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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα υφάσματα, αποτελούν μία κατηγορία υλικών, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που καθιστούν δύσκολη την αυτοματοποίηση της παραγωγής και της 

επεξεργασίας τους, εξαιτίας της ενδοτικότητας, της ελαστικότητας, της ευαισθησίας, αλλά και της 

ποικιλίας που τα χαρακτηρίζει. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι ο σχεδιασμός 

και η κατασκευή ενός αισθητηρίου αφής, οπτοηλεκτρονικής τεχνολογίας, το οποίο να δύναται να 

χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές αναγνώρισης τύπου των υφασμάτων, μέσω αφής. 

Αρχικά, γίνεται μία αναφορά στα χαρακτηριστικά των υφασμάτων και γενικότερα στα 

χαρακτηριστικά επιφανειών, με βάση τη θεωρία της Τριβολογίας, όπως και στα αισθητήρια αφής. 

Στη συνέχεια, γίνεται εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση, που περιλαμβάνει στοιχεία από 

έρευνες, σχετικές με το ανθρώπινο χέρι και πώς αυτό κινείται κατά το χειρισμό υφασμάτων, αλλά 

και με τα τριβολογικά του χαρακτηριστικά. Ακόμα, παρατίθενται ορισμένες εφαρμογές που 

περιλαμβάνουν χειρισμό υφασμάτων από ρομπότ, δίνοντας περισσότερη σημασία στο είδος των 

αισθητηρίων που χρησιμοποιούνται και στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η πληροφορία στη 

συνέχεια. 

Το κύριο μέρος της εργασίας αποτελείται από τη διαδικασία σχεδιασμού του αισθητηρίου 

αφής. Αναλύεται ο τρόπος σκέψης και τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε το τελικό σχέδιο, και 

περιγράφονται τα βήματα κατασκευής του. Τέλος, το κατασκευασμένο αισθητήριο 

χρησιμοποιείται για τη λήψη μετρήσεων κατά την τριβή του πάνω σε ορισμένες επιφάνειες. Τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν, πως το αισθητήριο θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε μία ρομποτική 

αρπάγη και να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε μία εφαρμογή αναγνώρισης υφασμάτων μέσω αφής, 

καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία και ταχύτητα απόκρισης. 
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ABSTRACT 

Fabrics compose a category of materials, whose production and manipulation cannot get 

easily automated, because of some special features that these materials possess, such as yielding, 

flexibility, sensitivity and also variety. Scope of the present thesis is the design and the fabrication 

of an optoelectronic tactile sensor, which could be possibly used in applications involving fabric-

type recognition through touch. 

In the beginning, a reference to the features of fabric materials is made, and in general to 

features of surfaces according to Tribology science. A reference is also made to different types of 

tactile sensors. Next, a review of literature is presented, including results from research related to 

the human hand and its motion during the manipulation of a fabric, along with the tribological 

properties of the human fingertip. In addition to the previous, some applications of robotic fabric 

manipulation are commented, paying more attention to the types of the sensors used and to the 

methods with which the data is processed later.  

The main part includes the designing steps of the tactile sensor. The thinking process and 

the criteria, based on which the final design was selected, are analyzed, and the fabrication process 

is described. In the end, the fabricated tactile sensor is used to take some measurements while 

rubbing different surfaces. The results show that the sensor presents high sensitivity and response 

and therefore, it could be mounted on a robotic gripper and used in applications that include fabric 

classification through touch. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (INTRODUCTION) 

1.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(PROBLEM STATEMENT – SCOPE OF THE PROJECT) 

 

Ο χειρισμός υφασμάτων είναι μία εργασία που εμφανίζεται πολύ συχνά, τόσο στη 

βιομηχανία, όσο και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Ωστόσο,  τα πλέον χρησιμοποιούμενα 

υπάρχουσα συστήματα αυτοματισμού δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να 

χρησιμοποιηθούν για τον χειρισμό υφασμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η αυτοματοποίηση του 

χειρισμού τέτοιων αντικειμένων να έχει μείνει αρκετά πίσω, συγκριτικά με τους περισσότερους 

άλλους τομείς της βιομηχανίας, και πολλές τέτοιες εργασίες να πραγματοποιούνται ακόμα από 

ανθρώπους.  

Η αυτοματοποίηση αυτών των εργασιών, θα απελευθέρωνε τους εργαζομένους, από μία 

μάλλον ανιαρή δουλειά, η οποία ταυτόχρονα, σύμφωνα με έρευνες, φέρει τον κίνδυνο χρόνιων 

τραυματισμών, κυρίως στην περιοχή της μέσης. Το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα 

αντικατασταθεί από μηχανήματα, θα μπορεί να αφοσιωθεί σε σημαντικότερες και πιο 

ενδιαφέρουσες εργασίες στις οποίες αποδίδει καλύτερα. Την ίδια στιγμή, οι βιομηχανίες θα 

μείωναν το κόστος λειτουργίας τους, μειώνοντας το κόστος εργασίας των εργαζομένων σε αυτές 

τις θέσεις. Αυτό θα τους έδινε τη δυνατότητα να επενδύσουν αλλού τα εξοικονομούμενα χρήματα, 

όπως για παράδειγμα για επιπλέον έρευνα και ανάπτυξη με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα 

προϊόντων, είτε ακόμα και να μειώσουν το κόστος των προϊόντων τους. 

Προκύπτουν λοιπόν, σαφείς λόγοι ανάπτυξης τεχνολογιών που να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε εργασίες στις οποίες απαιτείται ο χειρισμός υφασμάτων. Όσον αφορά το 

βιομηχανικό τομέα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεί η φύση αυτών των υλικών και ειδικά οι 

ιδιαίτερες μηχανικές τους ιδιότητες, όπως η ευκαμψία και οι ευαίσθητες επιφάνειές τους, οι οποίες 

καθιστούν τα κλασσικά ρομποτικά μηχανήματα επικίνδυνα για την τελική ποιότητα του 

προϊόντος, αλλά και πολλές φορές ανίκανα να πραγματοποιήσουν την επιθυμητή εργασία. Για την 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, έχουν προταθεί κάποιες λύσεις, οι περισσότερες από τις 

οποίες περιλαμβάνουν την χρήση αρπαγών τύπου soft gripper. 
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Ακόμα μία πρόκληση που παρουσιάζεται κατά την αυτοματοποίηση του χειρισμού 

υφασμάτων, είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός διαφορετικών υφασμάτων, τα οποία έχουν μεταξύ τους 

τεράστιες διαφορές στα χαρακτηριστικά τους και επομένως στην ειδική διαχείρισή τους. Σε 

βιομηχανίες, επίσης, που ασχολούνται με υφάσματα, παρουσιάζονται μερικές φορές, καταστάσεις 

που περιλαμβάνουν εργασία με αρκετά διαφορετικά είδη στην ίδια παρτίδα, για τα οποία είναι 

πιθανό να απαιτούνται διαφορετικές ενέργειες. Το γεγονός αυτό, γεννά την ανάγκη αναγνώρισης 

του υλικού του υφάσματος από το μηχάνημα-ρομπότ, σε σύστημα κλειστού βρόχου, ώστε η όλη 

διαδικασία να δύναται να αυτοματοποιηθεί πλήρως.  

Εκτός από τις βιομηχανίες, αυτοματοποιημένα συστήματα χειρισμού υφασμάτων 

μπορούν, επίσης, να ωφελήσουν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, βελτιώνοντας τις συνθήκες 

διαβίωσής τους. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και εργασίας σε συνδυασμό με τη γήρανση του 

πληθυσμού, έχουν προκαλέσει σε ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας κινητικά προβλήματα 

διαφόρων ειδών. Τα άτομα αυτά, πιθανώς να αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε καθημερινές εργασίες 

όπως το στρώσιμο του κρεβατιού ή το πλύσιμο των ρούχων. Η τεχνολογία του 21ου αιώνα θα 

μπορούσε να προσφέρει βοήθεια σε αυτά τα άτομα καθώς αναπτύσσονται ήδη, διάφορα ρομπότ-

οικιακοί βοηθοί. Πρόκειται για ρομπότ ειδικά σχεδιασμένα να εκτελούν οικιακές εργασίες, είτε 

αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με τον άνθρωπο  [1–14].  

Στην παρούσα διπλωματική, αρχικά γίνεται μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και 

υπαρχουσών εφαρμογών αλλά και μελετών γύρω από το χειρισμό υφασμάτων. Στη συνέχεια 

περιγράφεται η διαδικασία σχεδιασμού ενός οπτοηλεκτρονικού αισθητηρίου αφής, το οποίο έχει 

την ικανότητα μέσω της αφής να κατατάσσει τα υφάσματα σε κατηγορίες, χρησιμοποιώντας τα 

χαρακτηριστικά των επιφανειών τους. 
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1.2 ΥΦΑΣΜΑΤΑ (FABRICS) 

1.2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (FABRICS PROPERTIES) 

Συνδυάζοντας λεπτές ίνες προερχόμενες από ποικίλες πρώτες ύλες, φτιάχνεται το νήμα και 

από το νήμα παράγονται τα υφάσματα. Οι ίνες και το νήμα, λόγω της πολύ λεπτής μορφής τους 

θεωρούνται μονοδιάστατα, ενώ τα υφάσματα εκτείνονται στις δύο διαστάσεις και πολλές φορές 

και σε τρεις, αναλόγως το πάχος. Τα διάφορα είδη υφασμάτων προκύπτουν από διαφορετικούς 

συνδυασμούς υλικών των ινών και από το είδος του πλεξίματος που έχει υποστεί το νήμα. 

Όσον αφορά το υλικό των ινών, υπάρχει πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών. Οι ίνες μπορεί να 

είναι είτε φυτικής προέλευσης (βαμβάκι, λινό), είτε ζωικής (μετάξι, ανκαρά, κασμίρ κ.α.), είτε 

χημικής, τα λεγόμενα συνθετικά (ακρυλικό, λύκρα, νάιλον, πολυέστερ κ.α.) είτε και σύμμεικτα, 

δηλαδή συνδυασμοί των παραπάνω [15]. Αναλόγως του υλικού των ινών, τα υφάσματα έχουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως ανθεκτικότητα, ελαστικότητα, αίσθηση στο δέρμα, 

απορροφητικότητα, πυκνότητα κλπ., τα οποία καθορίζουν το πού θα χρησιμοποιηθούν αλλά και 

τις απαιτήσεις του χειρισμού τους. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) παρουσιάζονται τιμές 

μερικών μηχανικών ιδιοτήτων για ίνες από διαφορετικά υλικά. [16] 
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά ινών διάφορων υλικών [16] 

 

Εκτός από το είδος των ινών που έχουν χρησιμοποιηθεί, μεγάλο ρόλο στις ιδιότητες του 

υφάσματος έχει και ο τρόπος με τον οποίο, αυτό έχει πλεχτεί. Τα  κυριότερα είδη πλεξίματος είναι 

δύο, το υφαντό και το πλεκτό. Το πλεκτό ύφασμα (knitted), παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα 

και μπορεί να επεκτείνεται προς διάφορες κατευθύνσεις. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

διαπερατότητα και απαλή αίσθηση στο δέρμα. Τα αθλητικά ρούχα φτιάχνονται από πλεκτό 

ύφασμα.  Τα υφαντά υφάσματα (woven) είναι γενικά σφιχτά και σκληρά. Τα κοστούμια και τα 

τζιν, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. 

 

Εικόνα 1. Διαφορετικά είδη πλεξίματος [15] 

 

 Density 

(g/cm3) 

Young’s 

Modulus (GPa) 

Tensile Strength 

(MPa) 

Elongation at  

Break (%) 

Glass Fibers  2.45-2.90 2.45-2.90 2.45-2.90 2.45-2.90 

Carbon Fibers 1.73-2.15 200-900 1750-7000 0.35-2.40 

Aramid Fibers 1.39-1.47 58-18 2760-3620 1.9-4.4 

Polyethylene Fibers 0.90-1.41 0.5-170 455-3100 2.7-22 

Ceramic Fibers 2.35-4.1 150-420 1500-3600 0.4-1.1 

Basalt Fibers 2.75 89 2000-4840 3.15 

Metal Fibers 2.8-7.9 72-210 200-2500 1.0-2.0 

Natural Fibers 1.3-1.5 9.4-100 568-1100 2.0-3.0 
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Κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, περιέχει και υποκατηγορίες με γνωστότερες το 

λινό, το σατέν και το απλό για τα υφαντά και τα lacoste και το απλό για τα πλεκτά. [16] 

 

 

a. Απλό (Plain) b. Διαγώνιο (Twill) c. Σατέν (Satin) d. «Καλάθι» (Basket) e. Λινό (Leno) 

f. Ψευτολινό (Mock Leno) 

Εικόνα 2. Υποκατηγορίες υφαντών υφασμάτων [16] 

 

 

a. Απλό (Plain) b. Lacoste c.  Κλειδωμένο (Interlock)  d.  Διπλό πικέ (Double pique) 

Εικόνα 3. Υποκατηγορίες πλεκτών υφασμάτων [16] 
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Ένας άλλος παράγοντας που καθιστά ιδιαίτερη διαδικασία τον χειρισμό υφασμάτων είναι 

το σχήμα που μπορεί να έχουν. Τα υφάσματα, συνήθως κόβονται σε ιδιαίτερα σχήματα και 

ορισμένες φορές, πρέπει να εφαρμοστούν στη συνέχεια σε κάποιο καλούπι, όπως για παράδειγμα 

στην αυτοκινητοβιομηχανία όπου το εσωτερικό του αμαξιού είναι επενδυμένο με ύφασμα (Εικόνα 

4). Επομένως, ο τρόπος σύλληψης ενός υφάσματος εξαρτάται και από το σχήμα και το μέγεθός 

του. 

 

Εικόνα 4. Μέρος αυτοκινήτου που θα επενδυθεί με ύφασμα 

 

Τα υφάσματα λοιπόν μπορούν να συναντηθούν σε διαφορετικά είδη και μορφές τα οποία 

μεταξύ τους έχουν διαφορετικές ιδιότητες και χρήζουν ξεχωριστό χειρισμό. Οι διαφορετικές αυτές 

ιδιότητες είναι είτε μηχανικές ιδιότητες, όπως η πυκνότητα (density) η ελαστικότητα (Elasticity), 

η ευκαμψία (pliancy), αλλά μπορεί να είναι και χαρακτηριστικά των επιφανειών τους, όπως η 

τραχύτητα (roughness) και ο συντελεστής τριβής (coefficient of friction). Επίσης υπάρχει η 

διαπερατότητα (permeability), ή ακόμα και η ευφλεκτότητα (flammability). Όσον αφορά την 

επιλογή μεθόδου χειρισμού, οι σημαντικότερες ιδιότητες είναι η τραχύτητα, το βάρος και η 

στιβαρότητα. 
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1.2.2 ΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (FABRICS IN INDUSTRY) 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα υφάσματα εμφανίζονται σε πολλές περιπτώσεις στη 

βιομηχανία. Εκτός από τους προφανείς τομείς, όπως είναι η Υφαντουργία και οι βιομηχανίες 

ένδυσης, εμφανίζονται πολύ συχνά στην Αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και την Αεροναυπηγική. 

Το ανθρακόνημα, για παράδειγμα, είναι ένα είδος υφάσματος με πολύ μεγάλη ακαμψία για το 

ειδικό του βάρος. Για τον λόγο αυτόν, παρά το υψηλό του κόστος, χρησιμοποιείται αρκετά συχνά 

στις δύο βιομηχανίες που προαναφερθήκαν, καθώς μπορεί να προσφέρει χρήσιμες ιδιότητες, χωρίς 

να αυξάνει σημαντικά το τελικό βάρος της κατασκευής. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις 

διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της βιομηχανίας, η χρήση υλικών όπως το ανθρακόνημα 

αυξάνεται συνεχώς. Επομένως, πρέπει και οι μέθοδοι χειρισμού τέτοιων υλικών να εξελιχθούν 

αναλόγως. 

Εκτός από τις περιπτώσεις υλικών όπως το ανθρακόνημα, υφάσματα χρησιμοποιούνται 

και για την επένδυση των καθισμάτων αλλά και του εσωτερικού των οχημάτων γενικότερα. Η 

μαλακή υφή των υφασμάτων, κάνει τη χρήση τους ιδιαιτέρως δημοφιλή σε περιπτώσεις επένδυσης 

οποιασδήποτε επιφάνειας, η οποία να επιθυμείται μαλακή και απαλή, όπως καμιά φορά η τοίχοι, 

πχ σε μουσικά στούντιο ηχογράφησης. 

1.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (SURFACE FEATURES) 

Στον μακρόκοσμο, οι περισσότερες επιφάνειες φαίνονται λείες, αλλά αν τρίψουμε με το  δάχτυλό 

μας μία, κατά πάσα πιθανότητα θα αισθανθούμε κάποια τραχύτητα. Αυτές οι μικροτραχύτητες, οι 

οποίες δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι, ονομάζονται asperities και είναι αυτές οι οποίες 

χαρακτηρίζουν μία επιφάνεια. Ακόμα και οι φαινομενικά λείες επιφάνειες, έχουν κάποια 

τραχύτητα στον μικρόκοσμο. Χαρακτηριστικά, αν μία μπάλα του μπιλιάρδου ήταν στο μέγεθος 

της γης, οι ανωμαλίες στην επιφάνειά της θα ήταν εντονότερες από αυτές που προκαλούν στη γη, 

οι οροσειρές και οι ύφαλοι. 
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Εικόνα 5. Η πραγματική μορφή μιας επιφάνειας σε σχέση με τη λεία ονομαστική [17] 

 

Στατιστική ερμηνεία (Statistical interpretation) 

 

Το προφίλ των τραχυτήτων, έχει αρκετές ομοιότητες με ηλεκτρικά σήματα λευκού 

θορύβου, οπότε στατιστικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται συχνά, για τη μελέτη της κατανομής τους. 

Τα ύψη των τραχυτήτων των περισσότερων επιφανειών, έχει παρατηρηθεί πως ακολουθούν 

κατανομή Gauss (κανονική κατανομή), που σημαίνει πως χαρακτηριστικά της κατανομής, όπως 

η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του ύψους των τραχυτήτων, ερμηνεύονται σε μεγάλο 

ποσοστό μέσω τέτοιων μοντέλων [18]. 

 

Εικόνα 6. Κανονική κατανομή του ύψους των τραχυτήτων μιας επιφάνειας [18] 

 

Η στατιστική ερμηνεία των χαρακτηριστικών των επιφανειών, είναι χρήσιμη για μοντέλα 

αναγνώρισης μέσω αφής, καθώς παίρνοντας σήματα από την επιφάνεια του δείγματος και 
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συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά του σήματος με τα ήδη γνωστά, μπορεί να γίνει αντιστοίχισή 

του.  

Για να περιγράψει κανείς μία επιφάνεια χρειάζονται τουλάχιστον δύο παράμετροι, τα ύψη 

των τραχυτήτων της και το πώς αυτά κατανέμονται στο χώρο, δηλαδή η χωρική κατανομή [18]. 

