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Περίληψη
Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την ανάπτυξη πρωτότυπου συστήματος
προσδιορισμού θέσης και προσανατολισμού ενός σώματος, χρησιμοποιώντας οπτικούς
αισθητήρες laser και κατάλληλο αλγόριθμο ελαχιστοποίησης της επίδρασης του
θορύβου. Το σύστημα αυτό θα ενσωματωθεί στο διαστημικό ρομπότ του διαστημικού
εξομοιωτή σε τρεις κατάλληλες θέσεις.
Οι συσκευές αυτές είναι ουσιαστικά οι αισθητήρες που βρίσκονται σε μια πολύ
κοινή κατασκευή, τα ποντίκια των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). Έχουν την
δυνατότητα να δίνουν τη στοιχειώδη μετατόπιση του συστήματος στο οποίο είναι
προσαρτημένες σε δύο άξονες. Προϋπόθεση είναι να βρίσκονται σε πολύ μικρή
απόσταση από την επιφάνεια κίνησης και η ύπαρξη μικροελεγκτή για την επικοινωνία
του εκάστοτε αισθητήρα με άλλα υποσυστήματα.
Δεδομένου ότι κατά την στοιχειώδη μετακίνηση σε δύο άξονες ο κάθε αισθητήρας
δίνει δύο τιμές, ο κεντρικός υπολογιστής του ρομπότ λαμβάνει συνολικά τρία ζεύγη
τιμών. Για την εύρεση της θέσης και του προσανατολισμού του χρειάζονται πρακτικά
τρεις τιμές, ή αλλιώς οι τιμές από δύο μόνο αισθητήρες. Για αυτό τον λόγο, ένας
κατάλληλος αλγόριθμος επεξεργάζεται τις τιμές, και χρησιμοποιώντας διάφορους
μαθηματικούς τρόπους βρίσκει τις ζητούμενες τιμές.
Για την εξέταση όλων των παραπάνω, αναπτύχθηκε ένα πειραματικό σύστημα
επικοινωνίας μεταξύ του επιλεγμένου αισθητήρα και του επιλεγμένου μικροελεγκτή, ενώ
η επικοινωνία έγινε με την βοήθεια του πρωτοκόλλου SPI (Serial Peripheral Interface)
που απαντάται όλο και συχνότερα σε μικροσυσκευές ευρείας κατανάλωσης. Ο τρόπος
διασύνδεσης αναφέρεται αναλυτικά και τα αποτελέσματα δείχνουν την ευκολία χειρισμού
του πρωτοκόλλου. Ταυτόχρονα με το υλικό μέρος, αναπτύχθηκε και μοντέλο του
συστήματος, για να αποτελεί τη βάση στην οποία θα μπορούν να δοκιμαστούν διάφοροι
αλγόριθμοι ελαχιστοποίησης θορύβου. Για την καλύτερη μοντελοποίηση του θορύβου
έγιναν σχετικά πειράματα για την εύρεση της στατιστικής του. Τέλος δοκιμάστηκαν
κάποιοι πρώτοι αλγόριθμοι, τα αποτελέσματα των οποίων αναφέρονται αναλυτικά.

Abstract
The present work negotiates the development of an original system for the determination
of position and orientation of body, using optical sensors with laser and a suitable
algorithm for the minimization of the effects of measurement noise. This system will be
incorporated in the space robot of the space simulator at three suitable points of it.
These appliances are substantially the sensors that can be found in a very
common manufacture, the mice of personal computers (PCs). They have the ability of
giving the elementary translation of system on which they are, in two axes. A condition
for their proper use is to have a very small distance from the surface of movement and
the existence of a microcontroller for the interconnection between each sensor and other
subsystems.
Since at the elementary translation in two axes, each sensor gives two values, the
central computer of robot receives in total three pairs of measurements. To determine
the position and its orientation, the system needs practically three values, or differently
the measurements from only two sensors. For this reason, a suitable algorithm
processes the measurements, and using various mathematic ways finds the asked
values.
For the examination of the above, it was developed an experimental system of
communication between the selected sensor and the selected microcontroller, while the
communication between them was created with the use of the SPI protocol (Serial
Peripheral Interface), a protocol that gains a widespread use in mass consumption
devices. The interconnection is analyzed analytically and the results show the ease of
handling this protocol. Simultaneously with the hardware part, it was also developed a
model of the system, in order to create the base, on which various algorithms for
minimization of noise will be tested. For the better modeling of noise, experiments for the
determination of its statistics have been taken place. Finally a number of basic
algorithms were tested and their results are reported analytically.

Στους γονείς μου Σάββα και Μαρία
Τους το χρωστούσα από την διπλωματική μου

Πρόλογος
Από τον πρόλογο της διπλωματικής εργασίας, δεν έχει περάσει πολύς καιρός. Ωστόσο
οι εξελίξεις στον τομέα της διαστημικής στην Ελλάδα ήταν –τηρουμένων των αναλογιώνραγδαίες. Ο λόγος είναι φυσικά η ένταξη της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος
(ΕΟΔ-ESA), που άνοιξε πολλούς δρόμους για την απασχόληση του επιστημονικού της
δυναμικού στον τομέα αυτό.
Στο εργαστήριο μας, το ενδιαφέρον για την διαστημική τεχνολογία είναι ιδιαίτερα
έντονο εδώ και πολλά χρόνια. Στα πλαίσια αυτού αναπτύσσεται σταδιακά ένα σύστημα
εξομοίωσης διαστημικών συνθηκών σε δύο διαστάσεις, που σε πολλά επιμέρους
τμήματα του είναι εξαιρετικά πρωτοποριακό. Η κατασκευή του διαστημικού εξομοιωτή
αποτελεί μία πρόκληση, που η ολοκλήρωση της θα δώσει μεγάλη δυναμική, και πολλές
δυνατότητες στην ανάπτυξη νέων ιδεών στα πλαίσια τόσο της ΕΟΔ, όσο και στα πλαίσια
της γενικότερης μελέτης διαστημικών τεχνολογιών.
Θα ήταν άδικο όμως να πει κανείς ότι τα πορίσματα που θα προκύψουν από αυτό
το σύστημα θα αφορούν αποκλειστικά την διαστημική τεχνολογία. Πολλά από συστατικά
στοιχεία αυτής της κατασκευής θα επιτρέψουν μία ευρύτερη κατανόηση και ανάπτυξη
ιδεών που αφορούν γενικότερα την ρομποτική, τον αυτόματο έλεγχο κ.α., ενώ
υποσυστήματα μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για άλλες πειραματικές
συσκευές.
Στην παρούσα εργασία, μπαίνει ένα ακόμα λιθαράκι στην κατασκευή αυτού του
διαστημικού εξομοιωτή. Για την ολοκλήρωση της συνέβαλλαν με τις συμβουλές τους,
τόσο ο καθηγητής κ. Ε.Γ. Παπαδόπουλος, τον οποίο ευχαριστώ πολύ, όσο και τα παιδιά
του εργαστηρίου με τις προσεκτικές παρατηρήσεις τους. Παρ’ολ’αυτά θα ήταν αδικία να
μην ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Μιχάλη Μακροδημήτρη για την μεγάλη συμβολή του στα
διάφορα πειράματα διασύνδεσης του αισθητήρα με τον PIC. Θέλω τέλος να
ευχαριστήσω για τις ιδέες τους σε μερικά στριφνά σημεία, τους Γιάννη Κοντολάτη και
Παναγιώτη Βαρθολομαίο.
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Πίνακας Συντμήσεων
ΓΣΑΡ

Æ

Γεωμετρικό Σημείο Αναφοράς του Ρομπότ

ΕΟΔ

Æ

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA)

Η/Υ

Æ

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

ΣΚΠ

Æ

Συνάρτηση Κατανομής Πιθανότητας

ΣΠΠ

Æ

Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας

ΣΣ

Æ

Σύστημα Συντεταγμένων

ASIC

Æ

Application – Specific Integrated Circuit

CCD

Æ

Charge-Coupled Device

cpi

Æ

counts per inch

cpmm

Æ

counts per millimeter

CS

Æ

Chip Select

dpi

Æ

dots per inch

DSP

Æ

Digital Signal Processor

ESA

Æ

European Space Agency

GPS

Æ

Global Positioning System

Hz

Æ

Hertz

I2C

Æ

Inter-Integrated Circuit

INS

Æ

Inertial Navigation System

I/O

Æ

Input / Output

ips

Æ

inches per second

IR

Æ

Infrared

LED

Æ

Light Emitting Diode

LSB

Æ

Least Significant Bit

MCU

Æ

MicroController

MISO

Æ

Master Input Slave Output

MIT

Æ

Massachusetts Institute of Technology

MOSI

Æ

Master output Slave Input

MSB

Æ

Most Significant Bit

MSSP

Æ

Master Synchronous Serial Port

PIC

Æ

Peripheral Interface Controller

RF

Æ

Radio Frequency
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SCKL (SCK) Æ

Serial Clock

SDI

Æ

Serial Data In

SDO

Æ

Serial Data Out

SPHERES

Æ

Synchronized Position Hold, Engage, Reorient Experimental
Satellites

SPI

Æ

Serial Peripheral Interface

SS

Æ

Slave Select

SSP

Æ

Synchronous Serial Port

USB

Æ

Universal Serial Bus
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1

Εισαγωγή

1.1 Σκοπός εργασίας
Οι προκλήσεις που ανακύπτουν κατά την έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο διάστημα είναι μεγάλες και πολύπλοκες. Η
δημιουργία μιας πλατφόρμας εξομοίωσης, η οποία θα δίνει αποτελέσματα πολύ κοντά
στις πραγματικές συνθήκες, ακόμα και αν αυτό γίνεται στις δύο διαστάσεις, εμπεριέχει
μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω των πειραμάτων που μπορούν να γίνουν για τον
έλεγχο κάποιων ιδεών, αλλά και της ίδιας της κατασκευής.
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας συνολικής προσπάθειας και για αυτόν
τον λόγο οι περιγραφές του διαστημικού εξομοιωτή, τόσο του ίδιου του ρομπότ όσο και
όλου του συστήματος υποστήριξης μπορούν να βρεθούν σε άλλες διπλωματικές
εργασίες. Ο ενδιαφερόμενος παροτρύνεται να ελέγξει το Κεφ. 1.2 για παραπομπές,
καθώς και την βιβλιογραφία.
Στην μελέτη αυτή γίνεται ανάλυση στην ανάπτυξη, τόσο από άποψη υλικού όσο
και από άποψη αλγορίθμων, για μια μέθοδο εντοπισμού του ρομπότ στον χώρο του
τραπεζιού, βλ. Σχ. 1-1. Αξίζει να αναφερθούν ότι η συγκεκριμένη υλοποίηση μπορεί
εύκολα να

μεταφερθεί και στην περίπτωση του διαστημικού απορρίμματος, ενώ η

εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων ξεφεύγει από τα πλαίσια της διαστημικής
τεχνολογίας, και μπορεί να εφαρμοστεί με την ίδια ευκολία και σε επίγειες κατασκευές.
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Σχήμα 1-1. Η γενική άποψη του διαστημικού εξομοιωτή.
Πιο συγκεκριμένα, ο διαστημικός εξομοιωτής αποτελείται από μία τράπεζα γρανίτη
με εξαιρετικά μικρή τραχύτητα. Πάνω της μπορεί να κινείται, πρακτικά χωρίς τριβή, ένα
διαστημικό ρομπότ και ένα διαστημικό απόρριμμα ή αλλιώς στόχος. Να σημειωθεί ότι
μπορεί

