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Διατύπωση του προβλήματος
Ανάπτυξη συστήματος αισθητηρίων δύναμης και χρήση του για τον έλεγχο
ομάδας κινητών ρομπότ σε εργασίες συντονισμένης μετακίνησης υφασμάτων

Στόχοι εργασίας
✓ Ανάπτυξη ενός συστήματος αισθητηρίων δύναμης χαμηλού κόστους και

μεγέθους για χρήση σε μικρά κινητά ρομπότ που χειρίζονται υφάσματα
✓ Ενσωμάτωση και χρήση του συστήματος αισθητηρίων σε υπάρχοντα

κινητά ρομπότ διαφορικής οδήγησης με 3 ρόδες.
✓ Σχεδιασμός συστήματος ελέγχου δύναμης για συντονισμένη μετακίνηση

ενός υφάσματος χωρίς παραμορφώσεις από ομάδα δύο κινητών ρομπότ.

1. Μέτρηση δυναμικά μεταβαλλόμενων
δυνάμεων στο οριζόντιο επίπεδο ΧΥ

2. Μέτρηση δυνάμεων με μέτρο 0-1.5 Ν και
κατεύθυνση σε εύρος γωνιών 0-180ο

3. Ικανοποιητική διακρισιμότητα 0.1 Ν για
το μέτρο και 5ο για την κατεύθυνση

 

Διάταξη ηγέτη ακόλουθου (L-F) και σύστημα ελέγχου

Προδιαγραφές μέτρησης δύναμης

Σχεδιαστική λύση συστήματος αισθητηρίων
 

 

Πειράματα ελέγχου για μετακίνηση υφάσματος

 

Ο ηγέτης ακολουθεί μια προκαθορισμένη τροχιά χωρίς να λαμβάνει 
κάποια πληροφορία, σε αντίθεση με τον ακόλουθο που διαθέτει το 

σύστημα αισθητηρίων που αναπτύχθηκε. 
Σκοπός του συστήματος ελέγχου δύναμης 

είναι να ευθυγραμμίζει τον 
ακόλουθο με τον ηγέτη.

𝑭𝒙𝒓𝒆𝒇 = 𝟎. 𝟐 𝑵,  
𝑭y𝒓𝒆𝒇 = 𝟎 𝑵

Σύστημα ελέγχου δύναμης του ακόλουθου

Δυνάμεις
αναφοράς:

 

 

 

 

 

Το σύστημα βαθμονομήθηκε για αντιστοίχιση των μετρήσεων Χ, Υ σε
συνιστώσες δυνάμεις Fx, Fy.

Βαθμονόμηση συστήματος αισθητηρίων

Κατασκευή και ενσωμάτωση σε κινητό ρομπότ

Η μέτρηση των συνιστωσών Fx, Fy που ασκούνται στο δάχτυλο της αρπάγης
επιτυγχάνεται, μέσω της μέτρησης των καμπτικών παραμορφώσεων που αυτές
προκαλούν, με τοποθέτηση 4 μηκυνσιομέτρων περιμετρικά του δαχτύλου

Κάθε ζεύγος αντιδιαμετρικών μηκυνσιομέτρων μετράει μια συνιστώσα
της δύναμης και ενσωματώνεται σε ένα κύκλωμα μισής γέφυρας. Το
σύστημα των αισθητηρίων παρέχει, επομένως, δύο μετρήσεις Χ, Υ.

Strain
gages

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία της μετρητικής
αλυσίδας (ενισχυτής, ADC) τροφοδοτούνται
αποκλειστικά με μπαταρίες χαμηλής τάσης.

Συμπεράσματα
✓ Ικανοποίηση προδιαγραφών για μέτρηση δυναμικά μεταβαλλόμενων

δυνάμεων στο οριζόντιο επίπεδο, με μέτρο στο εύρος 0-1.5 Ν, γωνία
κατεύθυνσης 0-180ο και διακρισιμότητα 0.1 Ν και 5ο, αντίστοιχα.

✓ Επίτευξη στόχου για ανάπτυξη ενός οικονομικού
συστήματος αισθητηρίων και ενσωμάτωσή του σε μικρό
κινητό ρομπότ, αφού το κόστος δεν ξεπερνάει τα 150 ευρώ.

✓ Μετακίνηση υφάσματος χωρίς ανεπιθύμητες παραμορφώσεις
(πτυχώσεις). Σε όλα τα πειράματα αναπτύχθηκε αποδεκτή δύναμη
τάνυσης 0.15 Ν < F < 0.7 N .

Έλεγχος λειτουργίας συστήματος

 

Αλλαγή διατομής 
δαχτύλου σε τετραγωνική 
για τοποθέτηση των 4 
μηκυνσιομέτρων στις 
4 πλευρές