Υψομετρικά χαρακτηριστικά (Height characteristics) 

Αρκετές διαφορετικές παράμετροι σχετικά με το ύψος των τραχυτήτων, χρησιμοποιούνται 

για το χαρακτηρισμό μίας επιφάνειας [18]. Η πιο συνηθισμένη είναι η μέση τραχύτητα (Ra), η 

οποία υπολογίζεται, ως η μέση τιμή όλων των αποκλίσεων από το επίπεδο μηδέν, δηλαδή το 

επίπεδο την φαινόμενης επιφάνειας. Η Ra δεν είναι η ασφαλέστερη επιλογή για το χαρακτηρισμό 

και την αναγνώριση μίας επιφάνειας, γιατί χρησιμοποιεί την απόλυτη τιμή των αποκλίσεων και 

δεν λαμβάνει υπόψιν την επίδραση ακραίων τιμών και έτσι μπορεί να δώσει παρόμοια 

αποτελέσματα για δύο πολύ διαφορετικές επιφάνειες. Εξίσου συνηθισμένη και αρκετά χρήσιμη, 

είναι η RMS, δηλαδή η ενεργός τιμή της τραχύτητας, καθώς στον τύπο της χρησιμοποιεί το 

τετράγωνο της απόκλισης από το επίπεδο μηδέν, οπότε είναι πιο ευαίσθητη στις ακραίες τιμές 

τραχυτήτων. Άλλες παράμετροι υψομετρικών χαρακτηριστικών, είναι η Rtm (peak to valley) και η 

Rz (ten point height). Η Rtm είναι η μέση τιμή των μεγαλύτερων διαφορών ύψους (from a peak to 

a valley), που συναντάται σε κάθε τμήμα ίσου μήκους, μίας επιφάνειας, ενώ η Rz , η μέση τιμή 

των 10 ακροτάτων σε ένα τμήμα της επιφάνειας (5 υψηλότερα και 5 χαμηλότερα) [18, 19]. 
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Πίνακας 2. Οι συνηθέστερες υψομετρικές στατιστικές παράμετροι των τραχυτήτων μία επιφάνειας [18] 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Rq  και Ra για δύο διαφορετικές επιφάνειες. [18] 
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Χωρικά χαρακτηριστικά (Spatial characteristics) 

    Από μόνα τους, τα υψομετρικά χαρακτηριστικά δύσκολα θα είναι αρκετά για να γίνει διάκριση 

μεταξύ επιφανειών, καθώς είδαμε πως οι τιμές μπορεί να είναι παρόμοιες ακόμα και για τελείως 

διαφορετικές επιφάνειες. Η χρήση και των χωρικών παραμέτρων, μπορεί να ξεδιαλύνει την 

κατάσταση, αφού αυτές μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές. Οι κυριότερες από αυτές είναι η 

αυτοσυνδιακύμανση (ACVF) ή η κανονικοποιημένη αυτοσυνδιακύμανση, η αυτοσυσχέτιση 

(ACF) αλλά και το φάσμα (PSDF). 

 

Πίνακας 3. Οι συνηθέστερες χωρικές στατιστικές παράμετροι [18]. 
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Χαρακτηριστικά επαφής δύο στερεών (Contact between two solids) 

 

Κατά την επαφή δύο στερεών σωμάτων, η πραγματική επιφάνεια επαφής είναι πολύ 

μικρότερη από την φαινόμενη, δηλαδή αυτήν που κάποιος θα πίστευε λαμβάνοντας υπόψιν, μόνο 

ότι συμβαίνει στο μακρόκοσμο. Αυτό συμβαίνει γιατί στην πραγματικότητα, σχεδόν ποτέ δύο 

σώματα δεν έρχονται σε πλήρη επαφή, παρά μόνο στην περίπτωση υπερβολικά μεγάλων κάθετων 

φορτίων. Αυτό που συμβαίνει, είναι μία επαφή μεταξύ των asperities κάθε επιφάνειας, με 

αποτέλεσμα η πραγματική επιφάνεια επαφής να είναι το άθροισμα των μικρών αυτών, επιφανειών. 

 
𝐴𝑟 = ∑ 𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(1) 

 

 

Εικόνα 8. Επαφή μεταξύ των asperities [17] 

 

Με στατιστικά μοντέλα η πραγματική επιφάνεια επαφής μεταξύ δύο στερεών μπορεί να 

υπολογιστεί με αρκετές σχέσεις, μία από τις οποίες είναι το μοντέλο των Archard και Onions, που 

συσχετίζει την πραγματική επιφάνεια επαφής με τη φαινόμενη και άλλα στοιχεία της επαφής: [18] 

 

 
𝐴𝑟 = 𝑛𝜋𝛢(2.3𝛽∗)2 ∫ (𝑧∗ − 𝑑

∞

𝑑

) ∫
𝑓∗(𝑧∗, 𝐶)

𝛬𝐶

∞

0

𝑑𝐶𝑑𝑧∗ 

Όπου: 

𝐴𝑟 η πραγματική επιφάνεια επαφής 

𝑛 το πλήθος των asperities ανά μονάδα επιφάνειας της φαινόμενης 

επιφάνειας επαφής 

Α η φαινόμενη επιφάνεια επαφής 

(2) 
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𝛽∗ η απόσταση συσχέτισης που λαμβάνεται από την εκθετική 

συνάρτηση αυτοσυσχέτισης μίας επιφάνειας 

𝑧∗ η κανονικοποιημένη τεταγμένη, δηλ. Ύψος/ RMS τραχύτητας της 

επιφάνειας 

𝛬 ο λόγος των κορυφών προς τις τεταγμένες. Εδώ 𝛬=1/3 

𝑑 η κανονικοποιημένη απόσταση μεταξύ των datum επιπέδων κάθε 

επιφάνειας d = h/σ 

𝐶 η αδιάστατη καμπυλότητα του asperity, C= I2 /rσ 

 

Όπου: 

h απόσταση των μέσων επιπέδων 

σ η RMS τραχύτητα 

Ι το διάστημα δειγματολειψίας. Εδώ Ι=2.3 𝛽 * 

𝑓∗ η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των υψών των κορυφών και 

των καμπυλοτήτων 

r η μέση ακτίνα του asperity 

 

Παρόμοια στατιστικά μοντέλα, υπάρχουν και για τον υπολογισμού του συνολικού φορτίου, όπως 

και για τη μέση αναπτυσσόμενη πίεση [18]. Η μελέτη των παραπάνω χαρακτηριστικών της επαφής 

δύο σωμάτων, όπως και γενικά των επιφανειών χρήζει μεγάλης σημασίας κατά την ανάπτυξη ενός 

αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης υφασμάτων μέσω τριβής της επιφάνειάς του, 

καθώς αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι εκείνα τα οποία θα πρέπει να εντοπίσει και να αναγνωρίσει. 

1.4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΑΦΗΣ (TACTILE SENSORS) 

Ανάλογα τη ζητούμενη πληροφορία (δύναμη, μετατόπιση, απόσταση κλπ) υπάρχει μία 

μεγάλη γκάμα αισθητηρίων από τα οποία μπορεί κανείς να επιλέξει. Παρακάτω παρουσιάζονται 
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οι κυριότερες κατηγορίες αισθητηρίων αφής (tactile sensors) που συναντώνται είτε σε κλασσικά 

ρομπότ, είτε σε soft robots  [20, 21]. 

Τα αισθητήρια ηλεκτρικής αντίστασης (Εικόνα 9) είναι τα πλέον χρησιμοποιούμενα σε 

εφαρμογές χαμηλής πολυπλοκότητας καθώς η αρχή λειτουργίας τους είναι πολύ απλή. Αξιοποιούν 

την μεταβολή στην εσωτερική ηλεκτρική αντίσταση ενός αγωγού, με τη μεταβολή των 

διαστάσεών του (μήκος ή διατομή). Ένας τρόπος κατασκευής τέτοιου αισθητηρίου είναι η 

δημιουργία καναλιών ή εσοχών σε υλικά με μικρό μέτρο ελαστικότητας Ε (πολυμερή ή 

ελαστομερή), και η έγχυση σε αυτά, αγώγιμων υλικών σε ημίρρευστη μορφή. Όταν ασκείται μία 

δύναμη στο αισθητήριο, είτε λόγω κινήσεως του σώματος, είτε λόγω επαφής με κάποιο άλλο 

αντικείμενο, το υλικό χαμηλού μέτρου ελαστικότητας παραμορφώνεται και μαζί του 

παραμορφώνονται και τα κανάλια με το αγώγιμο υλικό. Η παραμόρφωση αυτή έχει ως 

αποτέλεσμα την αλλαγή των διαστάσεων του αγωγού και συνεπώς της εσωτερικής του ηλεκτρικής 

αντίστασης, η οποία είναι αυτή που μετριέται. Γνωρίζοντας τις μηχανικές ιδιότητες του 

παραμορφωμένου σώματος, οι μετρούμενες τιμές των αντιστάσεων μετατρέπονται σε τιμές, 

συνήθως δύναμης [22–24] ή παραμόρφωσης [22, 25–27]. Στα πιεζοηλεκτρικά αισθητήρια, 

συνήθως διαχέονται μέσα σε ελαστομερή-πολυμερή υλικά, αγώγιμα νανοσωματίδια, με συνέπεια 

κατά την παραμόρφωσή τους να μεταβάλλεται ομοίως η ηλεκτρική αντίσταση του στοιχείου [28, 

29]. Κλασσική εφαρμογή πιεζοηλεκτρικών φαινομένων είναι και τα PVDF τα οποία είναι 

πολυμερή φιλμ με συνεχείς ενώσεις υδρογονάνθρακα [27, 30, 31]. 
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Εικόνα 9 Αισθητήριο παραμόρφωσης μεταβαλλόμενης αντίστασης [22] 

 

Τα χωρητικά αισθητήρια έχουν παρόμοια αρχή λειτουργίας με τα πιεζοηλεκτρικά, αλλά 

αντί για αντίσταση ή τάση, το στοιχείο που μεταβάλλεται είναι η χωρητικότητα. Δηλαδή πρόκειται 

για στοιχεία των οποίων η χωρητικότητα τους μεταβάλλεται κατά την παραμόρφωσή τους. 

Συνήθως, αποτελούνται από ένα διηλεκτρικό στρώμα ανάμεσα από δύο αγώγιμες επιφάνειες. Η 

χωρητικότητα, εξαρτάται μόνο από το πάχος του διηλεκτρικού στρώματος και το εμβαδόν της 

επιφάνειας. Σε γενικές γραμμές, τα χωρητικά αισθητήρια παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία 

και επαναληψιμότητα από τα ηλεκτρικής αντίστασης. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές για τη 

μέτρηση μικρών σχετικά δυνάμεων, της τάξης των δυνάμεων αφής  [32, 33]. 

 

 

 

Εικόνα 10. Απεικόνιση χωρητικού αισθητηρίου [32] 
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Τα μαγνητικά αισθητήρια, αποτελούνται από ένα μόνιμα μαγνητισμένο στοιχείο, ένα 

αισθητήριο μαγνητικού πεδίου (συνήθως φαινομένου Hall) και ένα μαλακό σώμα. Το μαλακό 

σώμα, το οποίο φέρει συνήθως το μαγνητικό στοιχείο, παραμορφώνεται και έτσι αλλάζει η 

σχετική θέση μεταξύ του αισθητηρίου και του μαγνητικού στοιχείου, έτσι μεταβάλλονται οι 

μετρούμενες τιμές του μαγνητικού πεδίου (Εικόνα 11). Τα μαγνητικά αισθητήρια προσφέρουν 

χαμηλό κόστος και υψηλή ευαισθησία και χρησιμοποιούνται συχνά ως αισθητήρια αφής. Η υψηλή 

ευαισθησία τους όμως, είναι και μειονέκτημά τους, καθώς τα καθιστά τρωτά στην επίδραση 

εξωτερικών μαγνητικών πεδίων που ίσως αλλοιώνει τις μετρήσεις [34], [29]. Τα επαγωγικά 

αισθητήρια λειτουργούν παρόμοια με τα μαγνητικά, απλώς στη θέση του αισθητηρίου μαγνητικού 

πεδίου (Hall-effect sensor) τοποθετείται αγώγιμο υλικό, ευαίσθητο στις μαγνητικές αλλαγές και 

γύρω του τυλίγεται επαγωγικό στοιχείο (πχ πηνίο) (Εικόνα 12). Οποιαδήποτε μεταβολή στο 

μαγνητικό πεδίο, επηρεάζει και το ηλεκτρικό κύκλωμα στο οποίο συνδέεται το επαγωγικό 

στοιχείο και μετρούνται οι διαφορές [35]. 

 

 

Εικόνα 11. Μαγνητικό αισθητήριο, πριν την επαφή (αριστερά) και μετά την επαφή (δεξιά). 
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Εικόνα 12. Επαγωγικό αισθητήριο [35]. 

 

Τα οπτοηλεκτρονικά αισθητήρια, ανιχνεύουν μεταβολές του φωτός. Αποτελούνται 

συνήθως από μία πηγή-πομπό (πχ LED), τον δέκτη (φωτοδίοδος ή φωτοτρανζίστορ) και το μέσο 

διάδοσης (αέρας). Όταν για κάποιο λόγο, πχ ασκηθεί μία εξωτερική δύναμη, μεταβληθεί η 

απόσταση μεταξύ του πομπού και του δέκτη, μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά του 

προσπίπτοντος φωτός και η φωτοδίοδος ή το φωτοτρανζίστορ, μετατρέπει αυτή τη διαφορά του 

φωτός, σε διαφορά τάσης η οποία μετράται από το σύστημα. Οπτοηλεκτρονικοί αισθητήρες 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον σαν αισθητήρες απόστασης (συναγερμοί) ή και ως αισθητήρες 

αφής [36, 37] με την κλασσικότερη όμως χρήση τους να είναι σε γραμμές παραγωγής, όπου 

ανιχνεύεται οποιοδήποτε αντικείμενο βρεθεί ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη. Υπάρχουν και 

οπτικοί αισθητήρες, οι οποίοι δεν εμπλέκονται με ηλεκτρισμό, αλλά χρησιμοποιούν εικόνες για 

τη συλλογή πληροφορίας. Αναλύοντας την εικόνα, υπολογίζουν μεταβολές στο σχήμα ή και στην 

πίεση, όπως στις δύο εφαρμογές που αναφέρθηκαν νωρίτερα ([38], [39] αντίστοιχα). 

 

Εικόνα 13. Οπτοηλεκτρονικός αισθητήρας μέτρησης δύναμης και ροπής [37]. 
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (REVIEW OF LITERATURE) 

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΧΕΡΙΟΥ (INVESTIGATION OF HUMAN HAND) 

Για το σχεδιασμό συστημάτων αυτοματοποίησης οποιασδήποτε λειτουργίας, το πρώτο βήμα είναι 

πάντοτε η μελέτη πραγματικών φυσικών συστημάτων τα οποία εκτελούν αυτή τη λειτουργία. Το 

ανθρώπινο χέρι, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας μηχανισμός, ο οποίος στο πέρασμα των χρόνων, 

μέσω της διαδικασίας της εξέλιξης, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη ευελιξία και πολυάριθμες 

ικανότητες, ενώ χωρίς αμφιβολία είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στο χειρισμό υλικών όπως τα 

υφάσματα. Επομένως, ένα καλό σημείο να ξεκινήσει κανείς, είναι η μελέτη της κίνησης του 

ανθρωπίνου άκρου κατά την σύλληψη και το χειρισμό υφασμάτων. Αυτό ακριβώς αναλύεται στα 

[40–42], όπου παρουσιάζονται εικόνες από πειράματα που αφορούν την ανθρώπινη τεχνική κατά 

τη σύλληψη του υφάσματος από διάφορα σημεία του και από διαφορετικά άτομα (Εικόνα 14 και 

Εικόνα 15). 

Όλοι οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν συνολικά τρία δάκτυλα, τον αντίχειρα, το δείκτη 

και το μέσο. Στο τελικό στάδιο της σύλληψης, χρησιμοποιείται πάντοτε ο αντίχειρας και ένα από 

τα άλλα δύο δάκτυλα. Το τρίτο δάκτυλο χρησιμεύει για το τσίμπημα του υφάσματος, ώστε να 

επιτευχθεί ένα σταθερό πιάσιμο. 

 

Εικόνα 14. Κίνηση του χεριού κατά τη σύλληψη του υφάσματος από μία ακμή του.[40] 
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Εικόνα 15. Σύλληψη του υφάσματος από τυχαίο σημείο, στο εσωτερικό της επιφάνειάς του.[40] 

 

 Όσον αφορά το σημείο, από το οποίο οι συμμετέχοντες επιλέγουν να πιάσουν το ύφασμα, 

συμπεραίνεται πως και οι 6 επιλέγουν ένα σημείο της περιμέτρου, αλλά το αν προτιμάται μία 

γωνία, ή ένα τυχαίο σημείο μίας ακμής δεν μπορεί να καθοριστεί. 

Εκτός από την κίνηση του ανθρώπινου χεριού, έχει ιδιαίτερο νόημα και η μελέτη της 

μορφής του ανθρώπινου δακτύλου, όσον αφορά τις μηχανικές του ιδιότητες, καθώς αναμφίβολα 

το ανθρώπινο δάκτυλο έχει υψηλότατη αποτελεσματικότητα στον χειρισμό των υφασμάτων και η 

μίμησή του από τις προς-ανάπτυξη εφαρμογές, έχει αξία. 

Αρκετές έρευνες έχουνε διεξαχθεί μέχρι σήμερα, με αντικείμενο τη μελέτη του 

ανθρώπινου δακτύλου, όσον αφορά τα τριβολογικά χαρακτηριστικά τις επιφάνειάς του, αλλά και 

της ιδιαιτερότητας που έχει, από πλευρά μηχανικών ιδιοτήτων, καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλή 

ενδοτικότητα και ιδιαίτερα μαλακή επιφάνεια [23, 43–45].  

Όλα τα παραπάνω άρθρα, συμφωνούν πως η κλασσική θεωρία του Hertz, όπως και οι 

πολλές παραλλαγές της, για το χαρακτηρισμό της επαφής, δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως στην 

περίπτωση του ανθρώπινου δακτύλου, καθώς αντιστοιχεί κυρίως σε σκληρές επιφάνειες με μέτρο 

ελαστικότητας (Ε), πολύ μεγαλύτερο από αυτό των δακτύλων. Ο καθηγητής Imin Kao, μαζί με 

τον κ. Ξυδά [44] και τον Li[43],  προτείνανε μία θεωρία για τη μοντελοποίηση της επαφής μεταξύ 

μαλακών επιφανειών, όσον αφορά τη σχέση της ακτίνας επαφής με την εφαρμοζόμενη δύναμη, 

αλλά και τις οριακές συνθήκες για τις οποίες στην επαφή δεν παρατηρείται ολίσθηση. Η θεωρία 

αυτή, αναπτύχθηκε με βάση τις ανάγκες για τη μελέτη των μαλακών επιφανειών αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις σκληρότερων επαφών καθώς περιλαμβάνει και τις κλασσικές 
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θεωρίες, για ένα πεδίο τιμών των παραμέτρων της. Σύμφωνα λοιπόν, με τη θεωρία αυτή η ακτίνα 

επαφής για μαλακά υλικά, υπολογίζεται από τον τύπο: 

 𝛼 = 𝑐𝑁𝛾  (1) 

και η οριακή επιφάνεια, δηλαδή οι τιμές της ροπής και της δύναμης τριβής στην επιφάνεια της 

επαφής για τις οποίες δεν υπάρχει ολίσθηση, έχει ελλειψοειδές σχήμα και δίνεται από τον τύπο: 

 𝑓𝑡
2

𝑟𝑎
2

+
𝑚𝑛

2

𝑟𝑏
2

= 1 
(2) 

Η τελευταία σχέση (2), αντικαθιστά τον κλασσικό τύπο του Coulomb, της αναπτυσσόμενης 

δύναμης τριβής που υποθέτει σημειακή επαφή και σχηματικά είναι κώνος: 

 𝑓𝑡 = 𝜇𝛮 (3) 

Όπου, α η ακτίνα επαφής, c αναλογική σταθερά, γ σταθερά που εξαρτάται από το τριβοζευγάρι, 

Ν η κάθετη στην επιφάνεια δύναμη, 𝑓𝑡   εφαπτόμενη στην επιφάνεια δύναμη τριβής, mn η ροπή της 

κάθετης στην επιφάνεια δύναμης, 𝑟𝑎  και 𝑟𝑏  οι κύριοι άξονες της ελλειψοειδούς οριακής επιφάνειας 

και μ ο συντελεστής τριβής.  

