτύου 2 

Filters Output Max Pooling (2, 2) 

4 416,416,4 Yes 

4 208,208,4 Yes 

8 104,104,8 Yes 

16 52,52,16 Yes 

32 26,26,32 Yes 

32 13,13,32 No 

32 13,13,32 No 

32 13,13,32 No 

30 13,13,30 No 

Ο στόχος σε αυτή την αρχιτεκτονική να καταλήξουμε στην έξοδο διαστάσεων 13 x 13x 5x 6, 

επομένως αρκεί να γίνει αναδιάταξη του τελευταίου επιπέδου ώστε η τελευταία διάσταση που 

είναι ένα διάνυσμα 30 θέσεων να γίνει ένας πίνακας 5 x 6 .Οι υπόλοιπες παράμετροι του δικτύου 

δίνονται στον ακόλουθο πίνακα 

Πίνακας XXVI Παράμετροι εκπαίδευσης Δικτύου 2 

Optimizer Batch Size Epochs 



Αναγνώριση Αντικειμένων και Πλοήγηση Μη Επανδρωμένου Οχήματος (Drone) με Τεχνικές 
Βαθιάς Μάθησης 

 

61 
Δαραμούσκας Ιωάννης ΑΜ:4399 

SGD(lr=0.01*) [23] 16 300 

Όπως παρατηρούμε το μοντέλο μου δημιουργούμε για αυτό το dataset είναι της ίδιας λογικής 

αλλά ελαφρώς μεγαλύτερο , καθώς το μοντέλο του πρώτου συνόλου δεδομένων, ναι μεν 

μπορούσε να εντοπίσει τα αντικείμενα στην εικόνα, αλλά όχι με ικανοποιητική ακρίβεια. Μια 

άλλη αλλαγή που κάναμε είναι πως επιλέξαμε ως optimizer για την εφαρμογή του back 

propagation τον SGD(Stochastic Gradient Descent) [23], καθώς με τον Adam [17] το μοντέλο 

υπέφερε από underfit , δηλαδή δεν μπορούσε να μάθει τα δεδομένα. Βέβαια πειραματιζόμενοι 

τη παράμετρο μάθησης, διαπιστώσαμε πως εάν χρησιμοποιούσαμε πολύ μικρή(<0.001) 

παράμετρο μάθησης, το μοντέλο αργούσε πολύ να εκπαιδευτεί , διάρκεια περίπου δύο ωρών 

καθώς το loss ναι μεν μειωνόταν αλλά με πολύ αργό ρυθμό ενώ αντιθέτως εάν 

χρησιμοποιούσαμε μεγαλύτερη παράμετρο μάθησης (0.1< lr >0.001) το δίκτυο είχε πολύ 

γρήγορο ρυθμό ελάττωσης στην τιμή του loss , και μετά από ένα σημείο είχε σημαντικές 

αυξομειώσεις. Για αυτό το λόγο αποφασίσαμε να εκπαιδεύσουμε το δίκτυο τις πρώτες 100 

εποχές με μεγάλη παράμετρο μάθησης (0.01) και στις υπόλοιπες εποχές να χρησιμοποιήσουμε 

μικρότερη (0.0001).Οι κλάσεις απεικονίζονται ως 

Πίνακας XXVII Απεικόνιση κλάσεων 

Κώνος Τραπέζι Βιβλιοθήκη Κουτί_Ταχ Κολώνα 

0 1 2 3 4 

Ας δούμε τώρα μερικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το δίκτυο που δημιουργήσαμε και 

εκπαιδεύσαμε με το δεύτερο σύνολο δεδομένων που περιείχε πέντε κλάσεις με στόχο να 

εντοπίσει και να κατηγοριοποιήσει τα αντικείμενα. 

 

Εικόνα 58. Αποτέλεσμα πρόβλεψης του δικτύου 
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Εικόνα 59. Αποτέλεσμα πρόβλεψης του δικτύου 

 

Εικόνα 60. Αποτέλεσμα πρόβλεψης του δικτύου 
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Εικόνα 61. Αποτέλεσμα πρόβλεψης του δικτύου 

 

Εικόνα 62. Αποτέλεσμα πρόβλεψης του δικτύου 
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Εικόνα 63. Αποτέλεσμα πρόβλεψης του δικτύου 

 

Εικόνα 64. Αποτέλεσμα πρόβλεψης του δικτύου 
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Εικόνα 65. Αποτέλεσμα πρόβλεψης του δικτύου 

 

 

Εικόνα 66. Ιστόγραμμα των IoU των bounding box που προέβλεψε το δίκτυο με τα πραγματικά 
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¨Όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες 58,59,60,61,62,63,64,65 που παρουσιάζουμε τα 

αποτελέσματα του δικτύου, το δίκτυο προβλέπει με μεγάλη ακρίβεια τα bounding boxes των 

αντικειμένων κάτι που το αποδεικνύει και το ιστόγραμμα της Εικόνας 66, καθώς το δίκτυο έχει 