να

τοποθετηθεί

μεγαλύτερος

αριθμός

ρομπότ,

ώστε

να

δοκιμαστούν

συνεργατικές τεχνικές και άλλες πιο πολύπλοκες τεχνικές ελέγχου πολλών σωμάτων. Η
ικανότητα των συστημάτων να μπορούν να κινούνται χωρίς τριβή δημιουργείται από την
χρήση αερίου CO2, το οποίο φέρεται μέσα σε ειδικές φιάλες που βρίσκονται πάνω στα
αιωρούμενα συστήματα. Το αέριο βγαίνει από αεροέδρανα γραφίτη (air bearings) που
βρίσκονται στη βάση του ρομπότ και του στόχου, δημιουργώντας ένα φιλμ αερίου χάρη
στο οποίο τα συστήματα αυτά δεν έρχονται σε επαφή με την τράπεζα. Με αυτό τον
τρόπο εκμηδενίζεται η τριβή και εξομοιώνεται η κίνηση στο διάστημα, τουλάχιστον σε
δύο διαστάσεις, δίνοντας την δυνατότητα σε όποιον ερευνητή το θελήσει να δοκιμάσει
ιδέες, οι οποίες αν κριθούν επιτυχημένες να εφαρμοστούν μελλοντικά σε πραγματικές
συνθήκες.
Ο έλεγχος του συστήματος γίνεται με υπολογιστή PC104 που επικοινωνεί με όλα
τα υποσυστήματα του ρομπότ, όπως επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, προωθητήρες
(ακροφύσια) και πλακέτα ελέγχου τους, σφόνδυλο αντίδρασης (reaction wheel),
βραχίονες με 2 βαθμούς ελευθερίας ο κάθε ένας και σχετικοί κινητήρες κ.α. Ο
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υπολογιστής αυτός έχει επίσης την δυνατότητα να επικοινωνεί ασύρματα με ηλεκτρονικό
υπολογιστή (Η/Υ) εκτός του ρομπότ για μετάδοση πληροφορίας, σήματα ελέγχου κ.α.
Ένα σημαντικό υποσύστημα είναι ο εντοπισμός θέσης του ρομπότ στον χώρο και
ο προσανατολισμός του σε αυτόν, με διαθέσιμες δύο υλοποιήσεις. Η μία είναι με κάμερα
η οποία βρίσκεται τοποθετημένη πάνω από το τραπέζι και χρήση μεθόδων
επεξεργασίας εικόνας για εύρεση των συντεταγμένων του ρομπότ. Ωστόσο η κάμερα
βρίσκεται εξωτερικά του ρομπότ και η επεξεργασία γίνεται εκτός αυτού και άρα το
σύστημα ελέγχου του ρομπότ πληροφορείται τα παραπάνω δεδομένα αφού έχει γίνει η
επεξεργασία. Η τοποθέτηση της κάμερας πάνω στο ρομπότ και η επεξεργασία από τον
υπολογιστή του ρομπότ θα δημιουργούσε προβλήματα ταχύτητας επεξεργασίας, γιατί η
επεξεργασία εικόνας είναι μια υπολογιστική διαδικασία που καταναλώνει, ακόμα και στην
πιο απλή περίπτωση, μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Έτσι, για να μπορεί το ρομπότ να
αναγνωρίζει κάθε στιγμή την θέση του πάνω στην τράπεζα αναπτύσσεται ένα
ηλεκτρονικό σύστημα που βασίζεται στον μηχανισμό λειτουργίας των σύγχρονων
ποντικιών Η/Υ. Αυτό έχει την δυνατότητα κάθε στιγμή να δίνει πληροφορία για το πόσο
μετακινήθηκε το ρομπότ και ένας σχετικά απλός αλγόριθμος να υπολογίζει την θέση και
τον προσανατολισμό του ρομπότ.
Όπως συμβαίνει με όλες ανεξαιρέτως τις μετρητικές συσκευές, εμφανίζεται το
πρόβλημα του θορύβου μέτρησης, η απόκλιση δηλαδή της πραγματικής τιμής από την
πληροφορία που προσλαμβάνει η εκάστοτε μετρητική συσκευή. Αυτός ο θόρυβος
οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και αν και δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί τελείως, με
προσεκτική διαμόρφωση του πειράματος μπορεί να μειωθεί. Ακόμα και τότε όμως
παραμένει, και για αυτό τον λόγο αναζητούνται άλλες μέθοδοι ελαχιστοποίησης του.
Στην παρούσα μελέτη, αυτή γίνεται μέσω της ύπαρξης περισσότερων του ενός
αισθητήρα, συγκεκριμένα τριών, τοποθετημένων όλων στη βάση. Η πλεονάζουσα
πληροφορία που προσλαμβάνεται χρησιμοποιείται για τον ακριβέστερο υπολογισμό της
πραγματικής τιμής. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί η επεξεργασία των δεδομένων από
έναν ειδικό αλγόριθμο, ο οποίος βασισμένος σε αρχές της στατιστικής, στο γεγονός ότι η
φυσική απόσταση των αισθητήρων στην βάση είναι δεδομένη κατασκευαστικά και στην
ανάπτυξη κατάλληλου μοντέλου θορύβου, όπως αυτό προέκυψε ύστερα από
πειραματική διαδικασία, μπορεί να εξαλείψει ακόμα περισσότερο τα σφάλματα. Για αυτό
τον σκοπό, εκτός από το υλικό σύστημα, στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε και
μοντέλο στον Η/Υ και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα Simulink (MATLAB) για τον έλεγχο
διαφόρων αλγοριθμικών υλοποιήσεων.
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1.2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Για την εξομοίωση των διαστημικών συνθηκών υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία έχουν
αναφερθεί εκτενώς στις άλλες διπλωματικές εργασίες που σχετίζονται με την
συγκεκριμένη κατασκευή [B1, Β4 και Β5]. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μέθοδοι των
αεροστατικών εδράνων, των υποβρύχιων εξομοιωτών της παραβολικής πτήσης και του
συστήματος ανάρτησης. Ο διαστημικός εξομοιωτής που αναπτύσσεται στο εργαστήριο
ανήκει στο είδος εξομοιωτών με αεροστατικά έδρανα.
Τα κύρια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από έναν διαστημικό
εξομοιωτή, είναι η αντιστάθμιση του βάρους (στο διάστημα όλα τα σώματα είναι σε
ελεύθερη πτώση), της αεροδυναμικής αντίστασης, της θερμικής φόρτισης την οποία
υφίστανται τα διαστημικά συστήματα (γρήγορες εναλλαγές μεταξύ εξαιρετικού κρύου και
εξαιρετικής ζέστης) και της έντονης ραδιενεργής ακτινοβολίας. Και αν τα δύο τελευταία
είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν σε έναν εξομοιωτή (για αυτό άλλωστε πριν την
εκτόξευση των διαστημικών συστημάτων γίνονται εξαντλητικοί σχετικοί έλεγχοι), τα δύο
πρώτα πρέπει να αντιμετωπιστούν γιατί παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην δυναμική
συμπεριφορά του μελετώμενου συστήματος (διαφορετικά μπορεί κανείς να πει ότι τα
δύο πρώτα παίζουν ρόλο βραχυπρόθεσμα στην δυναμική ενός συστήματος ενώ τα δύο
τελευταία μέσο-μακροπρόθεσμα).
Η χρήση των αεροστατικών εδράνων επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της επίδρασης
της βαρύτητας, επιτρέποντας την εκτέλεση περαμάτων που σε δύο διαστάσεις
προσομοιάζουν ικανοποιητικά τις διαστημικές συνθήκες, δημιουργώντας έτσι μια
πλατφόρμα μελέτης διαφόρων τεχνολογιών και την ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου για ένα
διαστημικό σύστημα. Η χρήση τους είναι γνωστή χρόνια [P4] και από τα πιο σύγχρονα
συστήματα που χρησιμοποιούν αυτή την μέθοδο είναι το σύστημα SPHERES του ΜΙΤ
που επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε μελέτη ομάδας αιωρούμενων σωμάτων σε
συνεργατικές αποστολές [L7]. Πάντως σε κάθε περίπτωση το σύστημα του εργαστηρίου,
αν και βασίζεται μερικά σε προηγούμενους εξομοιωτές, σε πολλά επιμέρους τμήματα
του είναι εξαιρετικά πρωτότυπο, είτε συνδυάζοντας ιδέες από διαφορετικές κατασκευές,
είτε αναπτύσσοντας νέες.
Μία από αυτές είναι και το σύστημα που μελετάται στην παρούσα εργασία. Στην
παγκόσμια βιβλιογραφία μπορεί κανείς να βρει συστήματα που χρησιμοποιούν ποντίκια
Η/Υ για την κίνηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει αναπτυχθεί μια πλακέτα με άμεση
εφαρμογή [L3]. Οι κατασκευές αυτές είναι ερασιτεχνικού επιπέδου, που μεταφράζουν
την κίνηση του δείκτη του ποντικιού σε μία πραγματική μετατόπιση αλλά δεν γίνεται
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λήψη κάποιου αριθμητικού δεδομένου που να μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω ή να
χρησιμοποιηθεί από κάποιο άλλο υποσύστημα. Το μόνο σύστημα που μοιάζει με αυτό
που μελετάται είναι το Desktop-Bot από το πολυτεχνείο του Stanford [P6]. Αυτό
χρησιμοποιεί δύο οπτικούς αισθητήρες με LED σε μία κατασκευή που μοιάζει με ποντίκι,
αλλά έχει πολλά προβλήματα. Η κατεύθυνση της κίνησης θεωρείται γνωστή με κάποιο
τρόπο εκτός των αισθητήρων (κάτι που εδώ αντιμετωπίζεται με μαθηματικό τρόπο
κάνοντας χρήση των ίδιων των μετρήσεων) και οδηγεί σε απλουστευμένα γεωμετρικά
μοντέλα. Από την άλλη μεριά δεν γίνεται αναφορά στην στατιστική του θορύβου των
μετρήσεων κι ούτε προτείνεται κάποιος τρόπος αντιμετώπισης του. Τέλος η δοκιμή
γίνεται σε απλές τροχιές, με σκοπό την αποφυγή της εμφάνισης ακριβώς αυτών των
προβλημάτων.
Η αντιμετώπιση του θορύβου στα σήματα είναι ένα ευρύτερο θέμα, στο οποίο
έχουν δημοσιευθεί πολλές εργασίες. Η πιο χαρακτηριστική είναι αυτή που μελετά ένα
φίλτρο για εκτίμηση της μετρούμενης τιμής με ελαχιστοποίηση της στατιστικής
αβεβαιότητας, γνωστό ως φίλτρο Kalman [P3]. Το να αναφέρει κανείς το σύνολο των
δημοσιευμένων εργασιών πάνω σε αυτό το θέμα είναι ένα ολόκληρο πρόβλημα από
μόνο του (μπορεί και άλυτο!). Μια εργασία με σχετικό ενδιαφέρον στο θέμα που
εξετάζεται σε αυτή την μελέτη είναι η χρήση του φίλτρου σε συνδυασμό με κάποιους
ισοτικούς ή ανισοτικούς περιορισμούς [P1, P5]. Σε κάθε περίπτωση μπορεί κανείς να
βρει διάφορες ιδέες και απομένει η εφαρμογή τους στο πείραμα για να μπορέσει κανείς
να δει κατά πόσο αυτές έχουν επιτυχία.

1.3 Δομή εργασίας
Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια εισαγωγική αναφορά στο θέμα της εργασίας και
παρουσιάσθηκε

μια

σύντομη

ανασκόπηση

των

κύριων

μεθόδων

εξομοίωσης

διαστημικών συνθηκών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για
την κατανόηση της μελέτης. Αναφέρονται κάποια στοιχεία για τις πράξεις με διανύσματα
και πίνακες και στην συνέχεια για τον πίνακα περιστροφής μεταξύ δύο Συστημάτων
Συντεταγμένων (ΣΣ). Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της σειράς Taylor, που θα
χρειαστεί στους αλγόριθμους, για την έκφραση μη γραμμικών συναρτήσεων με γραμμικό
τρόπο. Μετά παρουσιάζονται κύρια πορίσματα από τις πιθανότητες και την στατιστική
και τέλος κάποιες γενικές έννοιες για τα φίλτρα και τους αλγόριθμους επεξεργασίας
σημάτων.
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Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύονται τα τεχνικά μέσα που επιλέχθηκαν. Συγκεκριμένα
γίνεται πρώτα μια αναφορά στις κύριες μεθόδους εντοπισμού θέσης, και τους λόγους
που οδήγησαν στην επιλογή του οπτικού αισθητήρα CCD. Στη συνέχεια γίνεται μια
περαιτέρω διερεύνηση της τεχνολογίας του αισθητήρα αυτού καθώς επίσης και των
τρόπων με τους οποίους γίνεται ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των δυνατοτήτων
αυτών. Η οπτική ροή είναι ο πυρήνας της αλγοριθμικής επεξεργασίας που γίνεται μέσα
στο ολοκληρωμένο κύκλωμα του αισθητήρα, και αν και δεν έχει σχέση με τον τρόπο
επεξεργασίας του τελικού αποτελέσματος, γίνεται μια σύντομη περιγραφή, ώστε ο
αναγνώστης να αντιληφθεί καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας του αισθητήρα. Ακολούθως
γίνεται περιγραφή του αισθητήρα που βρίσκεται στο εργαστήριο, δίνοντας έμφαση σε
κύρια χαρακτηριστικά του. Στο τέλος αναφέρεται αναλυτικά το πρωτόκολλο επικοινωνίας
αυτού του αισθητήρα με τους μικροελεγκτές (Serial Peripheral Interface – SPI), καθώς
αποτελεί ένα ταχέως διαδεδομένο πρωτόκολλο, το οποίο απαντάται πρακτικά πρώτη
φορά στο εργαστήριο.
Το τέταρτο κεφάλαιο, αποτελεί την γέφυρα μεταξύ του υλικού στοιχείου και της
μοντελοποίησης και ανάπτυξης αλγορίθμου επεξεργασίας. Ασχολείται με το μοντέλο
θορύβου του αισθητήρα, όπως αυτό προέκυψε μετά από πειραματική διαδικασία. Γίνεται
αναφορά στις κύριες πηγές σφάλματος σε αυτή την τεχνολογία, περιγράφεται η
πειραματική διαδικασία ελέγχου, ενώ στην συνέχεια, και αφού ολοκληρωθεί η ερμηνεία
των πειραματικών αποτελεσμάτων, και ακολουθεί η εύρεση του μαθηματικού μοντέλου
του σφάλματος.
Στο πέμπτο κεφάλαιο, εκφράζεται το δυναμικό μοντέλο του συστήματος και στην
συνέχεια αναλύονται οι γεωμετρικές σχέσεις που διέπουν την συσχέτιση της κίνησης του
ρομπότ με τις μετρήσεις των αισθητηρίων οργάνων. Μετά αναλύεται το πρόγραμμα στο
Simulink (MATLAB) που αναπτύχθηκε για τον έλεγχο των διαφόρων αλγορίθμων που
χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το πέρας αυτής της εργασίας για την εξάλειψη του θορύβου. Το
κεφάλαιο κλείνει με την ανάλυση αυτών των μεθόδων.
Το έκτο κεφάλαιο, περιλαμβάνει τα πειραματικά αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο
υλικού, όσο και σε επίπεδο αλγορίθμου, ενώ κάθε υποκεφάλαιο τελειώνει με την
εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Το έβδομο κεφάλαιο περιγράφει συνοπτικά τα
συμπεράσματα του συνόλου της μελέτης και προτείνονται σημεία για μελλοντική
εργασία.
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2