Η ανάγκη για χρήση θεωρίας, διαφορετικής από την κλασσική του Hertz, γίνεται 

αντιληπτή και στο [46], όπου διεξάγεται πείραμα για τον προσδιορισμό του συντελεστή τριβής σε 

έναν φακό επαφής, υπό διάφορες προϋποθέσεις, και συγκρίνονται τα θεωρητικά με τα 

πειραματικά αποτελέσματα, με τη θεωρία του Winkler να ανταποκρίνεται σαφώς περισσότερο 

στην πραγματικότητα. 
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Εικόνα 16. Χαρακτηριστική γραφική παράσταση της σχέσης α-Ν για διάφορες τιμές του γ. [44] 

 

 

 Εικόνα 17. Οριακές συνθήκες τριβής χωρίς ολίσθηση. Αριστερά, το σημειακό μοντέλο 

κώνου και δεξιά η ελλειψοειδής οριακή επιφάνεια [43]. 

 

 

 Στο [23], μελετάται λεπτομερώς η μορφή του ανθρωπίνου δακτύλου και κατασκευάζονται 

ανθρωπόμορφα δάκτυλα με όσο το δυνατόν πλησιέστερες στις πραγματικές, ιδιότητες. Στο άρθρο 

αναφέρεται πως τα δάκτυλα, έχουν διαφορετική σκληρότητα σε διαφορετικές περιοχές. Το 

μπροστά μέρος (tip), είναι πιο σκληρό από το κάτω (face) (Εικόνα 18). Αυτό επηρεάζει άμεσα την 
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δύναμη τριβής, η οποία αναπτύσσεται κατά την επαφή του δακτύλου με μία επιφάνεια και έτσι 

υποσυνείδητα, το άτομο επιλέγει το κατάλληλο σημείο του δακτύλου, για κάθε εργασία. Η δύναμη 

τριβής που αναπτύσσεται στο face (soft, Εικόνα 18) του δακτύλου είναι μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη στο tip. (Εικόνα 19) 

 

 

Εικόνα 18. Απεικόνιση της μη συμμετρικής σκληρότητας του δακτύλου [23] 

 

 

Εικόνα 19. Συντελεστής τριβής για διαφορετική επιφάνεια δακτύλου που χρησιμοποιείται. [23] 
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Στο [45], μελετάται η επίδραση που έχουν στην επαφή και πιο συγκεκριμένα στο 

συντελεστή τριβής, του δακτύλου με μία επιφάνεια, διάφοροι παράγοντες. Πειραματικά, 

μετρήθηκε η επίδραση της τραχύτητας της επιφάνειας, του κάθετου επιβαλλόμενου φορτίου και 

της εφύγρανσης του δακτύλου πριν την επαφή.  

Τα συμπεράσματα από τα δύο άρθρα, είναι πως αρχικά η δύναμη τριβής που αναπτύσσεται 

στο ανθρώπινο δάκτυλο εξαρτάται από την ακτίνα της επιφάνειας επαφής. Μεγαλύτερη επιφάνεια 

επαφής έχει αποτέλεσμα μεγαλύτερη δύναμη τριβής. Η επιφάνεια επαφής αυξάνεται με την 

αύξηση του επιβαλλόμενου φορτίου και με τη μείωση του μέτρου ελαστικότητας των υλικών. Ο 

συντελεστής τριβής, για χαμηλές τιμές εξωτερικού φορτίου, είναι ιδιαίτερα υψηλός και με την 

αύξηση του φορτίου μειώνεται, μέχρι ένα κατώτατο όριο, μετά από το οποίο αυξάνεται πάλι σιγά, 

λόγω μακροσκοπικών παραμορφώσεων στην επιφάνεια του δακτύλου. Ο συντελεστής τριβής, 

μειώνεται επίσης με την αύξηση της τραχύτητας της επιφάνειας του άλλου σώματος. Αυτό 

οφείλεται στη μείωση των δυνάμεων προσκόλλησης (adhesion) για αυξανόμενη τραχύτητα. 

Σημειώνεται ωστόσο, πως για μεγάλες ταχύτητες αυξάνονται οι δυνάμεις λόγω παραμορφώσεων, 

που υποδεικνύει πως η παραμόρφωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν, σε τέτοιες έρευνες. 

Η εφύγρανση του δακτύλου έχει επίδραση, συνδυαστική με τους προηγούμενους 

παράγοντες και γενικά αυξάνει το συντελεστή τριβής. Πιο συγκεκριμένα, μειώνεται το μέτρο 

ελαστικότητας και η επιφάνεια επαφής αυξάνεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τριβή. Επίσης 

αυξάνεται ο συντελεστής τριβής, κυρίως για  το πεδίο τιμών τραχύτητας της επιφάνειας         

0.01μm < Rq<1μm.  
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Εικόνα 20. Σχέση συντελεστή τριβής και φορτίου [45] 

 

 

Εικόνα 21. Σχέση συντελεστή τριβής και τραχύτητας [45] 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως αν επιθυμείται η ανάπτυξη μίας αρπάγης για το 

χειρισμό υφασμάτων μιμούμενης τη λειτουργία του ανθρώπινου χεριού, για το χειρισμό 

υφασμάτων, δεν αρκεί η κατασκευή μίας κλασσικής αρπάγης που να μιμείται απλώς την κίνηση 

του χεριού, αλλά στην ιδανική περίπτωση  θα πρέπει το άκρο εργασίας να πληροί τις παραπάνω 

ιδιότητες. 
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2.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (FABRIC-HANDLING 

APPLICATIONS) 

Το πιάσιμο ενός υφάσματος είτε από μία οριζόντια επιφάνεια, είτε από μια σωρό, πρόκειται για 

το σημαντικότερο, και ίσως δυσκολότερο κομμάτι στο χειρισμό υφασμάτων. Για το πιάσιμό του 

από μία επιφάνεια υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, όπως διεισδυτικές, επιφανειακής έλξης κλπ. [47]. 

Η αντίστοιχη διαδικασία για την περίπτωση της σωρού παρουσιάζει επιπρόσθετες δυσκολίες, 

όπως είναι ο εντοπισμός του υφάσματος και η προσέγγιση του με το βέλτιστο τρόπο. 

Σε κάθε περίπτωση μπορεί κανείς να καταλάβει, ότι για να αυτοματοποιηθεί κάποια  

διαδικασία και να δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή κάποιου ανθρώπου είναι 

απαραίτητη η χρήση αισθητηρίων. Τα αισθητήρια που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες 

εφαρμογές μπορούν να είναι είτε οπτικά αισθητήρια, είτε αισθητήρια αφής, είτε αισθητήρια που 

τοποθετούνται στο σώμα του ρομποτικού μηχανήματος και συνήθως μετράνε αναπτυσσόμενες 

δυνάμεις και ροπές. Οι τρεις κυριότερες λειτουργίες, για τις οποίες χρησιμοποιούνται τα 

αισθητήρια κατά το χειρισμό υφασμάτων είναι η ανίχνευση κάποιου αντικειμένου (συνήθως του 

ίδιου του υφάσματος), ο έλεγχος της πορείας της διαδικασίας και σε ένα μεγάλο κομμάτι των 

εφαρμογών, η ταξινόμηση των υφασμάτων σε κατηγορίες. 

2.2.1 ΤΥΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ (TYPES OF SENSORS 

USED) 

2.2.1.1 Οπτικά αισθητήρια (Visual sensors) 

Τα οπτικά αισθητήρια συναντώνται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, καθώς μπορούν να 

αποτελέσουν πολύ χρήσιμα εργαλεία. χάρις στην υψηλού επιπέδου πληροφορία που προσφέρουν 

και για τις τρεις λειτουργίες  που προαναφέρθηκαν. Διακρίνονται με βάση την αρχή λειτουργίας 

τους σε αισθητήρια 1D, 2D και 3D. Τα 1D αισθητήρια πρόκεινται για οπτικά αισθητήρια που 

λειτουργούν μόνο σε μία διάσταση και συνήθως χρησιμοποιούνται ως δυαδικά αισθητήρια. 

Δηλαδή, η πληροφορία που επιστρέφουν στο σύστημα μπορεί να πάρει μονάχα δύο τιμές, «1» και 

«0» που αντιστοιχούν στον εντοπισμό, ή μη, του αντικειμένου αντίστοιχα. Ο κλασσικότερος τύπος 
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τέτοιου αισθητηρίου είναι οι υπέρυθρες κάμερες (Εικόνα 22). Μία χαρακτηριστική εφαρμογή 

παρουσιάζεται  στο [48, 49], όπου στην επίπεδη επιφάνεια μίας αρπάγης επιφανειακής έλξης 

(αναρρόφησης) είναι τοποθετημένες 6 1D κάμερες με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξετάζεται αν το 

ύφασμα είναι σωστά τοποθετημένο κάτω από την αρπάγη (Εικόνα 23). 

 

Εικόνα 22. 1D υπέρυθρη κάμερα 

 

 

 

Εικόνα 23. Αρπάγη αναρρόφησης με 6 1D κάμερες για τον εντοπισμό του υφάσματος [48] 

 

Τα 2D αισθητήρια είναι δισδιάστατες κάμερες που συνήθως πληροφορούν για την 

τοποθεσία, τον  προσανατολισμό και την καταλληλότητα ενός αντικειμένου. Μέσω της 

κατάλληλης επεξεργασίας μιας εικόνας ή ενός βίντεο, συνήθως εντοπίζεται μία γωνία του 

υφάσματος από την οποία θα πραγματοποιηθεί το πιάσιμό του, ή ακόμα και το ίδιο το αντικείμενο. 
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Σε γενικές γραμμές, όταν αυξάνονται οι διαστάσεις στις οποίες λειτουργεί μία κάμερα, συνήθως 

οι ιδιότητες των απλούστερων καμερών χαμηλότερων διαστάσεων δεν χάνονται, αλλά η ποσότητα 

της πληροφορίας αυξάνεται και μαζί της η πολυπλοκότητα της επεξεργασίας. Οπότε μία 2D 

κάμερα, μπορεί να κάνει ό,τι ακριβώς και μία 1D αλλά με αυξημένο υπολογιστικό (και 

πραγματικό) κόστος. 

Αντίστοιχα, 3D κάμερες (RGB-D) χρησιμοποιούνται σε αρκετές εφαρμογές αλλά συνήθως 

όταν απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες από αυτές που μία δισδιάστατη κάμερα θα μπορούσε 

να δώσει. Ένα τέτοιο παράδειγμα παρουσιάζεται στο [50], όπου ένας 3D αισθητήρας 

χρησιμοποιείται για να εντοπίσει το βέλτιστο σημείο σύλληψης ενός υφάσματος μέσα από μία 

σωρό, ενώ στη συνέχεια το ταξινομεί σε κάποια από 4 βασικές κατηγορίες και τέλος εφαρμόζεται 

ένας αλγόριθμος που βρίσκει από ποιο σημείο θα έπρεπε να κρατηθεί το ύφασμα, ώστε να 

ξεδιπλωθεί πλήρως. Πριν μερικά χρόνια, η χρήση τρισδιάστατων καμερών ήταν πολύ σπάνια, 

εκτός των περιπτώσεων όπου θεωρούταν αναγκαία, καθώς το υπολογιστικό κόστος επεξεργασίας 

της πληροφορίας θεωρούταν απαγορευτικό. Ωστόσο, η εξέλιξη της τεχνολογίας στο κομμάτι του 

hardware (υπολογιστές) αλλά και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής 

μάθησης, έχουν λύσει τα χέρια πολλών ερευνητών [51]. Μέσω αλγορίθμων, είναι πιθανό να 

απομονωθεί η χρήσιμη πληροφορία, από τον υπόλοιπο τεράστιο όγκο πληροφοριών που συνήθως 

προσφέρουν οι τρισδιάστατες εικόνες και έτσι να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα ακόμη και με 

μικρότερο υπολογιστικό κόστος από εκείνο που θα απαιτούσε η χρήση 2D κάμερας.   

 

Εικόνα 24. Απεικόνιση τρισδιάστατης κάμερας (τύπου Kinect) 
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2.2.1.2 Αισθητήρια αφής (tactile sensors) 

Για τα αισθητήρια αφής που χρησιμοποιούνται σε ρομποτικές εφαρμογές έχει γίνει ήδη αναφορά 

στο κεφάλαιο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ», οπότε τώρα θα αναφερθούν περισσότερο παραδείγματα εφαρμογών 

τους στο χειρισμό υφασμάτων. Η όραση, για τους περισσότερους ανθρώπους, αποτελεί τη 

σημαντικότερη από τις 5 αισθήσεις. Μπορεί να δώσει πολλή πληροφορία σε πολύ μικρό χρόνο. 

Έχει ωστόσο το μειονέκτημα πως εξαρτάται απόλυτα από τις εξωτερικές συνθήκες, όπως είναι ο 

φωτισμός, ενώ επίσης δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες για τις μηχανικές ιδιότητες ενός 

αντικειμένου, όπως πχ τη σκληρότητα (εξαίρεση αποτελεί η αναγνώριση ενός αντικειμένου του 

οποίου οι ιδιότητες είναι γενικώς γνωστές). Στις ρομποτικές εφαρμογές, μία καλή εναλλακτική 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συμπληρωματικά είναι η αίσθηση της αφής. 

 Αναφέρθηκε προηγουμένως, πως οι κυριότερες κατηγορίες των αισθητηρίων αφής είναι 

τα ηλεκτρικής αντίστασης, τα πιεζοηλεκτρικά, τα χωρητικά, τα μαγνητικά και τα 

οπτοηλεκτρονικά. Τα αισθητήρια αφής μπορούν να αποδώσουν πολλή σημαντική πληροφορία με 

πολύ μικρό τόσο υπολογιστικό όσο και πραγματικό κόστος. Στο [40], σχεδιάζεται μία αρπάγη, 

αποκλειστικά για υφάσματα. Η αρπάγη αποτελείται από δύο κινούμενα δάκτυλα και ένα σταθερό 

(Εικόνα 25). Στις επιφάνειες και των τριών δακτύλων υπάρχει ένα χάλκινο έλασμα (με κόκκινο 

χρώμα στην Εικόνα 25), το οποίο τροφοδοτείται με ρεύμα και όταν η αρπάγη λειτουργεί και τα 

δάκτυλα κλείνουν, αν δεν πιαστεί επιτυχώς το ύφασμα, τα χάλκινα ελάσματα  έρχονται σε επαφή 

και κλείνουν το κύκλωμα. Με αυτόν τον πολύ απλό και οικονομικό, αλλά πλήρως αποτελεσματικό 

τρόπο, ένα αισθητήριο αφής πληροφορεί για το επιτυχές, ή όχι, αποτέλεσμα της διαδικασίας. 
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Εικόνα 25. Αρπάγη για υφάσματα με μηχανισμό ελέγχου αποτελεσματικότητας (με κόκκινο χρώμα τα χάλκινα 

ελάσματα). [40] 

  

Το προηγούμενο αισθητήριο είναι ένα δυαδικό αισθητήριο, καθώς οι μόνες τιμές της 

πληροφορίας που μπορεί να δώσει είναι επιτυχές ή μη επιτυχές πιάσιμο. Όταν ζητείται 

περισσότερη πληροφορία, όπως είναι για παράδειγμα το μέγεθος της αναπτυσσόμενης δύναμης 

στην επιφάνεια του αισθητηρίου, είναι απαραίτητη η χρήση διαφορετικού τύπου αισθητηρίου. 

Είτε αγοράζοντας, είτε κατασκευάζοντας το δικό του αισθητήριο, μπορεί κανείς να 

χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε είδος αισθητηρίου χρειάζεται, ανάλογα με τις ανάγκες της 

εφαρμογής. Στο [52], δύο κινητά ρομπότ συνεργάζονται για να μεταφέρουν ένα ύφασμα και στην 

αρπάγη του καθενός υπάρχουν αισθητήρες που υπολογίζουν την αναπτυσσόμενη τάση στο 

ύφασμα, ώστε να μην ξεφεύγει από τα επιθυμητά όρια και να μην υπάρχει ολίσθηση.  

 Μία εξέλιξη των αισθητηρίων αφής, που θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει όμοια 

με εκείνη των καμερών προς περισσότερες διαστάσεις, είναι η χρήση περισσότερων του ενός 

αισθητηρίου αφής σε μορφή πίνακα. Στο [32], 4 αισθητήρια χρησιμοποιούνται το ένα δίπλα στο 

άλλο και μετράνε ταυτόχρονα την αναπτυσσόμενη δύναμη. Λαμβάνοντας υπόψιν τις μετρήσεις 

του καθενός ξεχωριστά, αλλά και τη σχέση μεταξύ εκείνων διαφορετικών αισθητηρίων 



Διπλωματική εργασία    Πέτρος Καλτσάς 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός Τομέας 32 

 

λαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά διαφόρων 

επιφανειών.  

2.2.1.3 Αισθητήρια στο σώμα του ρομπότ (body sensors) 

Τα οπτικά αισθητήρια, όπως και τα αφής, προσφέρουν στο σύστημα εξωδεκτικότητα 

(exteroception), που σημαίνει πως έχουν αντίληψη του περιβάλλοντός τους χώρο. Μία άλλη 

μορφή αντίληψης, επίσης αρκετά σημαντική είναι η ιδιοδεκτικότητα (proprioception) που 

σημαίνει αντίληψη της κατάστασης και της θέσης τους στο χώρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

της ιδιοδεκτικότητας είναι η ικανότητα των ανθρώπων να περπατάνε χωρίς να κοιτάνε τα πόδια 

τους. Προκειμένου να αποκτήσει, ένα ρομπότ, η στην περίπτωσή μας μία αρπάγη, ιδιοδεκτικότητα 

είναι απαραίτητο να προστεθούν στο σώμα του αισθητήρια, σε ορισμένα κρίσιμα σημεία, ώστε να 

είναι δυνατή η πλήρης γνώση της ακριβής του κατάστασης κάθε χρονική στιγμή.  

