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 Σκοπός 

•Σχεδιασμός αλγορίθμου εύρεσης κορυφών σύλληψης διπλωμένου υφάσματος 

•Σχεδιασμός μονοπατιών ώστε δύο τροχοφόρα ρομπότ να φτάσουν στις κορυφές σύλληψης 

•Κατασκευή ελεγκτή για την συνεργασία τροχοφόρων ρομπότ κατά το ξεδίπλωμα 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 

Οι διαφορετικές κινήσεις που σχεδιάζονται είναι τρεις. Η πρώτη αφορά την κίνηση του βοηθητικού ρομπότ  και 
είναι μια καμπύλη 2ου βαθμού(A). Η δεύτερη αφορά την κίνηση του κύριου ρομπότ μέχρι την κορυφή σύλληψης 
του υφάσματος και είναι 3ου βαθμού(B). Η τρίτη  αφορά το ξεδίπλωμα του υφάσματος και είναι ευθεία (C). Οι 
κινήσεις ελέγχονται ώστε να μην επηρεάζεται η μια κίνηση από τις θέσεις των υπολοίπων ρομπότ. 

Βελτιώσεις ως προς τη σπουδαστική: 
•Υπολογισμός απόστασης από καμπύλη 
•Υλοποίηση νέου ελεγκτή σε συνεργασία με τον παλιό 
που ελέγχει τη σχετική θέση των δύο ρομπότ κατά το 
ξεδίπλωμα. 

 Σχεδιασμός κίνησης 2 

Περιορισμοί αλγορίθμου: 

•Υφάσματα σχήματος ορθογωνίου 

•Μονόχρωμα υφάσματα με διαφορετικό χρώμα σε κάθε πλευρά 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ 

Σφάλμα Κίνησης: 

atan2(y1-y2, x1-x2) - atan2(y1_tel-y2_tel,x1_tel-x2_tel)error 

Έξοδος του ελεγκτή: 

•Διαφορά μεταφορικής ταχύτητας μεταξύ των ρομπότ  

A B C 

1 2 0.029 0.0045 ( _ ) 0.003v v error error error prior error       

Ξεδίπλωμα σε μια κορυφή Ξεδίπλωμα σε δύο κορυφές 

Κίνηση Βοηθητικού  

ρομπότ 

Κίνηση κύριου 

ρομπότ έως  

την κορυφή σύλληψης 

Κίνηση κύριο 

ρομπότ  κατά  

το ξεδίπλωμα 

Κινήσεις πρώτου  

 κύριου ρομπότ 

Κινήσεις δεύτερου 

 κύριου ρομπότ 

Ο αλγόριθμος εύρεσης των κορυφών σύλληψης 

λειτουργεί ικανοποιητικά στα υφάσματα που 

διενεργήθηκαν τα πειράματα. 

Ο σχεδιασμός κίνησης και ο ελεγκτής λειτουργούν 

όπως σχεδιάστηκαν. 

•Βελτίωση αλγορίθμου αναγνώρισης κορυφών 

σύλληψης ώστε να λειτουργεί σε μεγαλύτερη γκάμα 

υφασμάτων 

•Βελτίωση σχεδιασμού κίνησης ώστε η προσέγγιση 

στην κορυφή σύλληψης να γίνεται πιο ομαλά 

Βελτίωση ελεγκτή κίνησης ώστε να ανταποκρίνεται 

πιο γρήγορα στις στροφές 