Στοιχεία Θεωρίας

2.1 Εισαγωγή
Για την πληρέστερη κατανόηση της μελέτης, αναφέρονται κάποιες μαθηματικές
εξισώσεις και απαραίτητες έννοιες. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εξισώσεις είναι
γνωστές και γίνεται σύντομη αναφορά για λόγους πληρότητας και ευχρηστίας της
μελέτης της εργασίας, για αυτό τον λόγο δεν συνοδεύονται από ιδιαίτερη ανάλυση.
Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται με τα
διανύσματα και το μητρώο περιστροφής, οι οποίες θα χρειαστούν κατά κύριο λόγο στην
γεωμετρική περιγραφή των μετρήσεων του αισθητήρα, ενώ θα ακολουθήσει η αναφορά
στην γραμμικοποίηση μιας μη γραμμικής εξίσωσης, σε συνδυασμό με μια παρουσίαση
της σειράς Taylor. Αμφότερα θα χρειαστούν για την γραμμικοποίηση κάποιων μη
γραμμικών εξισώσεων που περιγράφουν δυναμικά μοντέλα.
Ακολούθως αναφαίρονται σε βασικές έννοιες των πιθανοτήτων και της στατιστικής,
ενώ θα γίνει και αναφορά στο θέμα του θορύβου σε συστήματα. Αυτά αποτελούν και το
υπόβαθρο για την ανάπτυξη της έννοιας των ελάχιστων τετραγώνων.
Για την διευκόλυνση στην κατανόηση των τύπων αναφέρεται ότι οι πίνακες
δίνονται με κεφαλαία έντονα γράμματα, π.χ. A και τα διανύσματα με μικρά έντονα
γράμματα, π.χ. x . Η χρονική στιγμή στις διακριτοποιημένες εξισώσεις φαίνεται με τον
εξής τρόπο, π.χ. για την χρονική στιγμή k είναι x1,k . Το Σύστημα Συντεταγμένων (ΣΣ)
ως προς το οποίο αναφέρεται μια τιμή φαίνεται πάνω αριστερά, π.χ. s p1, k , ενώ ειδικά για
την περίπτωση των πινάκων περιστροφής θα γίνει αναφορά στο Κεφ. 2.2.2.
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2.2 Διανύσματα και μητρώα περιστροφής
2.2.1 Διανύσματα
Για την περιγραφή στο χώρο χρησιμοποιούνται τα διανύσματα. Η θέση ενός σώματος
στον χώρο, ο οποίος περιγράφεται στο ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων, έχει την
ακόλουθη μορφή

p = 0 px xˆ 0 + 0 p y yˆ 0 + 0 pz zˆ 0

(2-1)

όπου

xˆ 0 , yˆ 0 , zˆ 0 είναι τα μοναδιαία διανύσματα που περιγράφουν το σύστημα συντεταγμένων
(ΣΣ) 0.
0

p x , 0 p y , 0 p z είναι οι προβολές του διανύσματος p στα xˆ 0 , yˆ 0 , zˆ 0

Βολικότερη είναι η περιγραφή του διανύσματος με πίνακα

p = ⎡⎣ 0 px

0

⎡ 0 px ⎤
T
⎢
⎥
0
pz ⎤⎦ = ⎢ 0 p y ⎥
⎢ 0 pz ⎥
⎣
⎦

py

(2-2)

Γενικά τα μαθηματικά των διανυσμάτων είναι γνωστά, και η αναφορά έγινε
περισσότερο για λόγους συμβολισμού που θα χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια.

2.2.2 Μητρώα περιστροφής
Ένας πρακτικός τρόπος για να δείξει κανείς το προσανατολισμό ενός σώματος, να
μετασχηματίσει τις συνιστώσες ενός διανύσματος ως προς ένα ΣΣ{1} σε συνιστώσες
ενός διανύσματος ως προς ΣΣ{0} ή για να περιστρέψει ένα διάνυσμα και να λάβει νέες
συνιστώσες είναι με το μητρώο περιστροφής. Η μορφή του είναι γενικά γνωστή, έτσι
αναφέρεται εδώ ο συμβολισμός του και κάποιες γενικές ιδιότητες που θα φανούν
χρήσιμες. Ένα διάνυσμα 1 p το οποίο είναι εκφρασμένο στο ΣΣ{1}, εκφράζεται ως προς
το ΣΣ{0} με το διάνυσμα 0 p μέσω του μητρώου περιστροφής ως εξής
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0

p = 0 R1 ⋅ 1 p

(2-3)

Σημαντικές ιδιότητες είναι ότι το μητρώο περιστροφής είναι:
- Ορθογώνιο
- Ενώ είναι μητρώο διαστάσεων 3x3 μόνο τρεις αριθμοί είναι ανεξάρτητοι
- Η ορίζουσα για δεξιόστροφο (αριστερόστροφο) ΣΣ είναι +1 (-1)
- Ισχύει 0 R1−1 = 0 R1T

2.3 Γραμμικοποίηση μη γραμμικών συναρτήσεων και μοντέλων
2.3.1 Γραμμικοποίηση μη γραμμικών συναρτήσεων με πολυώνυμα
Αν μία συνάρτηση είναι δύσκολο να υπολογιστεί κατευθείαν μπορεί να προσεγγιστεί με
κάποια πολυώνυμα και να γίνει χρήση αυτών (η προσέγγιση μπορεί να γίνει και με
άλλους τρόπους, π.χ. σειρά Fourier, αλλά δεν απασχολεί αυτό εδώ). Σε αυτή την
περίπτωση θα υπάρχει σχεδόν πάντα ένα σφάλμα το οποίο θα μικραίνει όσο
περισσότερους όρους του πολυωνύμου χρησιμοποιεί κανείς.
Η πιο χαρακτηριστική είναι η σειρά Taylor, η οποία δημιουργείται γύρω από μία
ζητούμενη τιμή x0 (ειδικά στην περίπτωση που x0 = 0 η σειρά λέγεται McLaurin)

∞

∑
k =0

f(

k)

( x0 ) ⋅

k!

( x − x0 )

k

(2-4)

2.3.2 Γραμμικοποίηση μη γραμμικών εξισώσεων
Αν σε μια γενική περίπτωση θεωρηθεί η μη γραμμική εξίσωση

y (t ) = g ( x (t ))

(2-5)

και θεωρηθεί ένα συγκεκριμένο σημείο x0 γύρω από το οποίο θα γίνει γραμμικοποίηση,
τότε λόγω ανάπτυξης σε σειρά Taylor, γίνεται

dg
y = g ( x ) = g ( x0 ) +
dx

x − x0 ) d 2 g
(
⋅
+
x = x0

1!
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dx 2

( x − x0 )
⋅
x = x0

2!

2

+…

(2-6)

Για μικρές μεταβολές γίνονται δεκτοί μόνο οι δύο πρώτοι όροι δεξιά της ισότητας
και έτσι

y = g ( x0 ) +

dg
dx

⋅
x = x0

( x − x0 ) = y

0

1!

⇒ y − y0 = Δ y =

dg
dx

+

dg
dx

⋅ Δx ⇒
x = x0

⋅ Δx

(2-7)

x = x0

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έγινε ανάλυση μόνο σε μία εξίσωση με μία
μεταβλητή αλλά αυτό μπορεί να γενικευτεί, κάτι που θα γίνει στο Κεφ. 5.6.3.

2.4 Πιθανότητες – Στατιστική
2.4.1 Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας και πυκνότητας πιθανότητας
Βασική έννοια στις πιθανότητες αποτελεί η τυχαία μεταβλητή. Σε ένα πείραμα τύχης,
μπορεί κανείς να θέσει ένα σύνολο αριθμών (διακριτών ή συνεχών) σε κάθε γεγονός
που μπορεί να προκύψει από αυτό. Συγχρόνως για κάθε τέτοιο γεγονός μπορεί να
τεθούν πιθανότητες (διακριτές ή συνεχείς). Έτσι με το συμβολισμό

{x (ζ ) ≤ x}

(2-8)

όπου

x (ζ ) είναι η τυχαία μεταβλητή που δίνει μια τιμή σε ένα τυχαίο γεγονός ζ

x είναι μία ζητούμενη τιμή

η εξίσωση αυτή αντιπροσωπεύει όλα τα γεγονότα του συνόλου S για τα οποία ισχύει ότι

x (ζ ) ≤ x . Δηλαδή μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι η τυχαία μεταβλητή x είναι ένας
πίνακας όπου στην αριστερή στήλη βρίσκονται όλα τα γεγονότα ζ i του συνόλου S και
στην δεξιά στήλη όλες οι τιμές x ( ζ ) . Με το x (ζ ) ≤ x εννοεί κανείς ότι βρίσκει όλες τις
τιμές x ( ζ

)

που είναι μικρότερες ή ίσες από το x . Τα ζ i για τα οποία ισχύει
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δημιουργούν ένα σύνολο στοιχείων του πειράματος τύχης και η Εξ. 2-8 το
αντιπροσωπεύει.
Τα στοιχεία του συνόλου S όμως που περιέχονται στο {x (ζ ) ≤ x} μεταβάλλονται
με το x . Άρα η πιθανότητα P {x (ζ ) ≤ x} του γεγονότος {x (ζ ) ≤ x} εξαρτάται από το x .
Αυτός ο αριθμός ονομάζεται Συνάρτηση Κατανομής Πιθανότητας (ΣΚΠ) και ισχύει

Fx ( x ) = P {x (ζ ) ≤ x} = P {x ≤ x}

(2-9)

Η πρώτη παράγωγος του αποτελεί την Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας (ΣΠΠ),

fx ( x) =

dFx ( x )
dx

(2-10)

2.4.2 Κανονική (γκαουσιανή) κατανομή
Υπάρχουν θεωρήματα που επιτρέπουν την κατασκευή ΣΠΠ που να εκφράζουν διάφορα
φυσικά φαινόμενα. Μία από τις πιο σημαντικές, και η οποία θα απασχολήσει αυτή την
μελέτη στην συνέχεια είναι η κανονική (γκαουσιανή) κατανομή και απαντάται σε πλήθος
φυσικών φαινόμενων, ενώ αποτελεί τον κυρίαρχο τρόπο περιγραφής του θορύβου που
υπεισέρχεται στις διάφορες μετρητικές συσκευές και συστήματα. Η ΣΠΠ της είναι

⎛ ( x − μ )2 ⎞
fx ( x) =
⋅ exp ⎜ −
⎟
⎜
2σ 2 ⎟⎠
2πσ 2
⎝
1

(2-11)

(

)

και φαίνεται στο Σχ. 2-1. Συχνά η παραπάνω εξίσωση αναφέρεται και ως x ∼ N μ , σ 2 ,
αφού είναι προφανές ότι η Εξ. 2-11 εξαρτάται από αυτούς τους δύο παράγοντες. Αυτοί
είναι
-

μ η μέση τιμή της κανονικής κατανομής και

2
- σ η τυπική απόκλιση της κανονικής κατανομής. Ουσιαστικά δείχνει πόσο

μεγάλη είναι η διασπορά των τιμών γύρω από την μέση τιμή.
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Σχήμα 2-1. Γενική μορφή κανονικής κατανομής για την ίδια μέση τιμή αλλά για
διαφορετική τυπική απόκλιση.