 

  

Οι εφαρμογές χειρισμού υφασμάτων, σε ένα μεγάλο μέρος τους περιλαμβάνουν και την 

επεξεργασία αυτών (πχ ράψιμο [53, 54]), ή όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, εργασία σε χώρο στον 

οποίο πιθανό να υπάρχουν και άνθρωποι (ρομποτικοί οικιακοί βοηθοί). Σε κάθε περίπτωση, 

χρειάζεται απόλυτη ακρίβεια στον έλεγχο των κινήσεων του ρομπότ, ώστε να μην τίθεται σε 

κίνδυνο η ποιότητα του προϊόντος και πρωτίστως η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εφαρμογή στο [4], όπου χρησιμοποιείται μία ρομποτική 

διάταξη η οποία βοηθάει έναν άνδρα να φορέσει μία μπλούζα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

καταγράφονται συνεχώς οι τιμές των δυνάμεων και των ροπών που αναπτύσσονται, μέσω 

 

Εικόνα 26. Αισθητήριο σώματος 
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αισθητηρίων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του ρομπότ, ώστε να αποφευχθεί κάποιο 

ατύχημα, αλλά και να ελέγχεται η κατάσταση της διαδικασίας.  

2.2.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROCESSING) 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κάθε είδους αισθητήριο προσφέρει κάποια δεδομένα στο 

σύστημα. Στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά πρέπει να επεξεργαστούν, ώστε να γίνουν πληροφορίες 

και να αξιοποιηθούν. Οι τρεις κυριότερες λειτουργίες, για την τέλεση των οποίων 

χρησιμοποιούνται τα αισθητήρια στις εφαρμογές χειρισμού υφασμάτων αναφέρθηκαν και 

νωρίτερα. Πρόκεινται για την ανίχνευση του υφάσματος ή κάποιου σημείου του, τον έλεγχο της 

πορείας της διαδικασίας και την ταξινόμηση των υφασμάτων σε κατηγορίες. Παρακάτω θα 

αναλυθούν κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες και θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογών. 

2.2.2.1 Ανίχνευση αντικειμένου (Object detection) 

Το πρώτο βήμα σχεδόν σε κάθε σχετική εφαρμογή είναι η ανίχνευση και ο εντοπισμός του 

υφάσματος και των σημείων από τα οποία θα πρέπει να γίνει η σύλληψή του. Σε γραμμές 

παραγωγής όπου χρησιμοποιούνται μεταφορικοί ιμάντες και γενικά σε εφαρμογές όπου η όλη 

διαδικασία είναι αρκετά συγκεκριμένη, ο εντοπισμός του αντικειμένου (υφάσματος) είναι σαφώς 

πιο απλός, καθώς η πιθανή του τοποθεσία είναι γνωστή και μονάχα η παρουσία του μένει να 

επιβεβαιωθεί. Η απλότητα αυτών των περιπτώσεων επιτρέπει τη χρήση των απλούστερων 

αισθητηρίων, των δυαδικών. Τα δυαδικά αυτά αισθητήρια μπορεί να είναι είτε οπτικά  [48, 49, 

53, 55–59], είτε αφής[6, 42, 58], είτε ακόμα και τοποθετημένα στο σώ,α του ρομπότ, όπως στην 

περίπτωση του [60], όπου αισθητήρια είναι τοποθετημένα στον κορμό μίας αρπάγης η οποία 

πιάνει εύκαμπτα αντικείμενα από μία στοίβα, και μόλις υπάρξει επαφή μεταξύ της αρπάγης και 

της στοίβας, στέλνεται σήμα στον μικροελεγκτή. 

 Ανεβαίνοντας επίπεδο πολυπλοκότητας και πηγαίνοντας σε μη δυαδικά αισθητήρια, οι 

πληροφορίες αυξάνονται και μαζί αυξάνονται και οι ικανότητες του συστήματος. Στο [61] 

χρησιμοποιείται ένα αισθητήριο αφής, το οποίο υπολογίζει την αναπτυσσόμενη τάση στην αρπάγη 

και υπολογίζει έτσι τον αριθμό των κομματιών που έχουν πιαστεί. Μπορεί κανείς να συμπεράνει 
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πως όλα τα είδη αισθητηρίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ενός αντικειμένου 

αλλά όπως και στην ανθρώπινη καθημερινότητα, η όραση είναι η πιο συνήθης αίσθηση για τέτοιου 

είδους εφαρμογές. 

Δισδιάστατες και τρισδιάστατες κάμερες ενσωματώνονται συνήθως, σε ρομποτικά 

συστήματα για να εντοπίσουν ένα ύφασμα ή το βέλτιστο σημείο σύλληψης. Στα [48, 49], όπου 

δύο ρομποτικοί βραχίονες πιάνουν υφάσματα από δύο μεταφορικούς ιμάντες, δισδιάστατες 

κάμερες είναι τοποθετημένες πλάι στους ιμάντες και εντοπίζουν το επερχόμενο ύφασμα, όπως και 

τον προσανατολισμό του, ώστε η αρπάγη να προσαρμοστεί ανάλογα. Παρόμοια διάταξη 

χρησιμοποιείται στο [58], αλλά η κάμερα εντοπίζει το σημείο μίας γούνας από το οποίο πρέπει να 

γίνει η σύλληψη. Τρισδιάστατη κάμερα υπάρχει για τον ίδιο λόγο στο [39], μόνο που δεν 

χρησιμοποιούνται γούνες αλλά τσαλακωμένα ρούχα, και ο αισθητήρας βάθους (3D) 

χρησιμοποιείται από ένα ΤΝΔ για να εντοπιστεί το βέλτιστο σημείο σύλληψης. 

Στους ρομποτικούς οικιακούς βοηθούς ενσωματώνονται πολύ συχνά οπτικά αισθητήρια 

για να εντοπίσουν τα υφάσματα, καθώς λειτουργούν σε μη-καθορισμένο περιβάλλον. Ρομπότ που 

ειδικεύονται στη βοήθεια στο πλύσιμο ρούχων χρησιμοποιούν είτε 2D κάμερες όπως στο [8], είτε 

3D, όπως στα [2, 6, 62], με στόχο να εντοπίζουν τα ρούχα. Τόσο δισδιάστατη όσο και 

τρισδιάστατη εικόνα χρησιμοποιείται από ένα ρομπότ στο [1], το οποίο στρώνει κρεβάτια και 

πρέπει να εντοπίζει τις άκρες του σεντονιού. Διάφορα οπτικά αισθητήρια χρησιμοποιούνται και 

σε άλλες εφαρμογές από ρομπότ που διπλώνουν πετσέτες, ώστε να εντοπίσουν το σημείο αρπαγής 

[9, 55, 56, 63]. 

2.2.2.2 Έλεγχος της διαδικασίας (Process control) 

Τα διάφορα αισθητήρια ενσωματώνονται στα ρομπότ, ώστε να κλείνει ο βρόγχος λειτουργίας 

τους, να υπάρχει δηλαδή ανάδραση και να λειτουργούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Στο [64] 

αισθητήρες δύναμης/ροπής μετράνε συνεχώς τις δυνάμεις που αναπτύσσονται από την αρπάγη 

στο ύφασμα και θέτουν υπό έλεγχο λειτουργίες, όπως άπλωμα, δίπλωμα κλπ. Στο ίδιο σύστημα, 

μία κάμερα παρακολουθεί συνεχώς την κίνηση του υφάσματος. Σε εφαρμογές χειρισμού 

αντικειμένων, τύπου υφασμάτων, είναι πολύ συνηθισμένη η χρήση αισθητηρίων δύναμης/ροπής 

στην αρπάγη, ώστε να διατηρείται στιβαρό κράτημα, χωρίς όμως να προκαλούνται ζημιές στο 
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αντικείμενο [5, 56, 65, 66]. Αισθητήρες αφής και μία 3D κάμερα χρησιμοποιούνται σε μία 

εφαρμογή [5], όπου ένας άνθρωπος συνεργάζεται με ένα ρομπότ, κρατώντας ένα ύφασμα 

τεντωμένο. Όταν ο άνθρωπος πλησιάζει το ρομπότ, το ύφασμα χαλαρώνει και οι αισθητήρες 

ροπής στην αρπάγη δεν λειτουργούν σωστά, οπότε χρειάζεται η κάμερα. Όταν ο άνθρωπος πάει 

πίσω, η κατάσταση του υφάσματος, το οποίο παρακολουθεί η κάμερα δεν μεταβάλλεται και έτσι 

η κάμερα δεν αντιλαμβάνεται κάποια αλλαγή, οπότε οι αισθητήρες ροπής δίνουν σήμα στο ρομπότ 

να κινηθεί αναλόγως.  

 Σε εφαρμογές αυτοματοποιημένου ραψίματος, όπου απαιτείται υψηλή ακρίβεια, ο 

αυτόματος έλεγχος είναι απαραίτητος. Αισθητήρια που μετράνε τις αναπτυσσόμενες τάσεις 

χρησιμοποιούνται στα [53, 54], για να ελέγχεται η κατάσταση του υφάσματος, ενώ υπάρχουν και 

κάμερες στη διάταξη όπου ελέγχουν το πλάτος της ραφής. Εφαρμογές στις οποίες απαιτείται 

ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, είναι οι εφαρμογές στις οποίες συνεργάζονται ρομπότ και άνθρωπος. 

Σε μία εφαρμογή, όπου ένα ρομπότ βοηθάει έναν άνθρωπο να φορέσει το παντελόνι του [7], είναι 

τοποθετημένοι στην αρπάγη αισθητήρες δύναμης, που όταν παρατηρούν ανώμαλες τιμές, 

στέλνουν σήμα να ενεργοποιηθεί μία κάμερα η οποία εντοπίζει το σφάλμα. Σε προηγούμενη 

μορφή της ίδιας εφαρμογής [67], η κάμερα παρακολουθούσε τη διαδικασία όλη την ώρα, ώστε να 

εντοπίζει σφάλματα, ενώ στην πιο πρόσφατη ενεργοποιείται μόνο όταν χρειάζεται. Αντίστοιχα,  

Μία τρισδιάστατη κάμερα χρησιμοποιείται  στο [12] για να ανιχνεύει και να παρακολουθεί 

συνεχώς τα δάκτυλα και τους αγκώνες ενός ανθρώπου, την ώρα που ένα ρομπότ το ντύνει. 

2.2.2.3 Ταξινόμηση (Classification) 

Η αναγνώριση και η ταξινόμηση ενός υφάσματος, όπως εξηγήθηκε προηγουμένως μπορεί να 

φανεί χρήσιμη σε πολλές εφαρμογές. Και σε αυτήν την περίπτωση, όπως ο άνθρωπος έχει την 

ικανότητα να αναγνωρίζει ένα ρούχο ή ένα ύφασμα, κοιτάζοντας ή αγγίζοντάς το, έτσι και τα 

ρομπότ αξιοποιούν, είτε την όραση, είτε την αφή  για να αναγνωρίσουν και να ταξινομήσουν 

αναλόγως ένα ύφασμα. 
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Ταξινόμηση με κριτήριο την αφή (Classification through touch) 

Για να γίνει κατανοητή η διαδικασία μέσω της οποίας ένα ρομπότ, αλλά και εμείς οι άνθρωποι, 

μπορούμε τρίβοντας ένα ύφασμα να καταλάβουμε το είδος του υφάσματος, ή έστω να το 

διακρίνουμε από τα υπόλοιπα, θα ήταν χρήσιμο να ανατρέξει στην Ενότητα για τα 

Χαρακτηριστικά των επιφανειών στην Εισαγωγή. 

 

Υπάρχουσες μέθοδοι πειραματικού υπολογισμού χαρακτηριστικών μίας επιφάνειας (Existent 

methods of experimental computation of surface properties): 

 

Κάθε αντικείμενο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, είτε σε όλη του την ύλη, είτε στην 

επιφάνειά του, τα οποία το καθιστούν διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, παίζουν μεγάλο ρόλο στις ιδιότητες των αντικειμένων στα οποία ανήκουν. 

Επομένως έχει μεγάλη σημασία για τους ερευνητές που ασχολούνται με αυτά, να γνωρίζουν αυτές 

τις ιδιότητες και οι μέθοδοι υπολογισμού τους είναι αρκετές. Οι περισσότερες αφορούν σκληρές 

μεταλλικές επιφάνειες, καθώς αυτές απαντώνται στις περισσότερες μηχανολογικές εφαρμογές, 

που περιλαμβάνουν συνεργαζόμενα εξαρτήματα και η αναπτυσσόμενη τριβή, όντας υψηλή, έχει 

ύψιστη σημασία λόγω της φθοράς που δημιουργείται. Άλλες φορές, η τριβή είναι επιθυμητή και 

οι ερευνητές ψάχνουν τρόπους να την αυξήσουν. Σε κάθε περίπτωση η μελέτη των 

χαρακτηριστικών κάθε επιφάνειας, είναι πολύ σημαντική σε πολλούς κλάδους, από το χώρο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, έως  και εκείνον της μόδας. 

Ένας τρόπος να έχει κανείς μία πρώτη εικόνα της φύσης μίας επιφάνειας, είναι η μελέτη 

της μέσω μικροσκοπίων, όπου μπορεί να πάρει πληροφορίες για την χωρική κατανομή των 

τραχυτήτων, δηλαδή τις αποστάσεις τους και τον προσανατολισμό τους, όπως και για τη μελέτη 

πιθανής φθοράς, αλλά όχι υψομετρικά χαρακτηριστικά αυτών. Όσον αφορά σκληρές επιφάνειες 

όπως τα μέταλλα, για τη μελέτη της τραχύτητας, συχνά χρησιμοποιείται μία διάταξη, όπου ένα 

μικρό διαμαντάκι, τοποθετείται στην άκρη μίας ράβδου η οποία επιτρέπεται να περιστρέφεται στο 

επίπεδο του μήκους της. Το διαμαντάκι σαρώνει μία τομή της επιφάνειας (ένα επίπεδο) και 

ανεβοκατεβαίνει σύμφωνα με την τραχύτητα της επιφάνειας. Η κατακόρυφη αυτή κίνηση, 
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καταγράφεται και το αποτέλεσμα είναι μία απεικόνιση της τραχύτητας στο συγκεκριμένο επίπεδο 

(stylus method). [18] 

Η κλασσικότερη ίσως μέθοδος για τον υπολογισμό του συντελεστή τριβής μεταξύ δύο 

επιφανειών, είναι το τριβόμετρο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 27) και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε επιφάνεια και αρκετά εύκολα για υφάσματα. Η πρώτη επιφάνεια 

στερεώνεται πάνω σε ένα κεκλιμένο επίπεδο, του οποίου η κλίση είναι πλήρως ελεγχόμενη και 

ρυθμιζόμενη. Ένα αντικείμενο γνωστής μάζας, του υλικού της δεύτερης επιφάνειας τοποθετείται 

πάνω στην πρώτη και ρυθμίζοντας την κλίση του επιπέδου σημειώνουμε τη γωνία στην οποία 

υπάρχει ολίσθηση. Στη συνέχεια υπολογίζεται εύκολα ο συντελεστής τριβής του τριβοζευγαριού, 

μέσω της παρακάτω σχέσης (4). 

𝑚𝑔sin(𝜃) = 𝜇𝛮 (4) 

 

 

 

Εικόνα 27. Κλασσική εφαρμογή τριβόμετρου [16] 

 

Στα υφάσματα, που είναι και το κεντρικό κομμάτι της εργασίας, κύριο σημείο 

ενδιαφέροντος είναι συνήθως η άνεση που προσφέρει το ρούχο στον άνθρωπο. Το πως αισθάνεται 

ο κάθε άνθρωπος το ύφασμα στο δέρμα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η σκληρότητα του 

υφάσματος, η απαλότητα, η τραχύτητα, το πάχος, το βάρος η ανελαστικότητά του, όπως ακόμα 

και η ψυχολογία του ατόμου εκείνη τη στιγμή είναι ορισμένοι τέτοιοι παράγοντες. Για τη μέτρηση 

των μηχανικών ιδιοτήτων των υφασμάτων, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι όπως η KES-F, 

Ring Method, αλλά και οπτικές μέθοδοι, όπου αναλύονται λήψεις από την επιφάνεια του 

υφάσματος σε διάφορες κλίμακες. [68] 
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Στη μέθοδο KES-F, το δείγμα τεντώνεται με τασικό φορτίο 20gf/cm και ένας ανιχνευτής 

με 10 παράλληλα καλώδια (piano wires) πιέζεται στο ύφασμα με δύναμη 50gf ( 1 καλώδιο με 10 

gf όταν μετράται η τραχύτητα). Η μέθοδος αυτή υπολογίζει το συντελεστή τριβής με μεγάλη 

ακρίβεια, γεωμετρικά χαρακτηριστικά της τραχύτητας και την τυπική απόκλιση του συντελεστή 

τριβής. Στη Ring Method το ύφασμα τραβιέται μέσα από ένα χωνί. Η δύναμη μετράται σε 

συνάρτηση με το χρόνο και δημιουργείται ένα διάγραμμα με 4 ζώνες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν 

διαφορετικές ιδιότητες. [68] 

Η στιβαρότητα του υφάσματος, μετράται επίσης συχνά, καθώς καθορίζει την άνεση ενός 

ρούχου κατά την κίνηση του ατόμου, αλλά και στη βιομηχανία, το βαθμό ευκολίας της 

επεξεργασίας του. Η κλασσικότερη παράμετρος έκφρασης της στιβαρότητας, είναι ο υπολογισμός 

του μήκους κάμψης του μέσω της μεθόδου Peirce cantilever. Το ύφασμα τοποθετείται σε μία 

πλατφόρμα και κινείται προς μία κατεύθυνση, αφήνοντας το ελεύθερο  άκρο του να καμφθεί, 

μέχρις ότου η ευθεία που περνάει, από το ελεύθερο άκρο του υφάσματος και το άκρο της 

πλατφόρμας σχηματίσει μία γωνία θ, συνήθως θ = 41.5⁰. Στη συνέχεια το μήκος κάμψης ζ, 

υπολογίζεται από τη γωνία θ και από το μήκος l, το οποίο έχει προχωρήσει η πλατφόρμα, ως:  

 

 
𝜁 =  𝑙(

cos(𝜃 2⁄ )

8tan(𝜃)
)1 3⁄  

(5) 

[16] 

 

Ο συντελεστής κρεμάσματος (drape coefficient), υπολογίζεται από το λόγο της συνολικής 

επιφάνειας το υφάσματος, προς το λόγο της μη-κρεμασμένης (undraped), όταν αυτό τοποθετείται 

σε έναν δίσκο μικρότερου εμβαδού από το ύφασμα. Αυτός ο συντελεστής είναι άλλη μία 

παράμετρος έκφρασης της στιβαρότητας του υφάσματος. [16] 
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Εικόνα 28. Drape test [69] 

 

Εφαρμογές αυτόματης αναγνώρισης και ταξινόμησης επιφάνειας (Surface recognition and 

classification applications): 

Οι παραπάνω μέθοδοι μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στην απόδοση τιμών 

σε διάφορες ιδιότητες των υφασμάτων, αλλά δεν είναι ο ιδανικός τρόπος για την αναγνώριση και 

την ταξινόμησή τους καθώς απαιτούνται ολόκληρες διατάξεις για τη λήψη των μετρήσεων αλλά 

ίσως είναι και χρονοβόρες. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η 

ανάπτυξη της ΤΝ έχουν λύσει σε μεγάλο βαθμό τα χέρια των ερευνητών. Ένα από τα βασικά 

στοιχεία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης είναι πως μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, 

βασισμένα σε δεδομένα. Αυτό το στοιχείο μπορεί και έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές εφαρμογές, 

με στόχο την αναγνώριση και την ταξινόμηση υφασμάτων.  