πετύχει μέση ακρίβεια 0.78, γεγονός που αποδεικνύει την ικανότητα του μοντέλου να εντοπίζει 

τα αντικείμενα. Επιπλέον μπορούμε να διαπιστώσουμε πως σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 

που εμφανίζεται σε αυτές τις εικόνες υπάρχουν στο σύνολο 26 αντικείμενα με κατανομή 

Πίνακας XXVIII Κατανομή αντικειμένων στις εικόνες  

Κλάση 0 Κλάση 1 Κλάση 2 Κλάση 3 Κλάση 4 

4 11 4 4 3 

Το confusion matrix που προκύπτει από αυτό το δείγμα δίνεται στον Πίνακα XXIX 

Πίνακας XXIX Confusion Matrix δείγματος εικόνων 

4 0 0 0 0 

 11(+1)  1*  

0 0 4 0 0 

0 0 0 4 0 

0 0 0 0 3 

Όπως παρατηρούμε το δίκτυο εντόπισε με μεγάλη ακρίβεια τη θέση των αντικειμένων, ενώ και 

τα 26 που υπήρχαν στις εικόνες τα κατηγοριοποίησε στη σωστή κλάση. Εντόπισε όμως δύο 

επιπλέον που σε στιγμιότυπα της κλάσης 1 (τραπέζι), που το ένα το κατηγοριοποίησε στη κλάση 

3 (κουτί ταχυδρομείου), ενώ για το άλλο επιπλέον αντικείμενο μάλλον εξαιτίας χαμηλού 

φιλτραρίσματος στη τεχνική Non Maximum Suppression [6] εντόπισε για το ίδιο αντικείμενο δύο  

bounding boxes.  

Ως συνέπεια των αποτελεσμάτων , μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα πως ο συνδυασμός 

των τεχνικών που παρουσιάστηκαν σε αυτή τη διπλωματική εργασία, μπορεί να δημιουργήσει 

ένα αποτελεσματικό σύστημα για αυτόνομη πλοήγηση drone σε περιοχές που ο κόσμος ή μέρος 

του κόσμου που το drone κινείται είναι γνωστός. 
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6 Συμπεράσματα 
Τα μη επανδρωμένα αυτόνομα οχήματα έχουν αποκτήσει σήμερα ιδιαίτερο επιστημονικό 
ενδιαφέρον, λόγω των δυσκολιών και των επιστημονικών προκλήσεων που συνάδουν με τη 
φύση τους. Ένας μεγάλος αριθμός από ερευνητικά έργα έχουν υλοποιηθεί τη τελευταία δεκαετία 
που μας έχουν δώσει σημαντικά αποτελέσματα αλλά και γνώση για την επέκταση και 
εμπλουτισμό των δυνατότητων τους [18]. 
Η αυτόνομη πλοήγηση προσφέρεται για έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών, λόγω της σχετικά 

πρόσφατης ανάπτυξης και ανάδειξης της στον ευρύ επιστημονικό χώρο [18]. Ως αποτέλεσμα, η 

παρούσα διπλωματική εργασία προσέφερε θεωρητική και πρακτική γνώση πάνω στο 

αντικείμενο των αυτόνομων μη επανδρωμένων οχημάτων, καθώς αναπτύχθηκε αποτελεσματικά 

μία εφαρμογή αυτόνομης πλοήγησης.  

Έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα, χρησιμοποιώντας το Parrot Bebop 2.0 [1], το οποίο είναι σε θέση 

να για την αυτόνομη πλοήγηση του εντοπίζοντας και αναγνωρίζοντας εμπόδια. Η αποστολή του 

drone είναι να πλοηγείται στον κόσμο της προσομοίωσης, αποφεύγοντας τον κίνδυνο 

σύγκρουσης με τυχόν εμπόδια που βρίσκονται σε αυτόν. Η διαδικασία πλοήγησης του drone 

περιγράφεται πλήρως, ο τρόπος  που διαβάζει δεδομένα από τους αισθητήρες και της λήψης 

απόφασης για  το πως θα κινηθεί προς τις συντετμημένες που του έχει ζητηθεί να μεταβεί. 

Το βασικό σύστημα χειρίζεται το Ρομποτικό Λειτουργικό Σύστημα ROS [2] και με το Bebop_ 

autonomy [3] χειρίζονται την επικοινωνία μεταξύ του drone και του εργαλείου μας.  Ο κόσμος 

της προσομοίωσης θεωρείται γνωστός, δηλαδή έχουμε πλήρη γνώση για τις τοποθεσίες των 

αντικειμένων που βρίσκονται σε αυτόν και έχει χρησιμοποιηθεί η προσομοίωση του Ros Gazebo 

Sphinx, που δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε εικονικά το πραγματικό μοντέλου του 

drone.  

Παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πλοήγησης που εκμεταλλεύεται τη πληροφορία 

του γνωστού κόσμου και οδηγεί το drone σε βέλτιστα και ασφαλή μονοπάτια για να εκτελέσει 

τις αποστολές του. Το σύστημα βασίζεται στον αλγόριθμο ευρετικής αναζήτησης A* [12] [5] και 

συνδυάζεται με κλειστού βρόγχου έλεγχο, όσο το drone επικοινωνεί με τον υπολογιστή μέσω 

του framework Ros [2]. Από τη πειραματική διαδικασία αποδείξαμε πως το σύστημα που 

υλοποιήσαμε μπορεί να πλοηγεί το drone με εξαιρετικό τρόπο μέσα στο κόσμο, δημιουργώντας 

ασφαλή μονοπάτια, αποφεύγοντας επιτυχώς πάντα όλα τα εμπόδια, πραγματοποιώντας 

βέλτιστες περιστροφές προς τη κατεύθυνση του στόχου και τέλος διατηρώντας την ευθεία τροχία 

του εξαιρετικό βαθμό. 

Ο εντοπισμός και η αναγνώριση αντικειμένων πραγματοποιείται με δεδομένα του drone από τη 

κάμερα που διαθέτει που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση παραλλαγής του state of the 

art αλγόριθμου Yolo [6]. Δημιουργήσαμε δύο μοντέλα για δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων, 

το ένα απλά για τον εντοπισμό αντικειμένων της ίδιας κλάσης, πρακτικά πρόβλεψη των bounding 

box, όπου το μοντέλο πετύχαινε μέση IoU [6] ακρίβεια 0.85, γεγονός που αποδεικνύει την 

αποτελεσματικότητά αυτής της τεχνικής, και το δεύτερο μοντέλο για δεδομένα από το κόσμο της 

προσομοίωσης όπου είχαμε τοποθετήσει πέντε διαφορετικά είδη εμποδίων, και ζητούσαμε από 

το drone να εντοπίσει τα bounding boxes των εμποδίων ενώ παράλληλα να μπορεί να τα 

κατηγοριοποιήσει σωστά στις αντίστοιχες κλάσεις. Από τα αποτελέσματα του δικτύου προκύπτει 

, προβλέπει με μεγάλη ακρίβεια τα bounding boxes των αντικειμένων κάτι που το αποδεικνύει 
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το γεγονός πως  έχει πετύχει μέση ακρίβεια 0.78 IoU [6] μεταξύ των πραγματικών και των 

εκτιμώμενων bounding boxes , γεγονός που αποδεικνύει την ικανότητα του μοντέλου να 

εντοπίζει τα αντικείμενα. Επιπλέον μπορούμε να διαπιστώσουμε πως σε ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα που εμφανίζεται στις εικόνες που παρουσιάστηκαν υπάρχουν στο σύνολο 26 αντικείμενα  

Και το δίκτυο εντόπισε με μεγάλη ακρίβεια τη θέση των αντικειμένων, ενώ και τα 26 που 

υπήρχαν στις εικόνες τα κατηγοριοποίησε στη σωστή κλάση. Εντόπισε όμως δύο επιπλέον που 

σε στιγμιότυπα της κλάσης 1 (τραπέζι), που το ένα το κατηγοριοποίησε στη κλάση 3 (κουτί 

ταχυδρομείου), ενώ για το άλλο επιπλέον αντικείμενο μάλλον εξαιτίας χαμηλού φιλτραρίσματος 

στη τεχνική Non Maximum Suppression [6] εντόπισε για το ίδιο αντικείμενο δύο  bounding boxes.  

Ως συνέπεια των αποτελεσμάτων , μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα πως ο συνδυασμός 

των τεχνικών που παρουσιάστηκαν σε αυτή τη διπλωματική εργασία, μπορεί να δημιουργήσει 

ένα αποτελεσματικό σύστημα για αυτόνομη πλοήγηση drone σε περιοχές που ο κόσμος ή μέρος 

του κόσμου που το drone κινείται είναι γνωστός, στη λογική πως μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές που παρουσιάσαμε όταν η περιοχή που θα πλοηγείται το drone 

είναι συγκεκριμένη, και υπάρχει η δυνατότητα χαρτογράφησης της. Συνδυάζοντας τη 

πληροφορία της χαρτογράφησης, και με σύνολο δεδομένων γνωστών αντικειμένων στη περιοχή, 

μαζί με αντικείμενα που ενδεχομένως να βρεθούν σε αυτή, τότε μπορεί να φτιαχτεί ένα δίκτυο 

βασισμένο στο  Yolo [6] όπου να είναι ικανό να εντοπίζει και να αναγνωρίζει με μεγάλη επιτυχία 

τα αντικείμενα, και να πλοηγείται δυναμικά πλέον στο χώρο, χρησιμοποιώντας το γνωστό χάρτη 

με τη πληροφορία από την εικόνα για τη θέση των νεών αντικειμένων. 

Τέλος από την επαφή μας με τα ρομποτικά συστήματα και την πιο γενική έρευνα που έγινε γύρω 

από αυτά αποκομίσαμε χρήσιμες γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με την επιθυμητή 

επαγγελματική μας σταδιοδρομία. 
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