2.4.3 Στατιστική
Για την πειραματική διαδικασία, χρειάζονται να γίνει η παρατήρηση ότι η σύνδεση μεταξύ
των ιδεών της πιθανοστατιστικής και της πραγματικότητας βασίζεται στην προσέγγιση
ότι

p

nA
n

(2-12)

που σχετίζει την πιθανότητα ενός γεγονότος Α με τον αριθμό nA των πειραμάτων που
εμπίπτουν σε αυτό το γεγονός, σε έναν αριθμό n πειραματικών δοκιμών συνολικά.
Γενικά η εκτίμηση της μέσης τιμής η μιας τυχαίας μεταβλητής x είναι

x=

1
⋅ ∑ xi
n

(2-13)

και αν γίνει δεκτή στην πειραματική διαδικασία ότι ο νόμος των μεγάλων αριθμών ισχύει
τότε η παραπάνω τιμή είναι με πολύ καλή προσέγγιση η μέση τιμή της υπό διερεύνησης
τυχαίας μεταβλητής.
Σε μια πειραματική διαδικασία η τυπική απόκλιση είναι συνήθως άγνωστη και η
τιμή της δίνεται από την εξίσωση

s2 =

n
1
2
⋅ ∑ ( xi − x )
n − 1 i =1

2
2
η οποία είναι εκτίμηση της σ και τείνει ακριβώς στο σ όσο το n → ∞ .
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(2-14)

3

Περιγραφή και ανάλυση της
χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας

3.1 Εισαγωγή
Για την εύρεση της θέσης του ρομποτικού συστήματος στο χώρο, υπάρχουν διάφορες
διαθέσιμες τεχνολογίες, από τις οποίες έπρεπε να γίνει η επιλογή της καταλληλότερης.
Το κεφάλαιο αυτό ξεκινάει με τα κυριότερα χαρακτηριστικά κάθε μιας από αυτής και
δίνονται τα στοιχεία που οδήγησαν στην τελική επιλογή του οπτικού αισθητήρα.
Η χρήση του οπτικού αισθητήρα στα περιφερειακά συστήματα του Η/Υ έχει
διάφορες μορφές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση της θέσης,
λειτουργία που επιτελούν στο χαρακτηριστικότερο παράδειγμα χρήσης τους, τα ποντίκια.
Έτσι στην συνέχεια γίνεται αναφορά των κύριων μορφών του οπτικού αισθητήρα,
κάνοντας μια ιδιαίτερη ανάλυση στην τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα
εργασία, θα αναλυθούν τα σημαντικότερα τεχνικά στοιχεία που απαρτίζουν το
συγκεκριμένο είδος και μελετάται το πρωτόκολλο επικοινωνίας του με το περιβάλλον.

3.2 Μέθοδοι εύρεσης θέσης και επιλογή καταλληλότερης
3.2.1

Αισθητήρες υπερήχων

Μία μέθοδος εύρεσης θέσης είναι με χρήση αισθητήρων υπερήχων, βλ. Σχ. 3-1. Η
χρήση τους γίνεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας είναι ως πομποδέκτης, όπου
ο πομπός παράγει υπερήχους, τα κύματα προσκρούουν σε αντικείμενα που βρίσκονται
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στο πεδίο τους, και από την επιστροφή των ανακλώμενων κυμάτων, ένα ειδικό κύκλωμα
προσδιορίζει την απόσταση του εμποδίου από τον πομπό. Αυτό είναι εφικτό γιατί είναι
γνωστή η ταχύτητα του ήχου στον αέρα, και άρα βρίσκοντας τον χρόνο που χρειάζεται
το κύμα για την διαδρομή από τον πομπό στο εμπόδιο και πάλι πίσω, μπορεί να
υπολογισθεί η απόσταση του πομποδέκτη από το εμπόδιο, βλ. Σχ. 3-2. Το πρόβλημα
στην περίπτωση της μελέτης αυτής, σε σχέση με την συγκεκριμένη μέθοδο, είναι ότι δεν
ενδιαφέρει η απόσταση σε σχέση με κάποιο εξωτερικό εμπόδιο, αλλά η ίδια θέση του
ρομπότ στο χώρο.

Σχήμα 3-1. Αισθητήρας υπερήχων που περιλαμβάνει πομπό, δέκτη και τα ηλεκτρονικά
για την λειτουργία τους.
Ένας

διαφορετικός

τρόπος

χρήσης

του

αισθητήρα

υπερήχων

είναι

μία

προσομοίωση της μεθόδου του Global Positioning System (GPS). Το σύστημα που
κινείται περιλαμβάνει έναν αριθμό από δέκτες, ενώ περιφερειακά του χώρου κίνησης
υπάρχει ένας αριθμός από πομπούς. Με κάποιο τρόπο (π.χ. IR), ειδοποιούνται οι δέκτες
ότι κάποια χρονική στιγμή κάποιος δεδομένος πομπός δημιουργεί ένα ηχητικό σήμα. Ο
δέκτης τότε υπολογίζει τον χρόνο που χρειάστηκε να ταξιδέψει αυτό στον αέρα και από
εκεί την απόσταση του κινούμενου σώματος από τον δεδομένο πομπό, γνωρίζοντας έτσι
ότι το κινούμενο σύστημα βρίσκεται στην περιφέρεια ενός κύκλου ακτίνας ίση με την
απόσταση από την πηγή του σήματος. Συνδυάζοντας την πληροφορία από τρεις
διαφορετικούς πομπούς εντοπίζεται το σημείο που βρίσκεται αυτό, βλ. Σχ. 3-3.
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Σχήμα 3-2. Τρόπος λειτουργίας του συστήματος υπερήχων με ανάκλαση.

Σχήμα 3-3. Για την εύρεση με τριγωνοποίηση της θέσης ενός αντικειμένου, χρειάζεται η
συνδυαστική πληροφορία τριών μετρήσεων από τους πομπούς 1,2,3. Έτσι αποκλείονται
(μπλε σταυρός) σημεία που δεν είναι σωστά(1).
Παρ’όλα αυτά δημιουργούνται προβλήματα. Το πεδίο στο οποίο μπορεί να
δημιουργήσει υπέρηχο ο πομπός έχει μια συγκεκριμένη γωνία ανοίγματος, και το ίδιο
συμβαίνει με το πεδίο στο οποίο ο δέκτης αντιλαμβάνεται έναν υπέρηχο. Όσο
μεγαλύτερη είναι η ισχύς του πομπού τόσο μεγαλύτερη είναι η διαθέσιμη γωνία, και σε
τόσο μεγαλύτερη απόσταση μπορεί να στείλουν ηχητικό σήμα χωρίς αυτό να
εξασθενήσει. Γενικά για την ίδια ισχύ, μεγαλύτερη απόσταση σημαίνει μικρότερη γωνία
κάλυψης και μεγαλύτερη γωνία κάλυψης σημαίνει μικρότερη απόσταση.
(1)

Στην πραγματικότητα στο GPS χρειάζεται η συνδυαστική πληροφορία 4 μετρήσεων, γιατί παίζει ρόλο και το ύψος.
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Από τα προηγούμενα συνάγεται ότι χρειάζονται σε ένα κινούμενο σώμα τρεις ή
τέσσερις αισθητήρες τουλάχιστον και περιμετρικά στον χώρο, ένας ικανός αριθμός
πομπών να καλύπτει όλο τον χώρο. Επιπλέον οι αισθητήρες αυτοί εγγενώς έχουν ένα
νεκρό σημείο κοντά στην πηγή του ήχου που δεν είναι δυνατόν να εξάγουν αποτέλεσμα,
απαιτείται κάποιο σύστημα (το οποίο θα πρέπει να εκπέμπει σήμα που είναι προφανώς
γρηγορότερο από την ταχύτητα του ήχου π.χ. με υπέρυθρες IR) που θα δηλώνει στους
δέκτες ότι ο πομπός στέλνει ηχητικό σήμα και έχουν δημοσιευθεί μελέτες που
αναφέρουν ότι ο ήχος των προωθητήρων δημιουργεί θόρυβο στον δέκτη [L7]. Τέλος
είναι απαραίτητη η χρήση φίλτρων για την εκτίμηση της μετρούμενης τιμής απαλλαγμένη
από θόρυβο.

3.6.2 Εντοπισμός μέσω laser
Σε αυτή την μέθοδο, χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός 2 συσκευών, μίας που παράγει
την ακτίνα laser και ενός ανακλαστήρα, Σχ. 3-4. Είναι συνήθως συσκευές μεγάλες σε
όγκο, έχουν μεγάλη ακρίβεια και χρησιμοποιούνται για μετρήσεις μεγάλων αποστάσεων.
Έχουν πολύ μεγάλη ακρίβεια ακόμα και όταν το αντικείμενο που θέλουν να εντοπίσουν
είναι σχετικά κοντά τους αλλά ταυτόχρονα είναι και εξαιρετικά ακριβές.

Σχήμα 3-4. Διάφοροι τύποι αισθητήρων θέσης με χρήση laser.
Μία παραλλαγή του παραπάνω είναι η τεχνολογία indoor GPS της εταιρίας Metris
[L14]. Ένα σύνολο πομπών laser δημιουργεί ένα πεδίο σάρωσης που προσομοιάζει το
πραγματικό GPS. Ο χειριστής χρησιμοποιεί έναν δέκτη-ανακλαστήρα που μπορεί να
πάρει διάφορες μορφές και με αυτό τον τρόπο το σύστημα εντοπίζει την θέση ενός
αντικειμένου, βλ. Σχ. 3-5. Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι ακριβή αλλά με πολύ καλά
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αποτελέσματα και χρησιμοποιείται κυρίως σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
όπως αεροπορικές βιομηχανίες, όπου η ακρίβεια είναι σημαντική για την σύνδεση
τμημάτων του αεροσκάφους μεταξύ τους. Λόγω της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται,
για εγκαταστάσεις άνω των 100m2, έχει μεγαλύτερη ακρίβεια από την συμβατική
τεχνολογία laser, επιτρέπει τον εντοπισμό σημείων που δεν φαίνονται άμεσα από τους
σαρωτές, λόγω της μορφής του αισθητήρα χειρός, και είναι, για την ίδια έκταση χώρου
που αναφέρθηκε πριν, φθηνότερη τεχνολογία από αυτή του απλού laser.

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα 3-5. Το σύστημα indoor GPS. (α) Ο σαρωτής laser, (β) Ο αισθητήρας χειρός και
(γ) Απεικόνιση του πεδίου σάρωσης που δημιουργείται.

3.6.3 Κάμερα
Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε επάνω στο σύστημα κίνησης (άμεση χρήση),
είτε εκτός αυτού (έμμεση χρήση) και σε κάθε περίπτωση υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις
οι οποίες είναι κοινές και για τις δύο. Σε επίπεδο υλικού, και πέρα από την επιλογή μιας
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κάμερας με συγκεκριμένο CCD αισθητήρα και φακό συγκεκριμένης εστιακής απόστασης,
απαιτείται η χρήση ενός πολύπλοκου αλγόριθμου ανάλυσης της εικόνας, βλ. Σχ. 3-6.