Στην εφαρμογή των [33,70], 16 χωρητικά αισθητήρια συναποτελούν ένα αισθητήριο αφής 

το οποίο ενσωματώνεται σε μία αρπάγη (Εικόνα 29). Οι τιμές από τα επιμέρους μετρήσεις κάθε 

αισθητηρίου, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους του χειρισμού ενός υφάσματος, 

χρησιμοποιούνται από ένα σύστημα ταξινόμησης SVM για την ταξινόμηση του υφάσματος σε μία 

κατηγορία. Ως κριτήρια, εκτός από το καθαρό σήμα κάθε αισθητηρίου, μελετώνται και τα 

χαρακτηριστικά του στο πεδίο των συχνοτήτων, αλλά και στοιχεία όπως η διασπορά του σήματος, 

η κυρτότητα κλπ. Κάθε φορά που πρέπει να γίνει ταξινόμηση το SVM μπορεί να αποφασίσει 

μεταξύ δύο επιλογών και να δώσει μία ψήφο. Συνολικά υπάρχουν 10 υφάσματα και για κάθε 
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ζεύγος υφασμάτων, έχουν προϋπολογιστεί τα κριτήρια που μπορούν να είναι πιο καθοριστικά στη 

μεταξύ τους σύγκριση. Το SVM λοιπόν εκτελεί όλες τις πιθανές συγκρίσεις και όποια απόφαση 

έχει, στο τέλος, τις περισσότερες ψήφους είναι και η τελική. Αξίζει να σημειωθεί, πως το πείραμα 

μπορεί να έχει ποσοστά επιτυχίας της τάξεως του 99%. 

 

Εικόνα 29. Αριστερά: Το άνω μέρος του αισθητήρα του [33]. Δεξιά: Το άνω και το κάτω μέρος του PCB του 

αισθητηρίου 

 

Μία άλλη εφαρμογή που προσπαθεί να αναγνωρίζει επιφάνειες μέσω της αφής, 

παρουσιάζεται στο [24], όπου ένα ανθρωπόμορφο δάκτυλο, το οποίο στο εσωτερικό του έχει 

αισθητήρες δύναμης και επιταχυνσιόμετρα (Εικόνα 30), χρησιμοποιεί διάφορα στοιχεία του 

σήματος όπως η συνδιακύμανση, οι κύριες συχνότητες του σήματος. Οι τιμές αυτές 

τροφοδοτούνται σε ένα ΤΝΔ το οποίο στο τέλος διακρίνει διαφορετικές επιφάνειες. 
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Εικόνα 30. Το ανθρωπόμορφο δάκτυλο του [24] 

 

ΤΝΔ, SVM αλλά και η μέθοδος των Κ-κοντινότερων γειτόνων χρησιμοποιούνται στα [31] 

και [71] για τον ίδιο λόγο. Στις παραπάνω εφαρμογές οι αισθητήρες αφής που χρησιμοποιούνται, 

αποτελούνται από PVDF, το οποίο θεωρείται ιδανικό σε τέτοιου είδους εφαρμογές, γιατί η 

απόκρισή του δεν διαφέρει πολύ από εκείνη του ανθρώπινου συστήματος αφής.  

Ταξινόμηση μέσω ρομποτικής όρασης (Classification through vision) 

Τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας των υφασμάτων, τα οποία μπορούν να ληφθούν 

αποτελεσματικά, μέσω αισθητηρίων αφής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταξινόμησή τους 

σε κατηγορίες με βάση το υλικό. Από την άλλη, μέσω της όρασης είναι πιο εύκολο να 

ταξινομηθούν τα αντικείμενα σε άλλου είδους κατηγορίες, όπως είναι το είδος ρουχισμού. Μία 

κάμερα είναι τοποθετημένη σε ένα ανθρωποειδές ρομπότ στο [8], και αναγνωρίζοντας το 

περίγραμμα του υφάσματος το ταξινομεί σε κατηγορίες του τύπου: παντελόνι, φούτερ, πετσέτα 

κλπ. και στη συνέχεια εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος για το δίπλωμά του. Σε μία άλλη εφαρμογή 

με 2D κάμερα [72] εφαρμόζονται φίλτρα Gabor στις εικόνες και εντοπίζονται στοιχεία όπως ζάρες 

για την ταξινόμηση υφασμάτων σε παρόμοιες κατηγορίες με τις προηγούμενες. 

 Καθώς η αναγνώριση υφασμάτων είναι μία διαδικασία η οποία δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί απλή, λόγω της ομοιότητας μεταξύ των κομματιών αλλά και του πολύ μεγάλου 

πλήθους διαμορφώσεων που μπορεί να έχουν χάρη στην ελαστικότητά τους, 3D κάμερες μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις, δικαιολογώντας το αρκετά υψηλό τους κόστος, 
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τόσο το πραγματικό όσο και το υπολογιστικό. Αισθητήρες βάθους (3D) χρησιμοποιούνται στα 

[73] και [74], όσο ένα ρούχο κρέμεται από την αρπάγη, και αναλόγως τη μορφή του και το σημείο 

από το οποίο κρατιέται, ταξινομείται σε μία κατηγορία ρουχισμού. Αρκετές παρόμοιες εφαρμογές 

υπάρχουν οι οποίες είτε χρησιμοποιώντας το περίγραμμα, είτε τις ζάρες, είτε γενικά άλλα στοιχεία 

που μπορούν να εντοπίσουν επιτυχώς τρισδιάστατες κάμερες, καταφέρνουν και ταξινομούν 

υφάσματα και ρούχα σε επιμέρους κατηγορίες. 

 

 

Εικόνα 31. Επεξεργασία της 3D εικόνας στο [74] 

 

Από τα παραπάνω, αυτό που μπορεί να συμπεράνει κάποιος είναι ότι για την αναγνώριση 

ενός υφάσματος, αλλά και γενικότερα ενός αντικειμένου, υπάρχουν κάποιες σταθερές μέθοδοι. 

Αρχικά πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο αισθητήριο. Είτε αυτό είναι αισθητήριο αφής, είτε μία 

κάμερα, οι μετρήσεις του αισθητηρίου πρέπει να επεξεργαστούν καταλλήλως, ώστε να δώσουν 

επαρκή στοιχεία. Στην περίπτωση των αισθητηρίων αφής, η κλασσικότερη μέθοδος είναι η 

μεταφορά από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο των συχνοτήτων. Στην περίπτωση της ρομποτικής 

όρασης, το περίγραμμα, τυχόν ζάρες κα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, 

το μόνο σίγουρο είναι πως η επεξεργασμένη πληροφορία, πρέπει να αξιοποιηθεί από κατάλληλο 

αλγόριθμο, ο οποίος θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις, όπως το είδος το ρούχου. 

Τέτοιοι αλγόριθμοι ονομάζονται αλγόριθμοι ταξινόμησης, και στο διαδίκτυο μπορεί 

κανείς να βρει πολλές σχετικές πληροφορίες. Οι πιο συνηθισμένοι είναι ο αλγόριθμος Random 

Forest, Κ-κοντινότεροι γείτονες, τα Support Vector machines, τα δέντρα αποφάσεων, όπως και η 

λογιστική παλινδρόμηση. Κάποιες από αυτές, όπως τα SVM και η λογιστική παλινδρόμηση 
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μπορούν να λάβουν απόφαση, μόνο μεταξύ δύο κλάσεων, και σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται 

η εφαρμογή περεταίρω αλγορίθμων, όπως το Majority Voting όπου γίνονται όλες οι πιθανές 

συγκρίσεις μεταξύ των υποψήφιων κλάσεων ανά δύο, και όποια κλάση στο τέλος της διαδικασίας 

έχει τις περισσότερες ψήφους, λαμβάνεται ως η τελική απόφαση. Οι υπόλοιποι αλγόριθμοι 

ταξινόμησης έχουν τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων μεταξύ περισσότερων κλάσεων, αλλά και 

σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατή η ενίσχυση του συστήματος λήψης αποφάσεων, μέσω της 

εφαρμογής Majority Voting, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία κάποιες φορές και καταμετρώντας 

ψήφους.  

2.3 ΚΙΝΗΤΡΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΕΝΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (MOTIVATION FOR DEVELOPMENT OF A SENSOR TO 

RECOGNIZE THE FABRICS’ TYPE) 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η αυτοματοποίηση της διαδικασίας χειρισμού υφασμάτων, 

δύναται να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής πολλών ανθρώπων αλλά και να ωφελήσει πολλές 

σχετικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Η αδυναμία πολλών, ήδη υπαρχόντων, 

αυτοματοποιημένων βιομηχανικών συστημάτων να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερες ανάγκες του 

χειρισμού εύκαμπτων και ευαίσθητων υλικών, αποτελεί από μόνη της, κίνητρο ανάπτυξης ειδικών 

συστημάτων για το χειρισμό υφασμάτων. Λόγω των πολλών διαφορών που παρουσιάζουν μεταξύ 

τους τα υφάσματα, ακόμη και ένα τέτοιο, ειδικά σχεδιασμένο σύστημα, ενδεχομένως να 

απευθύνεται μόνο σε ορισμένους τύπους υφασμάτων και επομένως να απαιτείται η ανάπτυξη 

περεταίρω παρόμοιων συστημάτων.  

Η δυνατότητα αναγνώρισης του υφάσματος, από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα 

χειρισμού του, θα συνεισέφερε στην προσπάθεια αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων. Θα 

μπορούσε, ενδεχομένως, να αναπτυχθεί ένα σύστημα, το οποίο ανάλογα με τον τύπο του 

υφάσματος με το οποίο καλείται να εργαστεί κάθε φορά, να αναπροσαρμόζεται, δηλαδή είτε με 

κάποιον τρόπο να αλλάζει τη διάταξή του, είτε να ενεργοποιεί έναν διαφορετικό τρόπο 

λειτουργίας. Στην απλούστερη μορφή, μόλις ένα τέτοιο μηχάνημα εντοπίζει έναν τύπο 
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υφάσματος, τον οποίο δεν μπορεί να χειριστεί, θα το απορρίπτει, τοποθετώντας το  πχ σε μία 

διαφορετική στοίβα.  

Στην περίπτωση των ρομποτικών οικιακών βοηθών, η δυνατότητα αναγνώρισης του τύπου 

του υφάσματος είναι ακόμη πιο σημαντική, καθώς σε σύγκριση με τις βιομηχανίες, η οργάνωση 

ενός νοικοκυριού είναι πολύ πιο λιτή, και η πιθανότητα ύπαρξης πολλών διαφορετικών τύπων 

υφασμάτων, πολύ μεγάλη. Επομένως, η δυνατότητα αναγνώρισης του τύπου των υφασμάτων σε 

τέτοιου είδους εφαρμογές, κρίνεται ως πρωτεύουσα ανάγκη και όχι απλώς, ως μία επιπλέον 

αναβάθμιση.  

Από τα παραπάνω, προκύπτει πως η ανάγκη ανάπτυξης συστημάτων με δυνατότητα 

αναγνώρισης τύπων υφασμάτων, είναι γεγονός και επομένως, το πρώτο βήμα προς αυτήν την 

κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη κατάλληλων αισθητηρίων. Αυτά τα αισθητήρια, θα μπορούσαν να 

είναι είτε κάμερες, τα οποία από την εικόνα του υφάσματος θα αναγνώριζαν τον τύπο του, είτε 

αισθητήρια αφής, τα οποία τρίβοντας το ύφασμα, θα αναγνώριζαν τον τύπο του μέσω της 

αναγνώρισης της επιφάνειάς του. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ (SENSOR DEVELOPMENT 

METHODOLOGY) 

3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (ANALYSIS OF THE 

DESIGN PROBLEM) 

Για το σχεδιασμό του αισθητηρίου, το πρώτο βήμα ήταν η ανάλυση του προβλήματος και η 

καταγραφή των σχεδιαστικών ζητουμένων: 

 

• Λειτουργία 

Το αισθητήριο πρέπει να τοποθετηθεί σε δάκτυλα ρομποτικής αρπάγης, η οποία θα το κινεί 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια ενός υφάσματος, να κινείται 

«τρίβοντάς» την και να λαμβάνει μετρήσεις. Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από ένα πρόγραμμα, για την αναγνώριση του υφάσματος. 

• Περιβάλλον λειτουργίας 

Το αισθητήριο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε διάφορα περιβάλλοντα. 

Σε πρώτη φάση, θα γίνει η κατασκευή ενός αρχικού πρωτοτύπου, του οποίου η χρήση θα 

περιορίζεται στο χώρο του εργαστηρίου, αλλά σύμφωνα και με τα όσα αναφέρθηκαν στο 

προηγούμενο κομμάτι της εργασίας, ένα τέτοιο αισθητήριο θα μπορούσε στο μέλλον να 

βρεθεί ακόμα και σε εργοστάσια ή σπίτια. 

• Κόστος 

Το κόστος του αισθητηρίου, προφανώς θα πρέπει να κρατηθεί όσο το δυνατόν πιο χαμηλά, 

χωρίς όμως την υποβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητάς του. 

• Ασφάλεια 

Το αισθητήριο θα έρχεται σε επαφή με υφάσματα ή άλλα μαλακά υλικά, τα οποία όμως 

είναι ευαίσθητα. Επίσης, οι δυνάμεις που θα αναπτύσσονται κατά την τριβή των 
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αντικειμένων ενδεχομένως να μπορούν να δημιουργήσουν φθορές. Άρα, το υλικό της 

επιφάνειας θα πρέπει να είναι τέτοιο, που δεν θα προκαλεί πρόβλημα στο ύφασμα. 

• Διαστάσεις 

Το αισθητήριο, πρόκειται να είναι ένα αισθητήριο αφής που χρησιμοποιείται σε 

υφάσματα. Θα μπορεί να τοποθετηθεί, πάνω στα δάχτυλα μίας αρπάγης, οπότε ο 

διαθέσιμος χώρος στην αρπάγη θα κρίνει και τις τελικές διαστάσεις του προϊόντος.  

• Συντήρηση και επισκευή 

Το αισθητήριο θα χρησιμοποιείται για να τρίβει επιφάνειες, επομένως η συνεχής τριβή 

ενδεχομένως να προκαλεί και φθορές. Θα ήταν, άρα, επιθυμητό, αρχικά να είναι από υλικό 

που δεν θα φθείρεται εύκολα, και επίσης σε περίπτωση που χρειάζεται αντικατάσταση, να 

είναι εύκολη.  

3.2 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (FUNDAMENTAL DESIGN) 

Στη συνέχεια, με βάση τα παραπάνω σχεδιαστικά ζητούμενα, γίνονται κάποιες σχεδιαστικές 

προτάσεις. 

Αρχή λειτουργίας αρπάγης 

• Soft gripper 

• Industrial gripper 

 

Βασική αρχή λειτουργίας  

•  Χωρητικό αισθητήριο 

• PVDF  

• Οπτοηλεκτρονικό αισθητήριο 

• Μαγνητικό αισθητήριο 

• Σκανάρισμα επιφάνειας (stylus method) 

• Ηλεκτρικής αντίστασης 
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Μορφολογία 

• Μίμηση του ανθρώπινου δακτύλου 

• Συμμετρικό ημισφαιροειδές με διαστάσεις παρόμοιες του δακτύλου 

• Μακρόστενο ραβδοειδές 

• «Δισδιάστατη» επιφάνεια 

Υλικό 

• Σιλικόνη 

• Φουσκωτό 

Αριθμός αισθητηρίων 

• Ένα ενιαίο 

• Διάταξη πίνακα 

 

Πριν περάσουμε στην αξιολόγηση των επιλογών και τη λήψη αποφάσεων, να σημειωθεί, πως 

αν και η χρήση καμερών είναι πολύ συχνή σε εφαρμογές χειρισμού υφασμάτων γενικά, αλλά και 

στην αναγνώρισή τους ειδικά, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν λήφθηκε υπόψιν, γιατί ξεφεύγει 

από τα όρια της παρούσας εργασίας, η οποία αφορά την ανάπτυξη αισθητηρίου αφής. 

 Από τις παραπάνω επιλογές, κάποιες αποφάσεις ήταν εύκολες, όπως ο αποκλεισμός της 

μεθόδου του σκαναρίσματος (stylus method), επειδή κρίθηκε πως απαιτείται μεγάλη λεπτομέρεια 

και είναι επικίνδυνη για την ποιότητα του υφάσματος. Επίσης, στον αριθμό του αισθητηρίων, 

γρήγορα αποφασίστηκε η επιλογή των πολλαπλών στοιχείων σε «διάταξη πίνακα», καθώς όπως 

είδαμε και στη βιβλιογραφία, σε περιπτώσεις αναγνώρισης επιφανειών μέσω αφής, συνιστάται η 

χρήση πολλαπλών αισθητηρίων, λόγω του ότι επιτρέπει τη σύγκριση των μετρήσεων σε 

διαφορετικά σημεία, κάθε χρονική στιγμή. 

Μετά από έρευνα της αγοράς, αλλά και με γνώμονα παρόμοιες δημοσιευμένες εφαρμογές, 

αποφασίστηκε η χρήση ενός ήδη υπάρχοντος αισθητηρίου, μετά από τον κατάλληλο 

επανασχεδιασμό. Πρόκειται για το αισθητήριο που αναπτύσσεται στα [36] και [37] (Εικόνα 32). 

Αρχικά, υπήρχε η σκέψη χρησιμοποίησης αρπάγης τεχνολογίας πνευματικού soft robot, αλλά μία 

σύμπτυξη των δύο τεχνολογιών είναι αρκετά δύσκολη καθώς ο σχεδιασμός της όλης διάταξης, 

ώστε το αποτέλεσμα να είναι και λειτουργικό, είναι αρκετά απαιτητικός. Μία επιλογή soft gripper, 
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θα έκανε αρκετά δύσκολη και τη διαδικασία δειγματοληψίας, καθώς στις εφαρμογές αναγνώρισης 

επιφανειών, οι βασικότερες προϋποθέσεις είναι η δειγματοληψία με σταθερή ταχύτητα και 

σταθερή δύναμη. Λόγω της φύσης των αρπαγών τεχνολογίας soft robot, η διατήρηση αυτών των 

μεγεθών σταθερών, δεν είναι πολύ εύκολη. Αποφασίστηκε επομένως, η μη χρήση πνευματικής 

αρπάγης και η ανάπτυξη του συγκεκριμένου αισθητηρίου. Η διαδικασία επιλογής της τεχνολογίας 

του αισθητηρίου αφής περιγράφεται συνοπτικά στο παρακάτω διάγραμμα (Πίνακας 4). 
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Πίνακας 4. Διάγραμμα αποφάσεων για τον σχεδιασμό του αισθητήρα  
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Η λειτουργία του αισθητηρίου έχει ως εξής: Στη μία επιφάνεια μιας πλακέτας τυπωμένου 

κυκλώματος (Printed Circuit Board – PCB)  είναι τοποθετημένα ζεύγη LED και φωτοτρανζίστορ 

(φωτοζεύγη)  σε διάταξη 4x4 (Εικόνα 33). Στην κάτω πλευρά του PCB τοποθετείται το υπόλοιπο 

κύκλωμα, το οποίο αποτελείται από έναν Analog to Digital Converter (ADC), ηλεκτρικές 

αντιστάσεις και πυκνωτές. Στην άνω πλευρά του PCB, στην οποία βρίσκονται τα φωτοζεύγη, 

εφαρμόζει μία ειδικά σχεδιασμένη σιλικόνη, ημισφαιρικού σχήματος. Η κάτω επιφάνεια της 

σιλικόνης, η οποία έρχεται σε επαφή με το PCB, έχει μία εσοχή πάνω από κάθε φωτοζεύγος, ύψους 

1.5mm και τετράγωνης διατομής, πλευράς 1.6mm. Όταν το αισθητήριο έρχεται σε επαφή με ένα 

σώμα, η σιλικόνη παραμορφώνεται και η παραμόρφωση αυτή διαδίδεται σε ολόκληρο το σώμα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το πάνω μέρος κάθε εσοχής, το οποίο αρχικά έχει ύψος 1.5mm να 

παραμορφώνεται, και ανάλογα με τη θέση του στη διάταξη και το είδος της επαφής, η απόσταση 

των 1.5mm να αυξάνεται ή να μειώνεται. Το πάνω μέρος των εσοχών είναι λευκού χρώματος, 

ώστε να αντανακλά με βέλτιστο τρόπο τις προσπίπτουσες ακτίνες φωτός, ενώ η υπόλοιπη σιλικόνη 

είναι χρώματος μαύρου, ώστε να μην τη διαπερνά τυχών εξωτερικός φωτισμός. Τα LED, 

τροφοδοτούμενα από εξωτερική πηγή συνεχούς ρεύματος, εκπέμπουν συνεχώς φως, το οποίο 

αντανακλάται στις λευκές επιφάνειες των εσοχών και προσπίπτει στα φωτοτρανζίστορ, τα οποία 

το απορροφούν. Αναλόγως της ποσότητας φωτός που απορροφά το κάθε φωτοτρανζίστορ, 

μεταβάλλεται η ποσότητα του ηλεκτρικού ρεύματος στην έξοδο του τρανζίστορ. Στη συνέχεια, 

αφού το ρεύμα περάσει από κάποιες ηλεκτρικές αντιστάσεις, εισέρχεται στον ADC, όπου γίνεται 

η δειγματοληψία και παίρνουμε ως έξοδο την τάση. Με αυτόν τον τρόπο, η μετρούμενη τάση, 

εξαρτάται άμεσα από την επαφή του αισθητηρίου με ένα άλλο σώμα έχοντας έτσι τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιηθεί ως ένα αισθητήριο αφής.  [36] 
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Εικόνα 32. Αναπαράσταση των επιμέρους τμημάτων του αισθητηρίου του [37] 

 

Στο πρωτότυπο σχέδιο χρησιμοποιούνται 16 φωτοζεύγη LED-φωτοτρανζίστορ σε διάταξη 4x4 

με τις διαστάσεις που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Επομένως οι τελικές 

διαστάσεις της βάσης της σιλικόνης είναι 11.4 mm x 11.4 mm. Με βάση την ανάλυση 

πεπερασμένων στοιχείων που πραγματοποιήθηκε στο [36], το πάνω μέρος του παραμορφώσιμου 

τμήματος, για τη βέλτιστη ακρίβεια μετρήσεων, είναι τμήμα σφαίρας ακτίνας 11.4 mm. Με αυτές 

τις προδιαγραφές, και επιλογή σιλικόνης ΜΜ928, το αισθητήριο μπορεί να μετράει δυνάμεις στο 

διάστημα [0,4] Ν, αλλά και ροπές έως 10 Nmm. Για την αναγωγή της μετρούμενης ηλεκτρικής 

τάσης σε δύναμη και ροπή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ΤΝΔ, με εισόδους τις ηλ. τάσεις και 

εξόδους, δυνάμεις (Ν) και ροπές (Nmm) και στους 3 κύριους άξονες Χ,Υ,Ζ (Εικόνα 34). Η 

διάταξη των φωτοζευγών, αλλά και η υπόλοιπη γεωμετρία του αισθητηρίου, δίνουν τη δυνατότητα 

υπολογισμού του σημείου της επιφάνειας της σιλικόνης, στο οποίο πραγματοποιείται η επαφή. Το 

σημείο της επαφής προσεγγίζεται με τη μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων, με σφάλμα μικρότερο των 

0.2⁰  για τη γωνιακή και 100μm για την ακτινική παραμόρφωση του αισθητηρίου. Για την 

ανακατασκευή της δύναμης, το σφάλμα είναι μικρότερο από 0.15Ν στον κατακόρυφο άξονα (Ζ) 

και μικρότερο από 0.08Ν στους οριζόντιους άξονες. [37] 



Διπλωματική εργασία    Πέτρος Καλτσάς 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός Τομέας 53 

 

 

Εικόνα 33. (α) Τα ζεύγη LED-φωτοτρανζίστορ, (β) κάτω όψη του παραμορφώσιμου τμήματος, (γ) άνω όψη του 

συναρμολογημένου αισθητηρίου, (δ) κάτω όψη του αισθητηρίου, με τον ADC [37] 

 

 

Εικόνα 34. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής ΤΝΔ για την ανακατασκευή της δύναμης [37] 
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3.3 ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (CONFIGURATION REDESIGN) 

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, ήταν η 

μείωση του αριθμού των φωτοζευγών από 16 σε 9, και επομένως σε διάταξη 3x3, και η χρήση 

ενός πρόσθετου εξαρτήματος, grid, μεταξύ του PCB και της σιλικόνης. Το χρησιμοποιούμενο 

grid, εξυπηρετεί τη μείωση του ύψους των τοιχίων μεταξύ των κελιών, το οποίο προσθέτει 

στιβαρότητα στην κατασκευή, και την αποφυγή μη-μονοτονικών χαρακτηριστικών των 

μετρήσεων. Η χρήση 9 φωτοζευγών επιτρέπει το σχεδιασμό ενός αισθητηρίου, με ικανοποιητικά 

μικρές διαστάσεις, το οποίο όμως, την ίδια στιγμή έχει 9 σημεία μετρήσεων και αυτονομία, καθώς 

ολόκληρο το κύκλωμα, με εξαίρεση την πηγή τροφοδοσίας, βρίσκεται επάνω στο PCB.  Στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5) φαίνονται τα επιμέρους εξαρτήματα από τα οποία θα αποτελείται 

το επανασχεδιασμένο αισθητήριο. 

 

Πίνακας 5. Πίνακας εξαρτημάτων του αισθητηρίου 

Α/Α 

εξαρτήματος 

Περιγραφή εξαρτήματος Εικόνα εξαρτήματος 

1 Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB) 

 

2 Grid 

 

3 Παραμορφώσιμο τμήμα σιλικόνης 

 

4 Μικροελεγκτής για την επικοινωνία 

υπολογιστή-αισθητηρίου (Arduino Nano) 
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3.3.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (PRINTED 

CIRCUIT BOARD DESIGN) 

3.3.1.1 Σχεδιασμός ηλεκτρικού κυκλώματος (Electric Circuit Design) 

Το κύκλωμα του συστήματος αποτελείται από 9 ζευγάρια LED-φωτοτρανζίστορ μοντέλου 

NJL5908AR της NJR, αντιστάσεις, πυκνωτές και έναν Analog to Digital Converter (ADC) 

MAX11617EEE+ της Maxim Integrated. (Πίνακας 6) 

Όσον αφορά, τη δειγματοληψία και τον έλεγχο της λειτουργίας του αισθητηρίου, 

υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή, προϋποθέτει την τοποθέτηση μικροελεγκτή απευθείας 

επάνω στο PCB, με ενσωματωμένο ADC. Η δεύτερη επιλογή,  ήταν η χρήση μεμονωμένου ADC 

επάνω στο PCB, όπως και στο πρωτότυπο σχέδιο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα έπρεπε να 

χρησιμοποιηθεί μεταξύ του υπολογιστή και του αισθητηρίου ένας μικροελεγκτής, για τον 

προγραμματισμό και τη επικοινωνία  με το chip.  

Για την πρώτη επιλογή, διεξήχθη μία έρευνα των υποψήφιων μικροελεγκτών καθώς 

απαιτείται πολύ μικρό μέγεθος, αριθμός καναλιών ADC ≥ 9 και κάποιες άλλες προδιαγραφές που 

αφορούν κυρίως τη μέγιστη δυνατή συχνότητα και την ακρίβεια δειγματοληψίας. Μία τέτοια 

οικογένεια μικροελεγκτών είναι οι μικροελεγκτές PIC. Αυτή η περίπτωση έχει το πλεονέκτημα, 

πως καθώς δεν απαιτείται ενδιάμεσο εξάρτημα για την επικοινωνία υπολογιστή αισθητηρίου, η 

τελική διάταξη της εφαρμογής είναι πολύ πιο ευέλικτη. Η δεύτερη επιλογή, απαιτεί τη χρήση 

εξωτερικού μικροελεγκτή μεταξύ του υπολογιστή και του αισθητηρίου, κάτι το οποίο προσθέτει 

κόστος και μέγεθος στη διάταξη, αλλά απλοποιεί κατά πολύ τον προγραμματισμό του ADC.  

Αρχικά, επιλέχθηκε η χρήση μικροελεγκτή PIC, καθώς προσέφερε περισσότερες 

δυνατότητες στην εφαρμογή. Η περιορισμένη, όμως, διαθεσιμότητα των κατάλληλων μοντέλων 

στην αγορά, σε συνδυασμό με την πολύπλοκη διαδικασία του προγραμματισμού τους, 

προτιμήθηκε τελικά, η τοποθέτηση ενός ADC στο PCB και η χρήση ενός Arduino Nano board 

σαν εξωτερικός μικροελεγκτής, μεταξύ του αισθητηρίου και του υπολογιστή (Εικόνα 35). Η 

διαφορά στο κόστος ήταν σχεδόν μηδενική, και το μέγεθος δεν επηρεάζει πολύ την εφαρμογή μας, 

οπότε αποφασίστηκε η δεύτερη επιλογή. Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν τελικά για το 
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σχεδιασμό του κυκλώματος της πλακέτας, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. (Πίνακας 6) και 

απεικονίζονται στην Εικόνα 36. 

 

Πίνακας 6. Πίνακας εξαρτημάτων του ηλ. κυκλώματος 

Α/Α 

εξαρτήματος 

Πλήθος Περιγραφή εξαρτήματος Μοντέλο Εξαρτήματος 

1 9 Φωτοζεύγη LED-φωτοτρανζίστορ NJL5908AR 

2 1 Analog to Digital Converter MAX11617EEE+ 

3 1 Δίκτυο 8 αντιστάσεων 3.9kΩ EXB-2HV392JV 

4 1 Δίκτυο 8 αντιστάσεων 270kΩ EXB-2HV274JV 

5 1 Αντίσταση 3.9kΩ CR0402-JW-392GLF 

6 1 Αντίσταση 270kΩ ERJ-3RED2703V 

7 1 Δίκτυο 2 Pull-up resistors (1kΩ) EXB-24V102JX 

8 1 Πυκνωτής φιλτραρίσματος θορύβου 

πηγής (0.1μF) 

AVX 0402ZD104KAT4A 

9 1 Πυκνωτής φιλτραρίσματος θορύβου 

πηγής (4.7μF) 

CL05A475KP5NRNC 

 

 

Εικόνα 35. Arduino Nano board 
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Όσον αφορά το μοντέλο του ADC, οι επιλογές ήταν περιορισμένες λόγω του μικρού 

επιθυμητού μεγέθους και του απαιτούμενου αριθμού καναλιών εισόδου (≥ 9), όπως επίσης και 

απαιτούμενης συχνότητας δειγματοληψίας, μεγαλύτερης των 100Hz. Ο MAX11617EEE+ πληροί 

όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές καθώς έχει διαστάσεις 6.96mm x 4.84mm, 12 κανάλια ADC 

και ανάλυση μετατροπής ADC 12bits, με δυνατότητα για δειγματοληψία στα 94 ksps (kilo-

samples per second) και λειτουργεί τροφοδοτούμενος από πηγή συνεχούς ρεύματος, τάσης 3.3V, 

μέσω του Arduino.  

 

 

Εικόνα 36. Τα εξαρτήματα της κάτω πλευράς του PCB προτού τοποθετηθούν: 1) A-D Converter, 2) Δίκτυο 

αντιστάσεων 3.9kΩ, 3) Δίκτυο αντιστάσεων 270kΩ, 4) Pull-up resistors, 5) Αντίσταση 3.9kΩ, 6) Αντίσταση 270kΩ, 

7) Πυκνωτής 0.1μF, 8)  Πυκνωτής 4.7μF 
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Η επιλογή των παθητικών στοιχείων έγινε με κριτήριο το μέγεθος, καθώς η χρησιμοποίηση 

αυτού του αισθητηρίου δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού μηχανισμού, σε διαστάσεις παρόμοιες 

του ανθρώπινου δακτύλου, κάτι που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στην τοποθέτησή του σε αρπάγη, 

αλλά και σε μελλοντικές εφαρμογές. Χρησιμοποιήθηκαν 9 αντιστάσεις των 3.9kΩ και άλλες 9 

των 270kΩ συνδεδεμένες σε σειρά με τα φωτοτρανζίστορ. Επίσης χρησιμοποιούνται άλλες δύο 

αντιστάσεις 1kΩ σαν pull-up αντιστάσεις των SCL και SDA pins του ADC. Όσον αφορά τους 

πυκνωτές, χρειάζονται δύο, ένας 4.7μF και ένας 0.1μF η οποίοι χρησιμεύουν ως φίλτρο της 

εισερχόμενης τάσης στον ADC. 

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω εξαρτήματα και το λογισμικό Eagle της Autodesk 

σχεδιάστηκε αρχικά το ηλεκτρικό κύκλωμα που φαίνεται στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 37-

Εικόνα 39) και απεικονίζονται όλα τα προαναφερθέντα εξαρτήματα καθώς και οι συνδέσεις 

μεταξύ αυτών.  

 

 

Εικόνα 37. Σχηματική απεικόνιση του ηλεκτρικού κυκλώματος του αισθητήρα (λογισμικό Eagle) 
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Εικόνα 38. Το κύκλωμα συνδέσεων του ADC. 

 

 

Εικόνα 39. Φωτοζεύγος NJL5908AR και δίκτυο αντιστάσεων 3.9kΩ. 
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3.3.1.2 Διαμόρφωση της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (PCB Configuration) 

Στη συνέχεια, σειρά είχε ο σχεδιασμός του PCB στο ίδιο λογισμικό. Πρόκειται για μία 

σχετικά δύσκολη εργασία, καθώς στη συγκεκριμένη εφαρμογή απαιτείται μικρό μέγεθος πλακέτας 

και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ADC ορισμένα εξαρτήματα, πρέπει να είναι τοποθετημένα 

σε μικρή απόσταση από τον ADC. Ένας τρόπος σχεδιασμού πλακετών μικρού μεγέθους αλλά 

πολύπλοκου κυκλώματος, είναι η χρήση περισσότερων των δύο στρωμάτων, το οποίο δημιουργεί 

περισσότερο χώρο για τη διέλευση των traces (δίκτυο αγώγιμων «μονοπατιών», αντίστοιχα των 

καλωδίων). Η χρήση περισσότερων στρωμάτων ανεβάζει το κόστος της πλακέτας, οπότε αν είναι 

δυνατό προτιμάται η απλούστερη εκδοχή των δύο στρωμάτων. Τελικώς, σχεδιάστηκε η παρακάτω 

ηλεκτρονική πλακέτα με τελικές διαστάσεις 11.5 mm x 13.5mm  (Εικόνα 40) και μόλις 2 

στρώματα (πάχος 1.57mm). Στο πάνω μέρος 9 (Εικόνα 40, αριστερά) τοποθετούνται τα 

φωτοζεύγη, ενώ στο κάτω μέρος (Εικόνα 40, δεξιά) τοποθετούνται τα υπόλοιπα εξαρτήματα της 

πλακέτας. 

 

Εικόνα 40. Ψηφιακό σχέδιο της ηλεκτρονικής πλακέτας (PCB) και τυπωμένη μορφή, αριστερά: πάνω μέρος, δεξιά: 

κάτω μέρος 

 

Εκτός από τα εξαρτήματα, στην πλακέτα πρέπει να τοποθετηθούν και ορισμένες τρύπες, 

μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση της πλακέτας με τον υπολογιστή. Όπως φαίνεται 
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στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 41) δημιουργούνται 4 vias τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

τροφοδοσία με 3.3V και τη γείωση (GND) του ηλ. κυκλώματος του  PCB, καθώς και για τη 

μεταφορά δεδομένων (SDA) και το συγχρονισμό (SCL), όπως απαιτεί το πρωτόκολλο μεταφοράς 

δεδομένων I2C. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο επιλέχθηκε λόγω του ότι η μεταφορά δεδομένων 

γίνεται σειριακά και μπορεί να εξυπηρετήσει παραπάνω από μία συσκευές εύκολα, κάτι που στην 

παρούσα κατασκευή δεν παίζει ρόλο, αλλά στην ανάπτυξη ενός ανθρωπόμορφου χεριού με 5 

δάχτυλα θα ήταν πολύ σημαντικό. 

 

 

Εικόνα 41. Οι pins εξόδου του PCB 

 

 

3.3.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ GRID ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (DESIGN OF THE GRID 

AND THE DEFORMABLE PART) 

Εκτός από το PCB πρέπει να σχεδιαστούν και τα υπόλοιπα εξαρτήματα του αισθητηρίου,  

το παραμορφώσιμο τμήμα της σιλικόνης και το grid. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό CΑΤΙΑ της Dassault και στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 42), φαίνεται μία 

αναπαράσταση του grid (πάνω αριστερά), του παραμορφώσιμου τμήματος σιλικόνης (πάνω 
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δεξιά), ενώ στο κάτω μέρος απεικονίζονται τα προηγούμενα κομμάτια, μαζί με το PCB 

συναρμολογημένα, όπως εφαρμόζουν ακριβώς 

 

 

Εικόνα 42. Απεικόνιση του αισθητηρίου και των επιμέρους τμημάτων του. 

 

Στην Εικόνα 43, απεικονίζεται το grid και αναγράφονται οι σημαντικότερες διαστάσεις 

του. Το grid, έχει μήκος 13.5 mm και πλάτος 10 mm με τη διαφορά μεταξύ των 13.5 mm του 

μήκους του grid και των 11.5 mm του μήκους του PCB να καλύπτεται από τα δύο «πόδια» του 

grid πάχους 1mm και ύψους 1.55mm που «αγκαλιάζουν» το PCB σε κάθε πλευρά (Εικόνα 44). 

Τα φωτοζεύγη NJL5908AR, έχουν διαστάσεις 1.06mm x 1.46mm x 0.5mm, και για αυτό η 

τετραγωνική διατομή των εσοχών του grid στο οποίο θα τοποθετηθούν δεν μπορεί να έχει πλευρά 

μικρότερη των 1.46mm. Επιλέγεται τελικά ο χώρος που θα παραχωρηθεί στα φωτοζεύγη να είναι 

λίγο μεγαλύτερος και ίσος με 1.95mm.  
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Εικόνα 43. 3D σχέδιο του grid με τις σημαντικότερες διαστάσεις του (CATIA) 

 

 

Εικόνα 44. Το PCB και το grid συνδεδεμένα  

 

Όσον αφορά το τμήμα της σιλικόνης, οι βασικές διαστάσεις του πρωτότυπου 

διατηρήθηκαν σταθερές (ύψος ανακλαστικής επιφάνειας, πάχος τοιχίων), ενώ ανάλογα 

μεταβλήθηκαν οι πλευρές του τετραγώνου τις βάσης και η ακτίνα της σφαίρας της κορυφής από 

11.4 mm σε 15.5 mm, εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των αισθητηρίων αλλά και της χρήσης 

του grid (Εικόνα 45). Η χρήση του grid, προσθέτει 0.6mm σε κάθε πλευρά της τετραγωνικής 

διατομής των εσοχών στη σιλικόνη, λόγω των τοιχίων του grid, πάχους 0.3mm. Επομένως, η κάθε 
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εσοχή στο κάτω μέρος της σιλικόνης έχει τετραγωνική διατομή ίση με 2.55mm. Σε συνδυασμό με 

το πάχος των τοιχίων της σιλικόνης, μεταξύ των εσοχών, που είναι ίσο με 1mm προκύπτει 

απόσταση μεταξύ των γεωμετρικών κέντρων δύο γειτονικών φωτοζευγών, ίση με 3.55mm. 