Σχήμα 3-6. Η κάμερα mvBlueFox που θα χρησιμοποιηθεί στον διαστημικό εξομοιωτή για
την παρατήρηση της κίνησης των σωμάτων πάνω στην τράπεζα.
Η εικόνα που εισέρχεται στην κάμερα πρέπει να επεξεργάζεται ώστε το σύστημα
στο τέλος να αναγνωρίζει τι ακριβώς βλέπει. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένα πρόγραμμα
που θα εντοπίζει το κινούμενο σώμα (αν υποτεθεί η έμμεση χρήση της) και θα
υπολογίζεται η απόσταση του από κάποια δεδομένα σημεία του χώρου. Από την άλλη
μεριά, αν η κάμερα βρίσκεται πάνω στο σύστημα κίνησης, θα πρέπει να υπάρχει ένας
τέτοιος αλγόριθμος που θα αναγνωρίζει, βάσει κάποιων σταθερών σημαδιών που θα
γνωρίζει, την απόσταση του κινούμενου συστήματος από αυτά. Σε κάθε περίπτωση οι
τεχνικές αυτές βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και έρευνα, ενώ το υπολογιστικό κόστος
είναι τεράστιο ακόμα και για τους σημερινούς υπολογιστές, πολύ περισσότερο μάλιστα
αν χρειάζεται συχνή ανανέωση της εικόνας.
Μια παραλλαγή σε αυτό, που ελλατώνει το υπολογιστικό κόστος, είναι να γίνει
συνδυασμός κάμερας με LED που θα είναι τοποθετημένα πάνω στο κινούμενο σύστημα
και θα εντοπίζονται στην εικόνα προσδιορίζοντας έτσι την κίνηση του συστήματος.
Πάντως και πάλι το υπολογιστικό κόστος παραμένει μεγάλο. Η εταιρία PhaseSpace,
είναι μία από μερικές που προσφέρουν ένα εξελιγμένο σύστημα που κάνει χρήση της
παραπάνω ιδέας [L15]. Αποτελείται από ένα σύνολο υποσυστημάτων, βλ. Σχ 3-7, που
περιλαμβάνουν κάμερες με δυνατότητα να συλλαμβάνουν την κινηση των LED που
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βρίσκονται προσαρμοσμένες πάνω σε κάποιο σώμα. Κάθε LED έχει την δικιά του
συχνότητα και έτσι αναγνωρίζεται πλήρως η κίνηση ενός σώματος με πολλούς βαθμούς
ελευθερίας. Η υπολογιστική ισχύ είναι τέτοια που μπορεί να φτάσει στην επεξεργασία
έως και 480 fps οπτική ανάλυση που ξεπερνάει τα 12 Mpixels. Αξίζει να σημειωθεί ότι
χρησιμοποιείται αυτό το σύστημα στον κινηματογράφο για εφέ, σε παιχνίδια υπολογιστή
για εξομοίωση φυσικής κίνησης των χαρακτήρων, στην ιατρική κ.α.

(α)

(β)

(δ)

(γ)

(ε)
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(στ)

(ζ)

(η)

Σχήμα 3-7. Το σύστημα της PhaseSpace. (α) Το συνολικό σύστημα, (β) Η κάμερα, (γ)
Σταθμός βάσης και συγχρονισμού, (δ) Ο υπολογιστής, (ε) Ασύρματος ελεγκτής των LED,
(στ) LED, (ζ) Στιγμιότυπο από εγγραφή κίνησης αθλητή και (η) Το πρόγραμμα εγγραφής.

3.6.4 Αισθητήρες με χρήση ραδιοκυμάτων
Μία παραλλαγή της προηγούμενης μεθόδου είναι η χρήση ραδιοκυμάτων (RF). Υπάρχει
ένας πομπός τοποθετημένος στο κινούμενο σώμα και ένας αριθμός δεκτών στον
περιβάλλοντα χώρο όπου υπολογίζεται ο χρόνος μετάδοσης του σήματος από τον
πομπό στον δέκτη.
Η χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι ακόμη σε ανάπτυξη και έγινε ευρύτερα
γνωστή από το ινστιτούτο Fraunhofer [L13] και την εταιρία Cairos [L8] στην προσπάθεια
τους να δημιουργήσουν ένα σύστημα εντοπισμού της ποδοσφαιρικής μπάλας στο
γήπεδο. Περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα στο εσωτερικό της μπάλας και ένα
σύνολο από πομποδέκτες σε συγκεκριμένα σημεία του γηπέδου, Σχ. 3-8. Σε μία
διαφοροποίηση του συστήματος έχει προταθεί η χρήση ενός τέτοιου μικροτσίπ και στην
εξάρτηση των αθλητών.

(α)

(β)

Σχήμα 3-8. Το RF σύστημα που ανέπτυξε η Cairos και το ινστιτούτο Fraunhofer.
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Η συγκεκριμένη τεχνολογία δύσκολα όμως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε
συστήματα πολύ μικρής απόστασης, διότι είναι τέτοια η ταχύτητα των σημάτων
(ταχύτητα του φωτός) και τέτοια η τεχνολογία των RF, που ο χρόνος που χρειάζεται το
σήμα για να κάνει την διαδρομή είναι στα όρια της ακρίβειας των μετρητικών συσκευών
που υπάρχουν αυτή την στιγμή.

3.6.5 Inertial Navigation System
Το Inertial Navigation System (INS) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπολογισμού
θέσης ταχύτητας και επιτάχυνσης που βρίσκεται σε όλα τα αεροπλάνα, πλοία και
διαστημόπλοια, ενώ υπάρχουν και άλλα συστήματα που το χρησιμοποιούν και
αποτελείται από ένα σύνολο επιταχυνσιόμετρων σε συνδυασμό με έναν αισθητήρα
προσανατολισμού και υπολογιστή.

Σχήμα 3-9. Διάγραμμα λειτουργίας του INS.
Η λειτουργία του, βλ. Σχ. 3-9. Βασίζεται στο ότι κάθε σώμα έχει αδράνεια και κατά
την επιτάχυνση του η μάζα τείνει να διατηρήσει την προηγούμενη κατάσταση. Στην πιο
απλή περίπτωση ένα επιταχυνσιόμετρο αποτελείται από μια μάζα αναρτημένη σε δύο
ελατήρια. Φυσικά υπάρχουν πιο ακριβείς και τεχνολογικά ώριμες κατασκευές. Η
επιτάχυνση που προκύπτει με αυτό τον τρόπο όμως, ως διανυσματικό μέγεθος, για να
είναι αυτή που αναζητείται, χρειάζεται η μάζα να είναι αναρτημένη σε κάποιο κατάλληλο
σύστημα που δείχνει τον προσανατολισμό του κινούμενου συστήματος. Ένα τέτοιο είναι
το γυροσκόπιο, αλλά φυσικά κανείς μπορεί να βρει συστήματα υψηλής τεχνολογίας που
περιλαμβάνουν

εύρεση

προσανατολισμού

με

laser,

μαγνητόμετρα,

GPS

κ.α.

Γνωρίζοντας λοιπόν την διεύθυνση κίνησης, και συμπεριλαμβάνοντας ο υπολογιστής την
επιτάχυνση της βαρύτητας μπορεί να βρει την πραγματική επιτάχυνση. Στην συνέχεια
ολοκληρώνει δύο φορές το αποτέλεσμα, μία για να βρει την ταχύτητα και μία για να βρει
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την θέση. Φυσικά αυτό προϋποθέτει ότι το INS χρειάζεται κάποιες αρχικές συνθήκες για
τον υπολογισμό.
Ακριβώς εδώ ξεκινάει και το σημαντικότερο πρόβλημα των INS, ειδικά στην
περίπτωση που το σύστημα αυτό λειτουργεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς
διόρθωση των θέσεων του. Το ζήτημα κατά κύριο λόγο προέρχεται από το σύστημα
προσανατολισμού και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η απόκλιση (drift) του γυροσκοπίου,
το οποίο υπάρχει εξαιτίας της ολοκλήρωσης των σφαλμάτων των επιταχυνσιόμετρων
στο σύστημα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πλέον αυτά τα συστήματα έχουν μεγάλη ακρίβεια
λειτουργίας, αλλά όπως είναι αναμενόμενο και πολύ μεγάλο κόστος, ειδικά όσο μικραίνει
το μέγεθος και το βάρος τους, Σχ. 3-10.

(α)

(β)

Σχήμα 3-10. (α) INS για δορυφόρο LN-120G, (β) INS για πολεμικούς πυραύλους G2000.

3.6.6 Οπτικοί αισθητήρες
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι αισθητήρες εκείνοι οι οποίοι είτε με άμεσο τρόπο είτε
με έμμεσο, δίνουν την θέση ενός σώματος στο χώρο χρησιμοποιώντας κάποια οπτική
ιδιότητα. Αν και μοιάζουν σε αυτό με τις κάμερες (στην πραγματικότητα κάποιες
παραλλαγές βασίζονται σε κάμερες), σκοπός τους δεν είναι να συλλέξουν πληροφορία
από την εικόνα, αλλά από την μεταβολή που υφίστανται κάποια σημεία της εικόνας
μεταξύ δύο διαδοχικών στιγμών.
Επειδή αυτοί οι αισθητήρες βρίσκονται συνήθως σε συσκευές όπως τα ποντίκια
των ηλεκτρονικών υπολογιστών, διακρίνεται η άμεση συνάρτηση με αυτά. Στα ακόλουθα
αναφέρονται οι σημαντικότερες παραλλαγές χρήσης των αισθητήρων σε συσκευές
τύπου ποντικιών Η/Υ, φωτογραφικές μηχανές (για σταθεροποίηση εικόνας), κλπ.
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Υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι χρήσης του οπτικού αισθητήρα:
-

Με φωτοδίοδο και κατάλληλο οπτικό δίσκο (encoder).

-

Με κάμερα και μελέτη οπτικής ροής.

-

Με αισθητήρα υπολογισμού μεταβολής Doppler σε ακτίνες laser.

Α) Με φωτοδίοδο και κατάλληλο οπτικό δίσκο (encoder)
Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι παλιά και έχει αναλυθεί εκτενώς σε πλειάδα κειμένων,
για αυτό θα γίνει μια πολύ σύντομη αναφορά για λόγους πληρότητας.

Σχήμα 3-11. Το εσωτερικό ενός ποντικιού με χρήση σφαίρας και encoder.
Όπως δείχνει το Σχ. 3-11, η σφαίρα κινείται σε ένα περιορισμένο χώρο, και με
αυτό τον τρόπο μετακινεί 2 άξονες κάθετους μεταξύ τους (Χ και Υ κατεύθυνση). Ο κάθε
άξονας έχει προσαρμοσμένο έναν δίσκο με εγκοπές και παρεμβάλλεται μεταξύ διόδων
LED και φωτοδιόδων. Όταν ο δίσκος κινείται (εξαιτίας της σφαίρας), η κάθε φωτοδίοδος
αναγνωρίζει, σημεία με φως και σημεία σκοτεινά. Βάσει αυτών, ένα κατάλληλο
ολοκληρωμένο κύκλωμα υπολογίζει την κατεύθυνση και την ποσότητα κίνησης. Τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα είναι:
+ Μικρό κόστος κατασκευής (πλέον ακόμα και αυτό δεν είναι πολύ μεγάλο
πλεονέκτημα, γιατί τα άλλα ήδη που θα αναλυθούν στην συνέχεια, έχουν ήδη
μειωμένο κόστος)
- Μηχανική κατασκευή που μαζεύει εύκολα βρωμιές και χρειάζεται καθαρισμό.
- Μικρή ανάλυση της κίνησης
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- Επηρεάζεται εύκολα από τις ταχύτητες και τις επιταχύνσεις που αναπτύσσονται
στο ποντίκι, δίνοντας ανακριβές αποτέλεσμα.
Β) Με κάμερα και μελέτη οπτικής ροής
Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στην θεωρία της οπτικής ροής, για την οποία θα γίνει
σύντομη αναφορά σε επόμενο κεφάλαιο. Ο οπτικός αισθητήρας, μία κάμερα συνήθως
CMOS ανάλυσης μερικών εκατοντάδων ή χιλιάδων pixels, ενσωματωμένη σε ένα
ολοκληρωμένο κύκλωμα που περιλαμβάνει έναν Digital Signal Processor (DSP),
φωτογραφίζει με μεγάλη συχνότητα την επιφάνεια πάνω από την οποία βρίσκεται. Στην
συνέχεια ο DSP αναλύει την εικόνα και μέσω ενός ειδικού αλγορίθμου βρίσκει την κίνηση
του συστήματος (στο οποίο βρίσκεται ενσωματωμένος ο αισθητήρας) ως προς την
επιφάνεια. Το αποτέλεσμα αυτό ο αισθητήρας το στέλνει στον μικροελεγκτή του, ο
οποίος στην συνέχεια μεταφράζει την κίνηση αυτή στην κίνηση π.χ. του δείκτη του
ποντικιού, Σχ. 3-12.