Συνεπώς, για το σχεδιασμό διαμόρφωσης του αισθητηρίου, χρειάστηκε να ακολουθηθεί, μία back 

and forth διαδικασία, μεταξύ των διαστάσεων της πλακέτας και των υπόλοιπων εξαρτημάτων.  

 

 

Εικόνα 45. Επιμέρους σημαντικότερες διαστάσεις του παραμορφώσιμου τμήματος σιλικόνης (CATIA) 

 

 

3.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (FABRICATION OF EACH 

PART) 

Αφού ολοκληρωθεί η φάση του σχεδιασμού των εξαρτημάτων του αισθητηρίου, πρέπει το 

κάθε ένα να κατασκευαστεί και στο τέλος να γίνει η συναρμολόγησή τους. Όσον αφορά την 
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κατασκευή της πλακέτας (PCB) επιλέγεται να σταλούν τα κατασκευαστικά σχέδια από το 

λογισμικό Eagle, σε ένα εργοστάσιο κατασκευής PCB1, το οποίο μας την στέλνει πίσω όπως 

απεικονίζεται στην Εικόνα 46. Η συναρμολόγησή της και η τοποθέτηση των εξαρτημάτων στις 

προκαθορισμένες τους θέσεις πραγματοποιείται από επαγγελματία (Εικόνα 47). 

 

 

Εικόνα 46. Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB) 

 

 

Εικόνα 47. Η ηλεκτρονική πλακέτα ολοκληρωμένη 
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Η κατασκευή του παραμορφώσιμου τμήματος του αισθητηρίου από σιλικόνη, απαιτεί  τη 

χρήση κατάλληλων καλουπιών. Για το σχεδιασμό των καλουπιών χρησιμοποιήθηκε το ίδιο 

λογισμικό (CATIA), ακολουθώντας την ενδεδειγμένη μέθοδο σχεδιασμού καλουπιών, δηλαδή 

πρώτα σχεδιάστηκε η σιλικόνη (Εικόνα 48) και στη συνέχεια η αφαίρεση του (extract), από ένα 

συμπαγές σώμα, ώστε να παραμείνει μόνο η «σιλουέτα» του (Εικόνα 49). Έχουν συνολικές 

διαστάσεις 23mm x 25mm x 7mm και ο διαχωρισμός του άνω και κάτω μέρους της σιλικόνης 

πραγματοποιείται ανάμεσα στην λευκή ανακλαστική επιφάνεια και στην εκκίνηση του 

ημισφαιροειδούς τμήματος. Τα 3D σχέδια, μετατραπήκαν σε STL αρχεία (τύπος αρχείου 

αναγνωρίσιμου από 3D printer) και στη συνέχεια τροφοδοτηθήκαν σε έναν 3D printer (Objet 24 

Polyjet technology, Stratasys), από τον οποίον και τυπωθήκαν με πάχος στρώσης 28μm. Η 

εκτύπωση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο ρομποτικής Prisma Lab του University of Naples 

Federico II.  Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης, φαίνεται στην Εικόνα 50. 

.  

 

Εικόνα 48. Παραμορφώσιμο τμήμα από σιλικόνη (CATIA) 
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Εικόνα 49. Κάτω και άνω τμήμα του καλουπιού για την κατασκευή της σιλικόνης, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα 

(CATIA) 

 

 

Εικόνα 50.  Τυπωμένο καλούπι 
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Αφού ετοιμάστηκε το καλούπι, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία παρασκευής της 

σιλικόνης, η οποία έχει ως εξής. Στη σιλικόνη ΜΜ928, που κανονικά είναι άσπρη, προστίθεται 

χρωστικό υλικό ώστε να πάρει μαύρο χρώμα και αραιώνεται με διαλυτικό. Στη συνέχεια το μίγμα, 

τοποθετείται προσεκτικά, με μία σύριγγα στο κάτω καλούπι, έως ότου πλησιάσει το πάνω μέρος 

των 9 εξοχών. Ύστερα, προστίθεται σιλικόνη λευκού χρώματος, μέχρι να καλυφθούν τελείως οι 

εξοχές. Αυτή η στρώση αποτελεί την ανακλαστική επιφάνεια. Τέλος, το πρώτο μίγμα σιλικόνης 

και μαύρης χρωστικής ουσίας, ξαναχρησιμοποιείται για την πλήρωση του καλουπιού, και τα δύο 

τμήματα συναρμολογούνται, χρησιμοποιώντας πίρους στις κατάλληλες τρύπες. Στη συνέχεια, τα 

καλούπια με το μίγμα τοποθετούνται σε έναν φούρνο στον οποίο παραμένουν για 24 ώρες και το 

αποτέλεσμα φαίνεται στην Εικόνα 51. 

 

 

Εικόνα 51. Ολοκληρωμένη σιλικόνη 

 

Για την κατασκευή του grid, πρέπει το 3D σχέδιο να μετατραπεί σε αρχείο STL και στη 

συνέχεια να εκτυπωθεί από 3D εκτυπωτή (Εικόνα 52). Εξ’ αιτίας των πολύ μικρών διαστάσεών 

του (σ.σ. <1mm) απαιτείται χρήση εκτυπωτή διαφορετικής τεχνολογίας για μεγαλύτερη 
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στιβαρότητα. Επιλέγεται να παραγγελθούν από βιομηχανία στην Ιταλία2, που χρησιμοποιεί 

εκτυπωτή HP 5210 MJF. Χρησιμοποιείται μαύρο χρώμα για να μην επηρεάζει τη λειτουργία των 

οπτοηλεκτρονικών φωτοζευγών. 

 

 

Εικόνα 52. Εκτυπωμένο grid 

 

3.5 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ (ASSEMBLY AND 

CONTROL OF THE SENSOR) 

Τα επιμέρους βασικά εξαρτήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως (PCB, grid, 

παραμορφώσιμο τμήμα) πρέπει να συναρμολογηθούν μεταξύ τους. Πρώτα όμως, πρέπει στο PCB 

να τοποθετηθούν τα 4 καλώδια για τα οποία έγινε λόγος στην ενότητα 3.3.1.2. Πρέπει να 

συγκολληθούν 4 καλώδια, στις εξόδους του PCB, μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η 

σύνδεση με το Arduino Nano. Η σύνδεση του PCB με το Arduino Nano γίνεται με τον εξής τρόπο. 

Το καλώδιο τροφοδοσίας (βλ. Εικόνα 41) συνδέεται με την ακίδα του Arduino, που αντιστοιχεί 

σε τάση εξόδου 3.3V. Το καλώδιο SCL, συνδέεται με την ακίδα Α5 του Arduino για το 

 

2 Weerg. CNC and 3D Printing Technologies. www.weerg.com , info@weerg.com  

http://www.weerg.com/
mailto:info@weerg.com
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συγχρονισμό των δύο συσκευών. Το καλώδιο SDA, συνδέεται με την ακίδα Α4 για τη μεταφορά 

δεδομένων μεταξύ των δύο συσκευών, και τέλος το καλώδιο που αντιστοιχεί στη γείωση (GND) 

της πλακέτας συνδέεται με μία από τις δύο ακίδες γείωσης του Arduino. 

Για τη συναρμολόγηση των επιμέρους τμημάτων του αισθητηρίου, αρχικά τοποθετείται 

μεταξύ της σιλικόνης και του grid κόλλα για ελαστικά Loctite 406 και αστάρι SF770, το οποίο 

είναι ειδικό για την κόλληση τέτοιων υλικών. Αφού η κόλλα στεγνώσει και επιβεβαιωθεί πως η 

σύνδεση του grid και της σιλικόνης είναι επιτυχής, χρησιμοποιείται απλώς η κόλλα 406, για την 

κόλληση του PCB με το grid και τη σιλικόνη.  (Εικόνα 53) 

 

 

Εικόνα 53. Αισθητήριο ολοκληρωμένο 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (RESULTS) 

Αφού το αισθητήριο συναρμολογήθηκε πλήρως, και πήρε την τελική του μορφή το 

επόμενο βήμα ήταν ο προγραμματισμός του. Για τον προγραμματισμό του χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό Arduino IDE και ο κώδικας γράφτηκε σε γλώσσα C++ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B). Με βάση τον κώδικα, το αισθητήριο πραγματοποιεί συνεχόμενες 

δειγματοληψίες και μετατροπές Analog to Digital κανάλι-κανάλι χρησιμοποιώντας ως τάση 

αναφοράς, την τάση της πηγής τροφοδοσίας (3.3V). 

Για τον έλεγχο της λειτουργίας του αισθητηρίου και τη μελέτη για το κατά πόσο θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το αισθητήριο σε μία εφαρμογή αναγνώρισης υφασμάτων, 

διεξάγεται μία σειρά πειραμάτων κατά την οποία το αισθητήριο παίρνει μετρήσεις κατά την τριβή 

του με διάφορες επιφάνειες. Επισημαίνεται, πως γίνεται απλώς ένας έλεγχος της λειτουργίας, 

δηλαδή της ευαισθησίας και της απόκρισης του αισθητηρίου, καθώς για εφαρμογές αναγνώρισης 

υφασμάτων, η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένη μέθοδο. Αναλυτικότερα, πρέπει 

καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος να διατηρείται σταθερή τόσο η ταχύτητα κίνησης όσο και η 

ασκούμενη εξωτερική δύναμη. Για τη διατήρηση των δύο προηγούμενων μεγεθών σταθερών, 

είναι απαραίτητη η τοποθέτηση του αισθητηρίου σε ρομποτική αρπάγη. Σε αυτό το στάδιο, απλώς 

διερευνώνται οι δυνατότητες του αισθητηρίου. 

Το αισθητήριο, αντί να τοποθετηθεί σε κάποια αρπάγη και σε κάποιο ρομποτικό βραχίονα, 

το χειρίζεται απευθείας ο άνθρωπος, κρατώντας το στα δάχτυλά του. Στη συνέχεια, το κινεί, 

πιέζοντάς το σε πάνω στην επιφάνεια ενός υφάσματος και λαμβάνοντας μετρήσεις, προσπαθώντας 

κάθε φορά να διατηρεί σταθερά τα προαναφερόμενα μεγέθη (δύναμη και ταχύτητα). Λαμβάνονται 

μετρήσεις από 7 διαφορετικές επιφάνειες όπως απεικονίζεται παρακάτω (Εικόνα 54). Οι 

επιφάνειες που χρησιμοποιούνται είναι ένα καθαριστικό μαντηλάκι γυαλιών, ένα παντελόνι τζιν, 

ένα βαμβακερό μπλουζάκι, μία φλις ζακέτα μία ιατρική μάσκα, μία πετσέτα και ένα φύλλο χαρτί 

Α4. 
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Εικόνα 54. Λήψη μετρήσεων από  διαφορετικές επιφάνειες. Πάνω σειρά: καθαριστικό γυαλιών, χαρτί Α4, φλις 

ζακέτα. Κάτω σειρά: πετσέτα, κοντομάνικο μπλουζάκι, ιατρική μάσκα, παντελόνι τζιν. 

 

Οι παραπάνω επιφάνειες δεν είναι όλες υφασμάτινες, αλλά καθώς απλώς ελέγχεται η 

λειτουργία του αισθητηρίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 

παρατηρήσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται διαγράμματα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων ενός 

από τα 9 φωτοζεύγη του αισθητηρίου, και πιο συγκεκριμένα του μεσαίου (No 5), για κάθε 

επιφάνεια (Error! Reference source not found.-Εικόνα 61). Για την καταγραφή των μετρήσεων 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Robot Operating System (ROS), και για την απεικόνιση με τη 

μορφή διαγραμμάτων, ο κώδικας που παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Στον οριζόντιο άξονα 

απεικονίζονται οι χρονικές στιγμές της δειγματοληψίας, η οποία γίνεται στα 10Hz, ενώ στον 

κατακόρυφο άξονα απεικονίζονται τα αποτελέσματα από κάθε μετατροπή του ADC. Οι αριθμοί 

του κατακόρυφου άξονα δεν είναι κάποιο ηλεκτρικό μέγεθος, όπως πχ V, mV κλπ. και για να 

γίνουν κατανοητοί εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ένας ADC. Ο MAX11617EEE+ 

έχει ανάλυση μετατροπής 12bits. Τα 12 bits στο δυαδικό σύστημα μπορούν να αναπαραστήσουν 

4096 αριθμούς (0-4095). Στη συγκεκριμένη εφαρμογή σαν τάση αναφοράς χρησιμοποιείται η 

τάση τροφοδοσίας του ADC που είναι 3.3 V. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη τιμή 
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μικρότερη των 3.3V με μία αλλαγή στον κώδικα. Τα 3.3V ισοδυναμούν με 3300mV. Αυτή η 

ποσότητα διαιρείται με τον αριθμό 4096, που είναι το πλήθος των αριθμών που μπορούν να 

αναπαρασταθούν από 12 bits και δίνει ως αποτέλεσμα 0.806mV, που είναι η ακρίβεια του ADC. 

Ο ADC κάνει συνεχώς συγκρίσεις μεταξύ της μετρούμενης τάσης και μίας εικονικής ακέραιας 

πολλαπλάσιας της ακρίβειας των 0.806mV και δίνει ως έξοδο εκείνη που βρίσκει ως ίση. 

Επομένως, ο αριθμός 1300 που φαίνεται σε ένα από τα παρακάτω διαγράμματα, αντιστοιχεί σε 

μετρούμενη τάση, ίση με 1300 x 0.806 = 1047mV = 1.047V.  

 

 

Εικόνα 55. Αποτέλεσμα πειράματος με βαμβακερό μπλουζάκι 
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Εικόνα 56. Αποτέλεσμα πειράματος με πετσέτα 

 

Εικόνα 57 Αποτέλεσμα πειράματος με παντελόνι τζιν 
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Εικόνα 58. Αποτέλεσμα πειράματος με φλις ζακέτα 

 

Εικόνα 59 Αποτέλεσμα πειράματος με καθαριστικό μαντηλάκι γυαλιών 
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Εικόνα 60. Αποτέλεσμα πειράματος με ιατρική μάσκα 

 

Εικόνα 61. Αποτέλεσμα πειράματος με φύλλο χαρτιού Α4 
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Κοιτάζοντας κάποιος, τα παραπάνω αποτελέσματα, μπορεί να παρατηρήσει αρκετές 

διαφορές μεταξύ των σημάτων, οι οποίες όμως, στην πραγματικότητα δεν πρέπει να οδηγήσουν 

στο συμπέρασμα πως το αισθητήριο έχει τη δυνατότητα να  αναγνωρίσει τον τύπο του υφάσματος. 

Οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των προηγούμενων εικόνων οφείλονται κυρίως στον τρόπο 

διεξαγωγής του πειράματος, καθώς με τη χρησιμοποίηση ανθρώπινου έναντι ρομποτικού 

βραχίονα για την κίνηση του αισθητηρίου, δεν είναι εύκολο να κρατηθεί σταθερή η δύναμη με 

την οποία πιέζεται ο αισθητήρας. Σε αυτή τη διαφορά δύναμης οφείλονται οι πολύ μεγάλες και 

απότομες διακυμάνσεις των μετρήσεων. Σε ορισμένα από τα σήματα, μπορεί κανείς να διακρίνει 

μία μορφή περιοδικότητας του σήματος, η οποία σε τέτοιου είδους εφαρμογές είναι χρήσιμη, αλλά 

και πάλι δεν πρόκειται για ασφαλές συμπέρασμα, εξαιτίας της μεταβαλλόμενης ταχύτητας 

κίνησης του αισθητήρα. 

Αυτό που μπορεί κάποιος να συμπεράνει από τις παραπάνω μετρήσεις και αυτό που έχει 

πραγματική αξία, είναι η ευαισθησία και η απόκριση του αισθητηρίου. Λόγω του μεγάλου εύρους 

μετρούμενων τάσεων, που οφείλεται στο μεγάλο εύρος των ασκούμενων δυνάμεων, αλλά και στη 

συχνότητα δειγματοληψίας του πειράματος, η οποία είναι μόλις 10Hz (για 9 μετρήσεις),  η 

ευαισθησία του αισθητηρίου δεν είναι τόσο ευδιάκριτη, αλλά σε μία περίπτωση σήματος με 

σταθερή μέση τιμή (στάσιμο σήμα) και συχνότητα δειγματοληψίας μεγαλύτερη των 200Hz οι 

παραμικρές αλλαγές που οφείλονται στις τραχύτητες κάθε επιφάνειας θα ήταν πιο εμφανείς. 

Αξίζει να παρουσιαστούν τα διαγράμματα από τα αντίστοιχα πειράματα, αλλά με τη χρήση 

ενός άλλου αισθητηρίου, το οποίο έχει μόλις 4 φωτοζεύγη (αισθητήριο τύπου Α). (Εικόνα 62 -

Εικόνα 67) 
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Εικόνα 62. Αποτέλεσμα πειράματος με βαμβακερό μπλουζάκι με τη χρήση αισθητηρίου τύπου Α 

 

 

Εικόνα 63. Αποτέλεσμα πειράματος με πετσέτα και αισθητήριο τύπου Α 
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Εικόνα 64. Αποτέλεσμα πειράματος με παντελόνι τζιν και αισθητήριο τύπου Α 

 

 

 

Εικόνα 65. Αποτέλεσμα πειράματος με φλις ζακέτα και αισθητήριο τύπου Α 
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Εικόνα 66. Αποτέλεσμα πειράματος με καθαριστικό μαντηλάκι γυαλιών και αισθητήριο τύπου Α 

 

 

 

Εικόνα 67. Αποτέλεσμα πειράματος με φύλλο χαρτιού Α4 και αισθητήριο τύπου Α 
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Το αισθητήριο τύπου Α χρησιμοποιεί ADC  ADS1115 της Adafruit, με παρόμοια ανάλυση 

12bits αλλά μέγιστη συχνότητα δειγματοληψίας 886 sps (886 Hz). Στα παραπάνω διαγράμματα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη δειγματοληψία του 3ου φωτοζεύγους από τα 4 (κάτω 

αριστερά), χρησιμοποιώντας την ίδια συχνότητα δειγματοληψίας 10Hz. Με μία γρήγορη 

σύγκριση μεταξύ των σημάτων των δύο διαφορετικών μοντέλων, μπορεί κανείς να παρατηρήσει 

πως τα περισσότερα διαγράμματα του προτεινόμενου αισθητηρίου, είναι αρκετά πιο έντονα από 

τα αντίστοιχα του καινούργιου, κάτι που οφείλεται στη φθορά που έχει υποστεί το αισθητήριο. 