Σχήμα 3-12. Ο γενικός τρόπος λειτουργίας της χρήσης οπτικού αισθητήρα με κάμερα
και πηγή φωτός.
Πιο αναλυτικά, ο αισθητήρας παίρνει συνεχόμενες φωτογραφίες της επιφάνειας
πάνω από την οποία κινείται. Εδώ έχει σημασία ο φωτισμός, αλλά θα γίνει σχετική
αναφορά στην συνέχεια. Βλέποντας το Σχ. 3-13, όπου έχει σημειωθεί ένα
χαρακτηριστικό σημείο της επιφάνειας για ευκολία, παρατηρείται ότι η φωτογραφία Β
είναι η Α μετατοπισμένη πάνω και αριστερά (φαινόμενη κίνηση). Δεδομένου ότι ο
αισθητήρας βρίσκεται στο σώμα εκείνο που κινείται πάνω από την σταθερή επιφάνεια, η
πραγματική κίνηση είναι κάτω και δεξιά.
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Σχήμα 3-13. Φαινόμενη και πραγματική κίνηση οπτικού αισθητήρα.
Φυσικά την ερμηνεία της κίνησης αυτής δεν την κάνει η κάμερα αλλά ο DSP όπου
με τον κατάλληλο αλγόριθμο προσδιορίζει την κίνηση αυτή τόσο ποιοτικά (προς τα πού)
όσο και ποσοτικά (πόσο πολύ). Το ενδιάμεσο κομμάτι αυτών των δύο είναι η ανάλυση
του αισθητήρα, δηλαδή ο αριθμός των εικονοστοιχείων (pixels) που περιλαμβάνει η
κάμερα βάση των οποίων ο DSP υπολογίζει τους παλμούς (counts) και άρα την
ποσότητα της κίνησης, και η ικανότητα του να δημιουργεί πολλές αποχρώσεις στην
κλίμακα του γκρι.
Οι μετρήσεις αποθηκεύονται με κατάλληλο τρόπο σε ειδικούς καταχωρητές του
αισθητήρα (γιατί δεν παύει το σύνολο όλων αυτών των τμημάτων να είναι ένα
ολοκληρωμένο κύκλωμα) και στην συνέχεια μεταφέρει την επεξεργασμένη πληροφορία
στον μικροελεγκτή, όταν αυτός την ζητήσει. Η κάμερα και όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα
στο εσωτερικό ενός τέτοιου αισθητήρα φαίνονται στο Σχ. 3-14.
Σημαντικό όμως ρόλο παίζει ο φωτισμός, ώστε ο DSP να κάνει σωστά την δουλειά
του και οι φωτογραφίες να έχουν αρκετή πληροφορία. Ο DSP υπολογίζει την μετακίνηση
των φωτεινών και σκοτεινών σημείων, άρα συμπεραίνει κανείς ότι όσο πιο έντονη είναι η
αντίθεση μεταξύ αυτών, τόσο καλύτερα μπορεί ο DSP να κάνει την ερμηνεία της κίνησης.
Αν προστεθεί και το γεγονός ότι η διαφοροποίηση της φωτεινότητας οφείλεται κυρίως
στην τραχύτητα της επιφάνειας, με τα «βουνά» και τις «χαράδρες» της, η οποία δίνει πιο
φωτεινά ή πιο σκοτεινά σημεία αντίστοιχα, ώστε αντιλαμβάνεται κανείς ότι όσο
καλύτερος είναι ο φωτισμός της επιφάνειας, τόσο καλύτερα θα είναι και τα αποτελέσματα
της ανάλυσης του αισθητήρα.
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(α)

(β)
Σχήμα

3-14. (α) Εσωτερικό

του ADNS-3060, (β)

(γ)
Εσωτερικό στο

τσιπ της

STMElectronics και (γ) Κοντινή φωτογραφία στον πίνακα CMOS άλλου αισθητήρα της
STMElectronics.
Τον φωτισμό τον παράγουν είτε δίοδοι LED είτε δίοδοι laser. Οι δεύτεροι, που είναι
πιο καινούρια τεχνολογία, και ελαφρά ακριβότεροι, είναι πολύ αποδοτικότεροι από τους
πρώτους, καθώς κάνουν πιο έντονη την αντίθεση των σημείων της επιφάνειας, και
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λειτουργούν πολύ καλά σε περισσότερα είδη επιφάνειας. Αυτό συμβαίνει λόγω της
εγγενούς ιδιότητας του laser να συγκεντρώνει μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας σε μικρή
περιοχή. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι δίοδοι laser μπορούν να λειτουργήσουν σε
επιφάνειες που είναι 20 και παραπάνω φορές πιο λείες από τις επιφάνειες που μπορούν
να λειτουργήσουν οι δίοδοι LED [T1], Σχ. 3-15. Τέλος, τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα αυτού του είδους αισθητήρα είναι:
+ Δεν έχει κινούμενα μηχανικά μέρη
+ Μετράει και κατά την κίνηση με μεγάλες ταχύτητες
+ Ικανότητα μέτρησης σε μεγάλο εύρος επιφανειών
+ Πλήθος μοντέλων, η ανάλυση των οποίων μπορεί να ξεπεράσει τα 2000 cpi.
- Φακός και laser δεν είναι ενσωματωμένα.
- Το μέγεθος αισθητήρα εξαρτάται από την σχεδίαση της κάθε εταιρίας, αλλά
γενικά είναι μεγαλύτερο από τους αισθητήρες μέτρησης μεταβολής Doppler.

Σχήμα 3-15. Διαφορά στον φωτισμό λείων επιφανειών από δίοδο LED και laser στερεάς
κατάστασης.
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Γ) Με αισθητήρα υπολογισμού μεταβολής Doppler σε ακτίνες laser
Ο συγκεκριμένος τύπος αισθητήρα χρησιμοποιεί και πάλι laser αλλά η λογική του είναι
διαφορετική. Μοιάζει σε αρκετά σημεία (και έχει περίπου τα ίδια πλεονεκτήματα) με την
προηγούμενη μέθοδο, Σχ. 3-16.

(α)

(β)

Σχήμα 3-16. Ο αισθητήρας της Philips, PLN2020 που βασίζεται για τις μετρήσεις στο
φαινόμενο Doppler. (α) Πραγματική εικόνα και μέγεθος, (β) Σχέδιο στο Solidworks που
δείχνει το εσωτερικό του.
Συγκεκριμένα, όπως δείχνει το Σχ. 3-17, η ακτίνα laser (που δημιουργείται από ένα
laser στερεάς κατάστασης και εκπέμπει στα 850nm, δηλαδή στο υπέρυθρο) ανακλάται
στην επιφάνεια (και ένα μέρος διαχέεται) και συμβάλλει με την ακτίνα που εξέρχεται
εκείνη την στιγμή, δημιουργώντας ένα συνολικό οπτικό σήμα. Η κίνηση του αισθητήρα
πάνω από μία επιφάνεια αλλάζει την συχνότητα της ανακλώμενης ακτίνας λόγω του
φαινόμενου Doppler, και μάλιστα η μεταβολή αυτή είναι τόσο μεγαλύτερη όσο
μεγαλύτερη είναι και η ταχύτητα της κίνησης. Τότε η διαφορά της συχνότητας της
εκπεμπόμενης

και

της

ανακλώμενης

ακτίνας,

μεταβάλλει

την

συχνότητα

του

συντιθέμενου σήματος και άρα την ισχύ του, η οποία μετράται από μία κατάλληλη
φωτοδίοδο. Αυτή η μεταβολή της ισχύος αντιστοιχεί στο πόσο γρήγορα μετακινείται ο
αισθητήρας πάνω από μια επιφάνεια, ενώ η χρήση δύο τέτοιων ακτινών σε κάθετη
μεταξύ τους θέση δίνουν την μετακίνηση κατά Χ και Υ. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι
χρησιμοποιώντας την πληροφορία από αυτές τις δύο κατευθύνσεις, και λόγω της
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από αυτού του τύπου τους αισθητήρες μπορεί να
μετρηθεί ακόμα και μετακίνηση κατά τον Ζ άξονα.
Αν και μπορεί να βρεθεί με αυτό τον τρόπο η ταχύτητα και η διεύθυνση της
μετακίνησης, δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα για την φορά της κίνησης. Για
να γίνει αυτό, το σήμα πολυπλέκεται με μία τριγωνική κυματομορφή χαμηλής
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συχνότητας, που αλλάζει την θερμοκρασία του laser και κατ’επέκταση την συχνότητα
του. Αυτή η πολυπλεξία εξομοιώνει μικρές κινήσεις μπρος-πίσω κατά την αύξηση και την
μείωση της ισχύος του laser αντίστοιχα. Έτσι η μεταβολή Doppler μειώνεται αν η κίνηση
του συστήματος είναι ίδια με την κίνηση της προσπίπτουσας ακτίνας, ενώ το αντίθετο
στην περίπτωση που έχουν διαφορετική φορά. Σύγκριση της συχνότητας Doppler κατά
την αύξηση και μείωση της ισχύος του laser αποκαλύπτει τότε την κίνηση του
συστήματος, Σχ. 3-18.

Σχήμα 3-17. Η γενική αρχή λειτουργίας του αισθητήρα με χρήση φαινόμενου Doppler.

Σχήμα 3-18. Τρόπος εύρεσης της φοράς κίνησης του αισθητήρα με χρήση φαινόμενου
Doppler.
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Η έξοδος της φωτοδιόδου, η οποία αισθάνεται τις μεταβολές της ισχύος του laser,
επεξεργάζεται σε ένα κατάλληλο κύκλωμα, το Application – Specific Integrated Circuit
(ASIC), το οποίο χρησιμοποιώντας ένα DSP (και έναν αλγόριθμο που περιλαμβάνει
ψηφιακά φίλτρα εξάλειψης θορύβου και μετασχηματισμούς Fourier για ανάλυση στο
πεδίο της συχνότητας), αντιλαμβάνεται την μεταβολή συχνότητας λόγω Doppler. Τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής είναι:
+ Πολύ μικρό μέγεθος
+ Δεν έχει κινούμενα μηχανικά μέρη
+ Φακός και laser ενσωματωμένα (μικρό κόστος, αυτόματη ευθυγράμμιση
εκπομπού laser και φωτοδιόδου, εγγενής προσαρμογή της ευαισθησίας σε
κάποια συχνότητα του δέκτη με την συχνότητα της ακτίνας απορρίπτοντας έτσι
φαινόμενα drift)
+ Μετράει και κάτω από μεγάλες ταχύτητες
+ Δυνατότητα 3Δ υπολογισμού κίνησης
+ Ικανότητα μέτρησης σε μεγάλο εύρος επιφανειών (μεγαλύτερο από αυτό της
μεθόδου με κάμερα)
- Δεν υπάρχει πληθώρα μοντέλων
- Ανάλυση που κυμαίνεται σε κανονικά επίπεδα ακόμα (800 cpi περίπου)

3.6.7 Επιλογή αισθητήρα
Για την επιλογή του καταλληλότερου αισθητήρα στην παρούσα εργασία έπρεπε να
ληφθούν τα ακόλουθα υπόψη:
-

Να καταλαμβάνει μικρό χώρο στον όγκο του ρομπότ

-

Να είναι σχετικά ελαφρύ το τμήμα που θα βρίσκεται πάνω στο κινούμενο ρομπότ

-

Να μην χρειάζεται πολύπλοκες εξωτερικές διασυνδέσεις στο περιβάλλον της
τράπεζας

-

Να έχει μεγάλη ανάλυση και μικρό σφάλμα

-

Μικρό υπολογιστικό κόστος για να χρησιμοποιείται κατευθείαν από την κινούμενη
συσκευή

-

Χρηματικό κόστος
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Στον Πίν. 3-1 εξετάζεται κατά πόσο καλύπτει τις απαιτήσεις κάθε τύπος αισθητήρα.
Όπως φαίνεται, ο οπτικός αισθητήρας με χρήση laser δίνει την δυνατότητα εντοπισμού
με πάρα πολύ καλή ανάλυση και με πολύ μικρό κόστος, ενώ καλύπτει και κάθε άλλη
απαίτηση. Από τις δύο δυνατότητες τέτοιου αισθητήρα, με κάμερα ή με υπολογισμό του
φαινόμενου Doppler, ο πρώτος δίνει μεγαλύτερη ανάλυση άρα και μικρότερο σφάλμα,
καθώς η δεύτερη τεχνολογία ακόμα είναι νέα. Ακριβώς για αυτό επιλέχθηκε ο οπτικός
αισθητήρας με χρήση οπτικής ροής και κάμερα. Στο Σχ. 3-19 φαίνονται και τα σχετικά
μεγέθη διαφόρων οπτικών αισθητήρων για σύγκριση. Για ακόμα μεγαλύτερη ανάλυση
και μείωση θορύβου επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν τρεις τέτοιοι αισθητήρες, όπου η
πλεονάζουσα πληροφορία που θα δίνουν θα μπορεί, με την χρήση του κατάλληλου
αλγορίθμου, να αυξάνει ακόμα περισσότερο την ακρίβεια του συστήματος.

Σχήμα 3-19. Σύγκριση μεγεθών των οπτικών αισθητήρων διαφόρων εταιριών.
Πίνακας 3-1. Σύγκριση χαρακτηριστικών όλων των τύπων αισθητήρων υπολογισμού
θέσης.
Όγκος

Βάρος

Εξωτερικά

Σφάλμα

εξαρτήματα
Αισθητήρας

Μικρό

Μικρό

Υπολογιστικό

Κόστος

Άλλο

Μέσο

Βασίζεται στην

Κόστος

Πολλά

Μέσο

Μέσο

υπερήχων

ύπαρξη
εξωτερικού
συστήματος
για παραγωγή
αποτελέσματος

Αισθητήρας laser

Μικρό

Μικρό

Πολλά

Μικρό

Μέσο

Μεγάλο

Βασίζεται στην
ύπαρξη
εξωτερικού
συστήματος
για παραγωγή
αποτελέσματος

Κάμερα

Μικρό

Μικρό

Πολλά

Μικρό

Μεγάλο

Μεγάλο

Σε περίπτωση
που η κάμερα
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είναι πάνω στο
ρομπότ
γίνονται
δυσμενέστερες
οι συνθήκες
Αισθητήρας RF

Μικρό

Μικρό

Πολλά

Μικρό

Μέσο

Μεγάλο

Είναι ακόμα σε
δοκιμαστική
φάση

και

βασίζεται στην
ύπαρξη
εξωτερικού
συστήματος
για παραγωγή
αποτελέσματος
INS

Μικρό

Μέσο

Τίποτα

Μικρό

Μικρό

Μεγάλο

Χρειάζεται
ανανέωση των
αρχικών
συνθηκών

Οπτικός αισθητήρας

Μικρό

Μικρό

Τίποτα

Μέσο

Μικρό

Μικρό

με encoder

Χρειάζεται
ανανέωση των
αρχικών
συνθηκών

Οπτικός αισθητήρας

Μικρό

Μικρό

Τίποτα

Μικρό

Μικρό

Μικρό

Χρειάζεται

με κάμερα και

ανανέωση των

χρήση οπτικής

αρχικών

ροής
Οπτικός αισθητήρας

συνθηκών
Μικρό

Μικρό

Τίποτα

Μικρό

Μικρό

Μικρό

υπολογισμού

Χρειάζεται
ανανέωση των

φαινομένου Doppler

αρχικών
συνθηκών

3.3 Τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των οπτικών αισθητήρων
α) Μέγεθος οπτικού αισθητήρα (pixels)
Ο οπτικός αισθητήρας είναι μια μικρή ψηφιακή κάμερα, που λαμβάνει εικόνες στην
κλίμακα του γκρι. Από το μέγεθος της, καθορίζεται το πόσο γρήγορα μπορεί να κινηθεί
το σύστημα πάνω στο οποίο είναι ενσωματωμένη διατηρώντας την ίδια ώρα
ικανοποιητική ανάλυση της κίνησης. Γενικά οι μεγαλύτεροι αισθητήρες είναι καλύτεροι.
Τυπικά μεγέθη είναι 16x16 έως 30x30 pixels.
β) Ανάλυση (counts/inch ή cpi ή dpi ή counts/mm ή cpmm)
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Η ανάλυση του αισθητήρα καθορίζεται από τα οπτικά χαρακτηριστικά των φακών, από
το φυσικό μέγεθος του ίδιου του αισθητήρα και την επιλεγόμενη ανάλυση από τον οδηγό
της συσκευής-αισθητήρα, η οποία ρυθμίζει την ευαισθησία της σε κίνηση. Προφανώς
όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση, τόσο μεγαλύτερη ικανότητα έχει ο αισθητήρας να
αντιληφθεί μία μικρή μεταβολή στην θέση του συστήματος. Τυπικές τιμές είναι 400800cpi με ορισμένες περιπτώσεις να φτάνει τα 2000cpi.
γ) Συχνότητα ανανέωσης (Hz or samples/s)
Η συγκεκριμένη ιδιότητα, η οποία είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προηγούμενες δύο,
δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να παίρνει φωτογραφίες η κάμερα και άρα πόσο πολύ
μπορεί να κινηθεί το σύστημα του αισθητήρα χωρίς να χάσει την αναγνώριση της
τροχιάς του. Αν θεωρηθεί ότι ο αισθητήρας μπορεί να επεξεργαστεί έναν μεγάλο όγκο
πληροφοριών πολύ γρήγορα, οι μεγαλύτερες συχνότητες δίνουν και καλύτερα
αποτελέσματα. Τυπικές συχνότητες είναι 1500-7080 Hz.
δ) Λεπτομέρεια εικόνας (Ποιότητα φακού, χρώμα φωτός, κ.λ.π.)
Η ποιότητα των φακών έχει άμεση επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς ένας κακής
ποιότητας, θολός φακός, επηρεάζει την εικόνα που ο αισθητήρας βλέπει, και άρα
δυσκολεύει την ανάλυση του επεξεργαστή εικόνας. Επίσης το χρώμα του φωτός του
laser επηρεάζει την αντίθεση της φωτεινότητας της επιφάνειας, με το κόκκινο χρώμα να
έχει γενικά καλύτερα αποτελέσματα από το μπλε.
ε) Ισχύς οπτικής επεξεργασίας (Mpixels/s)
Η αύξηση του μεγέθους του αισθητήρα ή/και της συχνότητας ανανέωσης οδηγεί σε
μεγαλύτερο όγκο δεδομένων επεξεργασίας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι μεγάλη
εικόνα με μικρό ρυθμό ανανέωσης και μικρή εικόνα με μεγάλο χρόνο ανανέωσης δίνουν
περίπου τον ίδιο όγκο αποτελεσμάτων. Για να βρεθεί η ισχύς επεξεργασίας
πολλαπλασιάζεται ο συνολικός αριθμός των pixels κάθε εικόνας με τον αριθμό των
εικόνων κάθε δευτερόλεπτο(1). Τυπικές τιμές είναι από 0.4Mpixels/s έως 6Mpixels/s.
(1)

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα ήταν καλύτερη μία μεγάλη συχνότητα ανανέωσης με μικρό μέγεθος εικόνας, μιας και

αυτό θα είχε την τάση να ανανεώνει την θέση του αισθητήρα γρηγορότερα. Όμως σε αυτό δεν έχει γίνει μνεία στο
σύστημα επικοινωνίας του αισθητήρα με το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. με H/Y μέσω USB θύρας), το οποίο έχει τους
δικούς του περιορισμούς σε θέματα μεταφοράς όγκου δεδομένων.
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στ) Μέγιστη ταχύτητα (inches/s ή ips ή mm/s κ.λ.π.)
Είναι η μέγιστη ταχύτητα με την οποία το σύστημα του αισθητήρα μπορεί να κινηθεί
χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα στην ανάλυση της κίνησης. Η τιμή αυτή εξαρτάται από
την συχνότητα ανανέωσης, το μέγεθος του αισθητήρα, την ανάλυση αλλά και τον
αλγόριθμο, και συγκεκριμένα για το πόσο μεγάλο ποσοστό νέας εικόνας χρειάζεται να
ταυτίζεται με την προηγούμενη για να μπορέσει χωρίς πρόβλημα να κάνει τους
υπολογισμούς. Συνεπώς μικρή τιμή αυτής της ιδιότητας σημαίνει ότι σε μεγάλες
ταχύτητες ο αισθητήρας δυσκολεύεται να αναλύσει την κίνηση. Τυπικές τιμές από 16 ips
έως 40 ips.
ζ) Μέγιστη επιτάχυνση (g)
Δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί το σύστημα στο οποίο βρίσκεται ο αισθητήρας να αλλάξει
κίνηση χωρίς να χάσει την ανάλυση της κίνησης. Η τιμή αυτή εξαρτάται από την
σχεδίαση του επεξεργαστή εικόνας και τον αλγόριθμο επεξεργασίας και μπορεί να
φτάσει μέχρι και τα 20g.

3.4 Οπτική ροή
Η οπτική ροή (optical flow) αναφέρεται στην φαινόμενη κίνηση φωτεινών μοτίβων σε ένα
σύνολο συνεχόμενων εικόνων. Είναι γενικά απαραίτητο στην μελέτη κίνησης
αντικειμένων μέσα από ένα σύνολο συνεχόμενων εικόνων να μπορεί να βρεθεί, ποια
σώματα κινούνται, προς τα πού και με ποια ταχύτητα. Αναζητείται η κίνηση των pixels
μέσα από ένα σύνολο εικόνων και βρίσκεται ένα σύνολο διανυσμάτων ταχύτητας των
pixels που εκφράζει την συνολική κίνηση του συστήματος, Σχ. 3-20.
Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι για αυτό τον σκοπό, ενώ είναι πολύ σημαντική η
εύρεση κινούμενων αντικειμένων μέσα σε ένα περιβάλλον ακίνητων σημείων. Η μέθοδος
Horn-Schunck είναι από τις πρώτες που δημιουργήθηκαν [P2], ενώ για την περίπτωση
όπου γίνεται η απλοποίηση ότι όλα τα σημεία στην εικόνα κινούνται (fixed flow)
μειώνεται ιδιαίτερα το υπολογιστικό κόστος και φέρνει πολύ καλά αποτελέσματα σε
συστήματα όπως το συγκεκριμένο που μελετάται εδώ. Άλλες μέθοδοι είναι οι LucasKanade, Bruhn-Weickert κ.α. Η οπτική ροή έχει πολλές εφαρμογές και σε 3Δ κίνηση,
όπως για ρομποτικά συστήματα, Σχ. 3-21.
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Σχήμα 3-20. Η οπτική ροή κατά την κίνηση μιας 2Δ κινούμενης εικόνας.

Σχήμα 3-21. Οπτική ροή σε 3Δ κινήσεις.
3.5

Τεχνικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων μελέτης

Στην παρούσα μελέτη γίνεται χρήση δύο διαφορετικών αισθητήρων, με κοινά
χαρακτηριστικά, της ίδιας εταιρίας. Η διαφορά είναι η επιτρεπτή ανάλυση του αισθητήρα
και αυτό ουσιαστικά μεταφράζεται στην διαφορά κάποιων καταχωρητών που έχουν
σχέση με αυτό το τμήμα, καθώς επίσης και του firmware που είναι προσαρμοσμένο στις
αυξημένες απαιτήσεις ανάλυσης. Συγκεκριμένα οι αισθητήρες είναι της AvagoTech
(πρώην Agilent), βλ. Σχ. 3-22, και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι:
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(α)

(β)

Σχήμα 3-22. (α) Οι αισθητήρες και το laser στερεάς κατάστασης της μελετης, (β) Το
οπτικό μέρος του κιτ.
-

ADNS 6000
Μέγεθος οπτικού αισθητήρα: 30x30 pixels
Ανάλυση: 400 ή 800 cpi (επιλεγόμενη)
Συχνότητα ανανέωσης: έως 6400 fps
Ισχύς οπτικής επεξεργασίας: 5.76 Mpixels/s
Μέγιστη ταχύτητα: 20 ips
Μέγιστη επιτάχυνση: 8g

-

ADNS 6010
Μέγεθος οπτικού αισθητήρα: 30x30 pixels
Ανάλυση: 400, 800, 1600 ή 2000 cpi (επιλεγόμενη)
Συχνότητα ανανέωσης: έως 7080 fps
Ισχύς οπτικής επεξεργασίας: 14.16 Mpixels/s
Μέγιστη ταχύτητα: 45 ips
Μέγιστη επιτάχυνση: 20g
Και οι δύο αισθητήρες έρχονται μαζί με τους φακούς τους (2 είδη), το κλιπ

προσαρμογής και ευθυγράμμισης καθώς και ένα laser στερεάς κατάστασης το οποίο
εκπέμπει στα 832-865 nm (υπέρυθρο). Οι δύο αισθητήρες εξωτερικά και ως προς τα
στοιχεία που συνιστούν το συνολικό σύστημα, είναι σχεδόν ίδιοι. Στην συνέχεια θα γίνει
μια σύντομη αναλυτική περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών τους, ενώ στο τέλος της
μελέτης, στο Παράρτημα Ε, μπορεί κανείς να βρει σημαντικά στοιχεία του φύλλου
δεδομένων των αισθητήρων.
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Το συνολικό σύστημα όταν είναι συναρμολογημένο έχει την γενική μορφή που
φαίνεται στο Σχ. 3-23, και οδηγεί σε ένα πολύ μικρό σύστημα -ειδικά στην περίπτωση
της μελέτης αυτής που τα ηλεκτρονικά που χρειάζονται είναι μόνο για τον αισθητήρα και
τον μικροελεγκτή και όχι για πλήκτρα ή άλλες λειτουργίες που υπάρχουν σε συμβατικά
ποντίκια.