Αναμφίβολα όμως, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του προτεινόμενου αισθητηρίου έναντι 

του αισθητηρίου τύπου Α, είναι η δυνατότητα για ρυθμούς δειγματοληψίας περίπου 100 φορές 

μεγαλύτερους αλλά και η ύπαρξη των 9 φωτοζευγών. Στους παρακάτω πίνακες, παρουσιάζονται 

τα διαγράμματα των μετρήσεων κάθε χρονική στιγμή με τον νέο αισθητήρα, αλλά και για τα 9 

φωτοζεύγη. Η ύπαρξη 9 αισθητικών στοιχείων προσφέρει τη δυνατότητα σύγκρισης των 

μετρήσεων σε διαφορετικά σημεία του αισθητηρίου και θα μπορούσε να φανεί πολύ χρήσιμη σε 

μία εφαρμογή αναγνώρισης υφασμάτων ( Πίνακας 7, Πίνακας 8). Η αναγνώριση του τύπου ενός 

υφάσματος δεν είναι εύκολη υπόθεση, και ειδικά όταν μεγαλώνει ο αριθμός των πιθανών τύπων. 

Σε μία εφαρμογή, στην οποία πρέπει να αναγνωριστούν 10 τύποι υφασμάτων, ενδεχομένως θα 

υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια για να γίνει η διάκριση μεταξύ διαφορετικών υφασμάτων. Η 

ύπαρξη πολλών αισθητηρίων στη διάταξη, βοηθάει σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση καθώς 

υπάρχουν πολλές περισσότερες επιλογές από τις οποίες κάποιος μπορεί να επιλέξει ποια θα 

χρησιμοποιήσει σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, μπορεί μεταξύ ενός υφάσματος από κασμίρ 

και ενός υφάσματος από βαμβάκι, να γίνει η διάκριση με βάση τη διασπορά του σήματος από το 

αισθητήριο Νο 5, και μεταξύ ενός υφάσματος από κασμίρ και ενός τζιν παντελονιού να 

χρησιμοποιηθεί η κύρια συχνότητα του σήματος του αισθητηρίου Νο1. 
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Πίνακας 7. Αποτελέσματα μετρήσεων πειράματος με φλις ζακέτα, και για τα 9 αισθητικά στοιχεία του νέου 

αισθητηρίου 

 

Πίνακας 8 Αποτελέσματα μετρήσεων πειράματος με κοντομάνικο μπλουζάκι, και για τα 9 αισθητικά στοιχεία του 

νέου αισθητηρίου 
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Σε μία εφαρμογή αναγνώρισης του τύπου υφασμάτων, είναι απαραίτητο να υπάρξει 

επαναληψιμότητα του πειράματος. Δηλαδή, προτείνεται να ληφθεί ένας ικανός αριθμός 

μετρήσεων από κάθε επιφάνεια (τουλάχιστον 10), χρησιμοποιώντας για τις μετρήσεις ρομποτική 

αρπάγη, που θα κινεί το αισθητήριο με σταθερή δύναμη και ταχύτητα. Επίσης, η συχνότητα 

δειγματοληψίας προτείνεται να είναι πολύ μεγαλύτερη (>200 Hz). Αυτό δεν είναι πρόβλημα, 

καθώς ο νέος ADC (MAX11617EEE+) στην πραγματικότητα έχει τη δυνατότητα να 

πραγματοποιεί δειγματοληψία με ρυθμό πολύ παραπάνω από 1000 δείγματα το δευτερόλεπτο 

(94ksps / 94kHz). Τα 10Hz των διαγραμμάτων οφείλονται στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του 

μικροτσίπ, του Arduino Nano και του υπολογιστή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A --“delay(100)”).  

Στη συνέχεια, αφού κάναμε την απαραίτητη επεξεργασία των σημάτων, που στην 

απλούστερη μορφή είναι ο υπολογισμός της μέσης τιμής του σήματος ή η μεταφορά του σήματος 

από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο των συχνοτήτων, μέσω μετασχηματισμού Fourier, θα 

επιλέγαμε μία από τις διαθέσιμες μεθόδους ταξινόμησης που αναφέρθηκαν νωρίτερα στην 

εργασία. 

Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας Support Vector Machine, ο οποίος θα έπαιρνε ως 

εισόδους είτε απλώς το μετασχηματισμό Fourier ενός σήματος, είτε κάποιο άλλο μέγεθος όπως 

είναι η μέση τιμή, η διασπορά, η συνδιακύμανση κα. Ο SVM, πρώτα πρέπει να εκπαιδευτεί, 

χρησιμοποιώντας κάποια δεδομένα για αυτόν το σκοπό (training data), τα οποία θα περιείχαν 

διάφορα δείγματα, μαζί το όνομα του τύπου του υφάσματος στον οποίο αντιστοιχούν. Αφού ο 

SVM εκπαιδευτεί, λαμβάνει κάθε φορά ένα σήμα ως είσοδο και χρησιμοποιώντας κάποιο από τα 

μεγέθη του σήματος, το οποίο του το υποδεικνύει ο προγραμματιστής, πραγματοποιεί σύγκριση 

μεταξύ δύο εκ των πιθανών επιλογών και όποια θεωρεί πιο κοντά στο σήμα, με βάση την 

εκπαίδευσή του, θεωρεί ως τη σωστή απάντηση. Επειδή όμως η σύγκριση γίνεται μόνο ανά δύο, 

στην περίπτωση που πρέπει να γίνει επιλογή μεταξύ 10 υφασμάτων, πρέπει να πραγματοποιηθούν 

όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί συγκρίσεων, οπότε αναπόφευκτα κάποια αποτελέσματα θα είναι 

λανθασμένα. Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης είναι το Majority Voting, όπου 

λαμβάνονται υπόψιν, όλα τα αποτελέσματα από τις συγκρίσεις και εκείνο με τις περισσότερες 

εμφανίσεις είναι η τελική απάντηση. Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται και για τους υπόλοιπους 
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αλγορίθμους ταξινόμησης που λειτουργούν μεταξύ δύο επιλογών, όπως είναι η λογιστική 

παλινδρόμηση. 

Μία άλλη πιθανή επιλογή, είναι η χρήση ΤΝΔ. Στην περίπτωση που υπάρχουν 10 

κατηγορίες υφασμάτων, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 10 ΤΝΔ, κάθε ένα εκ των οποίων 

έχει εκπαιδευτεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να δίνει έξοδο 1 για μία από τις κατηγορίες υφασμάτων 

και έξοδο 0 για τις υπόλοιπες 9. Έτσι κάθε φορά, κατά τη δοκιμή του μοντέλου, το δείγμα θα 

τροφοδοτείται σε όλα τα ΤΝΔ και εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί πραγματικά το δείγμα, θα δίνει 

αποτέλεσμα 1, ή έστω κοντά στο 1, ενώ όλα τα άλλα θα προσεγγίζουν το 0. Μπορεί επίσης, να 

χρησιμοποιηθεί, μόλις ένα ΤΝΔ, το οποίο θα εκπαιδεύεται με παρόμοιο τρόπο ώστε να δίνει έξοδο 

σε ένα συγκεκριμένο διάστημα τιμών για κάθε τύπο υφάσματος. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (CONCLUSIONS) 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδίασης ενός αισθητηρίου αφής, το οποίο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση μίας διαδικασίας αναγνώρισης υφασμάτων. 

Αρχικά μελετήθηκαν οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των υφασμάτων ώστε να γίνει κατανοητή 

η λογική η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εξεταστήκαν διάφοροι τύποι 

αισθητηρίων αφής. Επίσης, μελετήθηκε εκτενώς η υπάρχουσα βιβλιογραφία, τόσο για τα 

τριβολογικά χαρακτηριστικά μαλακών υλικών, όπως τα ανθρώπινα δάχτυλα, αλλά και για ήδη 

υπάρχουσες εφαρμογές χειρισμού υφασμάτων, είτε αυτές περιλαμβάνουν την ταξινόμηση τους με 

οποιονδήποτε τρόπο, είτε απλώς τη διαδικασία σύλληψής τους και τα χρησιμοποιούμενα 

συστήματα αίσθησης.  

Κύριο κομμάτι της εργασίας είναι ο σχεδιασμός του αισθητηρίου αφής. Λαμβάνοντας 

υπόψιν, όλη την προηγούμενη έρευνα των προηγούμενων κεφαλαίων και τις πιθανές επιλογές, 

αποφασίστηκε ο επανασχεδιασμός και η κατασκευή ενός οπτοηλεκτρονικού αισθητηρίου αφής, 

αποτελούμενου από 9 φωτοζεύγη LED-φωτοτρανζίστορ και πολυμερούς υλικού (σιλικόνης) ως 

μέσο διάδοσης της επαφής. Για τον έλεγχο της λειτουργίας του σχεδιασμένου αισθητηρίου, 

πραγματοποιήθηκαν ορισμένα πειράματα κατά τα οποία ένας άνθρωπος έτριβε το αισθητήριο σε 

ορισμένες επιφάνειες. Ως επιπλέον στοιχείο αξιολόγησης, παρατίθενται και ορισμένες μετρήσεις 

από ένα παλαιότερο μοντέλο του αισθητηρίου, ώστε να γίνει η απαραίτητη σύγκριση 

Οι πειραματικές μετρήσεις, αν και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή εξαγωγής 

ασφαλών συμπερασμάτων, λόγω της διαδικασίας της δειγματοληψίας, η οποία δεν είναι η 

προβλεπόμενη, υποδεικνύουν πως το προτεινόμενο αισθητήριο έχει επαρκή ευαισθησία και 

ακρίβεια, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε μία εφαρμογή αναγνώρισης υφασμάτων. Για 

την πραγματοποίηση μίας τέτοιας εφαρμογής, θα πρέπει αρχικά να χρησιμοποιηθεί ειδική 

πειραματική διάταξη με τη χρήση ρομποτικού αντί για ανθρώπινο βραχίονα για τη δειγματοληψία. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί μεγάλος αριθμός δειγμάτων από κάθε ύφασμα και να 

ακολουθήσει η κατάλληλη επεξεργασία των σημάτων. Τέλος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε 

αλγόριθμοι ταξινόμησης, είτε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, τα οποία θα δέχονται ως είσοδο το 
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επεξεργασμένο σήμα και θα έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν σε ποια από τις πιθανές κατηγορίες 

ταξινόμησης ανήκει το σήμα. 

Με βάση την παρούσα εργασία, μπορούν να γίνουν κάποιες προτάσεις για μελλοντικές 

έρευνες, όπως είναι ο επανασχεδιασμός του αισθητηρίου με διαφορετικό αριθμό φωτοζευγών 

(>9), ή και διαφορετική διάταξή τους επάνω στην πλακέτα του αισθητηρίου. Θα μπορούσαν να 

γίνουν και αλλαγές στη γεωμετρία της σιλικόνης, ή και δοκιμή χρήσης διαφορετικού υλικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

Ο κώδικας για τον προγραμματισμό του AD Converter: (C++) 

 

#include <ros.h> // Library for the communication through ROS 

#include <std_msgs/Int16MultiArray.h> // Library for the publishing through ROS 

#include <I2C_16Bit.h> // Library for the use of “I2C_16Bit_readFromModule” function 

#include <Wire.h> // Library for the I2C protocol 

#include <Arduino.h> // Library with Arduino properties 

 

// I2C address  

#define I2C_ADDR 0x35 

 

// The Configuration bytes written to the register in order to start a single ended conversion, of    

//one channel (011xxxx1), with external reference 3.3V as a default 

#define ADC1 0x65     // Selection of channel AIN2 

#define ADC2 0x63     // Selection of channel AIN1 

#define ADC3 0x69     // Selection of channel AIN4 

#define ADC4 0x67     // Selection of channel AIN3 

#define ADC5 0x73     // Selection of channel AIN9 

#define ADC6 0x6B     // Selection of channel AIN5 

#define ADC7 0x75     // Selection of channel AIN10 

#define ADC8 0x6F     // Selection of channel AIN7 

#define ADC9 0x6D     // Selection of channel AIN6 

 

// Setting up the ROS configuration. This can be commented out when using Arduino IDE 

 

ros::NodeHandle nh; 
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std_msgs::Int16MultiArray sensorOutput; 

ros::Publisher sensor_pub("Sensor1", &sensorOutput); // Setting up the communication topic 

 

// End of ROS configuration 

 

void setup() { 

 

  nh.initNode(); //Initializing the node for ROS 

  nh.advertise(sensor_pub); // Enrolling  to the node as a Publisher 

  Serial.begin(250000); // Data tranfer rate. To be modified in every case if sync is not achieved 

} 

 

void loop() { 

// Single ended conversion of one by one channel 

 

  uint16_t adc1= I2C_16Bit_readFromModule( I2C_ADDR, ADC1); //Sampling of taxel #1 

  //delay(0.05); 

   uint16_t adc2= I2C_16Bit_readFromModule(I2C_ADDR, ADC2); //Sampling of taxel #2 

  //delay(0.05); 

    uint16_t adc3= I2C_16Bit_readFromModule(I2C_ADDR, ADC3); //Sampling of taxel #3 

 // delay(0.05); 

  uint16_t adc4= I2C_16Bit_readFromModule(I2C_ADDR, ADC4); //Sampling of taxel #4 

 // delay(0.05); 

    uint16_t adc5= I2C_16Bit_readFromModule(I2C_ADDR, ADC5); //Sampling of taxel #5 

  //delay(0.05); 

    uint16_t adc6= I2C_16Bit_readFromModule(I2C_ADDR, ADC6); //Sampling of taxel #6 

  //delay(0.05); 

    uint16_t adc7= I2C_16Bit_readFromModule(I2C_ADDR, ADC7); //Sampling of taxel #7 

  //delay(0.05); 
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    uint16_t adc8= I2C_16Bit_readFromModule(I2C_ADDR, ADC8); //Sampling of taxel #8 

  //delay(0.05); 

    uint16_t adc9= I2C_16Bit_readFromModule(I2C_ADDR, ADC9); //Sampling of taxel #9 

 // delay(0.05); 

  

 // Printing the conversion results in Arduino Serial Monitor. Must be commented out when using

 //ROS 

   

  Serial.print("ADC1= "); 

  Serial.println(adc1); 

 Serial.print("ADC2= "); 

  Serial.println(adc2); 

 Serial.print("ADC3= "); 

  Serial.println(adc3); 

Serial.print("ADC4= "); 

 Serial.println(adc4); 

 Serial.print("ADC5= "); 

  Serial.println(adc5); 

 Serial.print("ADC6= "); 

  Serial.println(adc6); 

 Serial.print("ADC7= "); 

  Serial.println(adc7); 

 Serial.print("ADC8= "); 

  Serial.println(adc8); 

 Serial.print("ADC9= "); 

  Serial.println(adc9); 

 Serial.println(" "); 

 

// End of Serial Monitor printing part 
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// Publishing the conversions to the node in ROS 

 

  uint16_t adc_vect[]={adc1,adc2, adc3,adc4,adc5,adc6,adc7,adc8,adc9}; 

 

for(int i = 1; i <= 9; i++) 

    { 

    sensorOutput.data [i] = adc_vect[i]; 

    }    

sensor_pub.publish(&sensorOutput); 

  nh.spinOnce(); // Shutting down the spinning of ROS, to define sampling ratio 

  delay(100); 

} 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

Ο ορισμός της συνάρτησης «I2C_16Bit_readFromModule»: (C++) 

 

#include <I2C_16Bit.h> 

#include <Wire.h> 

 

uint16_t I2C_16Bit_readFromModule(uint8_t i2cAddr, uint8_t registerAddr) { 

 

uint8_t byteCount = 2; // The result of ADC conversion is 12 bits, so it splits into two bytes 

 

Wire.beginTransmission(i2cAddr); // Begin a transmission to the I2C slave device with the given 

//address. 

Wire.write(registerAddr); // Writing to the slave the value in brackets 

Wire.endTransmission(); // Ending the transmission 

Wire.requestFrom(i2cAddr, byteCount); // Requesting from the slave of the given adress 2 bytes 

  

if (Wire.available()) { 

uint16_t reading = Wire.read(); // Reading the first byte  

reading = reading << 8;    // shift high byte to be high 8 bits 

reading |= Wire.read(); // Reading the second byte 

reading &= 0x0FFF; // First 4 bits are high by default. Setting them to low 

return reading; 

} 

return 0; 

} 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Ανάγνωση των μετρήσεων και δημιουργία διαγραμμάτων: (Python) 

import matplotlib.pyplot as plt 

import numpy as np 

#import rospy 

import rosbag 

#import datetime 

import scipy.io as scio 

#from rospy.rostime import Duration 

 

##First of all I open the bag file generated from ROS (Robotic Operative System)  

bag=rosbag.Bag('name_of_the_file.bag','r') 

 

topic_size_dict={} 

#reading the size of the message 

for topic, msg, time in bag.read_messages(raw=True): 

 topic_size_dict[topic]=topic_size_dict.get(topic,0)+1 

 

size_sensor=topic_size_dict['/Sensor1'] 

 

 

## Topic from Tactile sensor: 

VoltTimer=np.zeros((size_sensor,1)) 

Voltage=np.zeros((size_sensor,9)) 

j=0 

#reading the message for each taxel 
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for topic, msg, time in bag.read_messages(topics='/Sensor1'): 

 VoltTimer[j]=time.to_sec() 

 Voltage[j,0]=msg.data[0] 

 Voltage[j,1]=msg.data[1] 

 Voltage[j,2]=msg.data[2] 

 Voltage[j,3]=msg.data[3] 

 Voltage[j,4]=msg.data[4] 

 Voltage[j,5]=msg.data[5] 

 Voltage[j,6]=msg.data[6] 

 Voltage[j,7]=msg.data[7] 

 Voltage[j,8]=msg.data[8] 

 j+=1 

 

t = VoltTimer-VoltTimer[0] 

#plotting all of 9 taxels 

fig,axs=plt.subplots(3,3) 

axs[0,0].plot(t,Voltage[:,0]) 

axs[0,0].title.set_text('Taxel 1') 

axs[0,1].plot(t,Voltage[:,1]) 

axs[0,1].title.set_text('Taxel 2') 

axs[0,2].plot(t,Voltage[:,2]) 

axs[0,2].title.set_text('Taxel 3') 

axs[1,0].plot(t,Voltage[:,3]) 

axs[1,0].title.set_text('Taxel 4')  

axs[1,1].plot(t,Voltage[:,4]) 

axs[1,1].title.set_text('Taxel 5') 

axs[1,2].plot(t,Voltage[:,5]) 

axs[1,2].title.set_text('Taxel 6') 

axs[2,0].plot(t,Voltage[:,6]) 



Διπλωματική εργασία    Πέτρος Καλτσάς 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός Τομέας 106 

 

axs[2,0].title.set_text('Taxel 7') 

axs[2,1].plot(t,Voltage[:,7]) 

axs[2,1].title.set_text('Taxel 8') 

axs[2,2].plot(t,Voltage[:,8]) 

axs[2,2].title.set_text('Taxel 9') 

plt.show() 

#xlabel('Time') 

# yyaxis left 

#plotting taxel No 5 

#plt.plot(t, Voltage[:,4]) 

#plt.title('Taxel 5, name of material') 

#plt.xlabel('Time') 

#plt.ylabel('digital output') 

#plt.show() 

#hold on 

# yyaxis right 

# plot(VoltTimer, Force(:,4)); 

# ylabel('Ati force(N)') 

 