Σχήμα 3-23. Η συναρμολόγηση του οπτικού αισθητήρα με τα παρελκόμενα του.
Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί για τον φωτισμό μέσω του laser ονομάζεται από
την εταιρία LaserStream. Έχει ενσωματωμένη προστασία από υπερβολική ανάπτυξη
ισχύος ώστε να παραμένει πάντα στα πλαίσια προδιαγραφών ασφαλείας Class 1. Αυτή
η προστασία βρίσκεται μέσα στον αισθητήρα, ώστε όταν αντιληφθεί υπερβολική τιμή
έντασης ρεύματος στο τμήμα του laser, διακόπτει την παροχή σε αυτό και ειδοποιεί τον
χρήστη μέσω εξειδικευμένου καταχωρητή, Σχ. 3-24.
Σε ότι έχει να κάνει με την εσωτερική διαμόρφωση του αισθητήρα, οι έξοδοι των
ακροδεκτών (pins) φαίνονται στο Παράρτημα Ε, και σε γενικές γραμμές φαίνεται στο Σχ.
3-25. Πέρα από την κάμερα που υπάρχει, ο αισθητήρας αποτελείται από το τομέα
ταλάντωσης, τον τομέα οδήγησης laser, τον τομέα τροφοδοσίας, τον τομέα ελέγχου και
τον τομέα επικοινωνίας με το περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα τον μικροελεγκτή. Η
επικοινωνία είναι σύγχρονη σειριακή και ακολουθεί το πρωτόκολλο Serial Peripheral
Interface (SPI), βλ. Κεφ. 3.6.
Καθώς αυτός είναι ο αισθητήρας μελέτης, διάφορα επιμέρους στοιχεία (όπως ο
ακριβής τρόπος επικοινωνίας, και η χρήση κάποιων καταχωρητών) θα αναλυθούν στα
κεφάλαια που έχουν σχέση με την πειραματική διάταξη.
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Σχήμα 3-24. Το σύστημα προστασίας του αισθητήρα από υπερβολική ένταση ρεύματος
στο υποκύκλωμα του laser.

Σχήμα 3-25. Η εσωτερική διαμόρφωση του αισθητήρα.

3.6 Το Serial Peripheral Interface
3.6.1

Εισαγωγή στο πρωτόκολλο

To Serial Peripheral Interface (SPI), γνωστό και ως Microwire, είναι μία σύγχρονη
σειριακή γραμμή δεδομένων που αρχικά κατασκευάστηκε από την Motorola. Είναι
αμφίδρομης επικοινωνίας (full-duplex) και έχει την λογική της επικοινωνίας Master-Slave,
όπου ο Slave μπορεί να είναι ένας οποιοσδήποτε αριθμός από συσκευές. Έχουν
αναφερθεί και περιπτώσεις με περισσότερους από έναν Master, αλλά είναι μάλλον
σπάνιο και δύσχρηστο. Το SPI λέγεται και πρωτόκολλο των «τεσσάρων καλωδίων»,
έχοντας παραλλαγές με μικρότερο αριθμό. Ο λόγος είναι η διαμόρφωση του όπως
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φαίνεται στο Σχ. 3-26. Το πρωτόκολλο είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις που υπάρχουν
διαθέσιμες λίγες γραμμές εισόδου – εξόδου (Input/ Output - I/O), αλλά η επικοινωνία
μεταξύ των συσκευών πρέπει να είναι γρήγορη και εύκολα πραγματοποιήσιμη.

Σχήμα 3-26. Η διαμόρφωση του πρωτοκόλλου SPI.
Συσκευές που ακολουθούν το πρωτόκολλο αυτό είναι ανάμεσα στις άλλες:
•

Αισθητήρες: θερμοκρασίας, πίεσης, ADC, οθόνες αφής

•

Συσκευές ελέγχου: αποκωδικοποιητές ήχου, ψηφιακά ποτενσιόμετρα, DAC

•

Επικοινωνίες, Ethernet, USB, USART, CAN, IEEE 802.15.4

•

Μνήμες: flash, EEPROM, MMC και SD κάρτες

•

Ρολόγια πραγματικού χρόνου

•

LCD οθόνες

3.6.2

Ερμηνεία των διασυνδέσεων και ιδιαιτερότητες του πρωτοκόλλου

Η ονομασία των τεσσάρων καλωδίων επικοινωνίας είναι συνήθως η ακόλουθη (αν και
κάποιες εταιρίες μπορεί να τις διαφοροποιούν ελαφρά, χωρίς όμως να αλλάζει η ουσία
τους):
-

SCKL (SCK) – Serial Clock: Είναι το σειριακό ρολόι, το οποίο είναι έξοδος πάντα
από τον master. Χωρίς αυτό είναι αδύνατο να δουλέψει το πρωτόκολλο καθώς
καθορίζει τον ρυθμό μεταφοράς των bit από και προς όλες τις συνδεόμενες
συσκευές. Αυτό το γεγονός επιτρέπει και ελαφρές μεταβολές στην συχνότητα του
ρολογιού, που προκύπτουν από διάφορες ανακρίβειες (π.χ. αν ο ταλαντωτής
είναι ένας RC), αφού η μεταφορά δεδομένων γίνεται σε κάθε αλλαγή της
κατάστασης του ρολογιού από high σε low ή από low σε high.

-

MOSI – Master output Slave Input: Είναι η έξοδος των δεδομένων από το master
προς όλους τους slave. Το ποιο slave θα λάβει δεδομένα καθορίζεται από το SS
(βλ. πιο κάτω).
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-

MISO – Master Input Slave Output: Είναι η είσοδος των δεδομένων στο master
από όλους τους slave. Το ποιο slave θα στείλει δεδομένα καθορίζεται από το SS
(βλ. πιο κάτω).

-

SS (NCS, CS, NSS, STE) – Slave Select (Chip Select): Όταν αυτό το σήμα είναι
low από τον μικροελεγκτή master, ο αντίστοιχος slave είναι επιλεγμένος και
πραγματοποιεί

επικοινωνία.

Σε

μερικές

περιπτώσεις

η

slave

συσκευή

ενεργοποιείται κατά την μεταβολή της κατάστασης από high σε low.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι άλλη μία σύμβαση που ακολουθούν ορισμένες
εταιρίες είναι να ονομάζουν τους ακροδέκτες που αντιστοιχούν στα MOSI και MISO, ως
SDI (Serial Data In) και SDO (Serial Data Out) και αναφέρονται, όπως υπονοεί και η
ονομασία, στο καλώδιο εισόδου και εξόδου δεδομένων της συσκευής αυτής αντίστοιχα.
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του πρωτοκόλλου αυτού σε σχέση με
άλλα ανταγωνιστικά είναι:
+ Full duplex επικοινωνία
+ Ικανότητα για μεταφορά μεγαλύτερου όγκου δεδομένων από το I2C
+ Μεγάλη ευελιξία στον αριθμό των μεταφερόμενων bits
+ Πολύ απλή επικοινωνία μεταξύ των διασυνδεδεμένων συσκευών
+ Χρήση λιγότερων ακροδεκτών από ότι σε μία παράλληλη επικοινωνία
+ Ικανότητα ύπαρξης ακόμα λιγότερων ακροδεκτών μέσω κατάλληλης συνδεσμολογίας
- Γενικά απαιτεί δυσκολότερη συνδεσμολογία από το I2C
- Επιλογή slave μέσω μιας διαδικασίας που δεν είναι τόσο απλή όσο αν γινόταν επιλογή
μέσω κάποιας εντολής.
- Γενικά δεν γίνεται έλεγχος ροής δεδομένων
- Ο master δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ότι o slave υπάρχει πραγματικά. Μπορεί να
μιλάει στο κενό.
-

Πολλοί master δύσκολα συνδέονται και συνήθως περιορίζονται στην χρήση ενός

slave.
3.6.3

Η λειτουργία του πρωτοκόλλου

Ο master είναι δυνατόν να επικοινωνεί με περισσότερα από ένα slave μέσω των ίδιων
ακροδεκτών SCKL, MISO και MOSI, ενώ απλά χρειάζεται έναν ακροδέκτη SS για κάθε
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slave με το οποίο συνδέεται. Έτσι όταν θέλει να επικοινωνήσει με κάποιον slave, κάνει
low τον ακροδέκτη SS που αντιστοιχεί στην συσκευή αυτή και high για τα άλλα slaves.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το SPI λειτουργεί σε κατάσταση masterslave. Είναι πολύ συνηθισμένο, οι slave συσκευές να έχουν στους ακροδέκτες SCKL,
MOSI και MISO τους έναν buffer τριπλής κατάστασης, λεπτομέρειες για το οποίο
υπάρχουν στο Παράρτημα Γ. Όταν η συσκευή δεν είναι επιλεγμένη, ο buffer αποκόπτει
την είσοδο των δεδομένων μέσα στην συσκευή. Κατά αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η
χρήση του ίδιου καλωδίου SCKL, MOSI και MISO από το master για όλα τα slaves
παράλληλα, βλ. Σχ. 3-27, ενώ μπορεί να γίνει και η παραλλαγή του να συνδέονται οι
slave συσκευές μεταξύ τους σε σειρά, Σχ. 3-28. Προσοχή ότι ο τρόπος αυτός δίνει την
εντύπωση μίας διασυνδεδεμένης συσκευής, κατά την οποία μία συσκευή παίρνει τα
δεδομένα εισόδου.
Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένας ακροδέκτης SS για
όλες τις συσκευές, ενώ ο κάθε slave μεταφέρει σταδιακά τα δεδομένα από το MISO στον
MOSI του επόμενου slave, ένα bit σε κάθε κτύπο ρολογιού (δηλαδή μεταφέρεται ένα bit
από τον master στον slave1 στον πρώτο κτύπο, ένα bit από τον master στον slave1 και
ένα bit από τον slave1 στον slave2, στον δεύτερο κτύπο κ.ο.κ.). Σε περίπτωση που η
συσκευή slave δεν έχει buffer τριπλής κατάστασης τίποτα από τα προηγούμενα δεν
μπορεί να γίνει και πρέπει να επικοινωνεί μόνο αυτή η συσκευή με τον master. Ακόμα οι
δύο μορφές συνδεσμολογίας μπορούν να συνδυαστούν.

Σχήμα 3-27. Συνδεσμολογία SPI με τις συσκευές παράλληλα.
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Σχήμα 3-28. Συνδεσμολογία SPI με τις συσκευές σε σειρά.

Η επικοινωνία και μεταφορά των master – slave γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
-

Ο master καθορίζει την συχνότητα του ρολογιού, που είναι ίση ή μικρότερη από
εκείνη που είναι αποδεκτή από την συσκευή slave (συνήθεις τιμές 1-70MHz).

-

Ο master καθορίζει τον slave, διαλέγοντας τον με το SS.

-

Κατά την επικοινωνία των δύο συσκευών, η οποία είναι full duplex, και σε κάθε
κτύπο του ρολογιού, συμβαίνουν δύο πράγματα συγχρόνως. Ο master στέλνει
από τον σχετικό buffer του ένα bit προς τον slave, μέσω του MOSI, ενώ την ίδια
ώρα ένα bit από τον slave πηγαίνει στον buffer αυτόν μέσω του MISO, βλ. Σχ. 329.

-

Όταν τελειώσει η επικοινωνία, μπορεί ο master να κάνει high το SS και
ενδεχομένως να διακόψει το SCKL, μέχρι να χρειαστεί καινούρια επικοινωνία.

Σχήμα 3-29. Στο πρωτόκολλο SPI ο master και ο slave στέλνουν συγχρόνως από ένα
bit σε κάθε παλμό του ρολογιού.
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Είναι προφανές ότι όταν ο master στέλνει μια εντολή στον slave, για να διαβαστεί
για παράδειγμα ένα δεδομένο ακριβώς μετά, τότε ο slave στέλνει κάποια άχρηστη
πληροφορία στο master την ίδια ώρα, η οποία και πρέπει να αγνοηθεί.
Συνήθως η επικοινωνία γίνεται με πρώτο bit το πιο σημαντικό ψηφίο (MSB) του
byte, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο και καλό είναι να ενημερώνεται ο κάθε χρήστης για
την ιδιομορφία της συσκευής που χρησιμοποιεί. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι δεν
υπάρχει περιορισμός του αριθμού των bits με τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί μια
συσκευή σε μία εντολή. Για παράδειγμα υπάρχουν συσκευές που δέχονται 8bit εντολή
και ανταποκρίνονται με 8bit δεδομένα, ενώ άλλες δέχονται 32bit εντολή και
ανταποκρίνονται 128bit δεδομένα. Η κάθε συσκευή και το αντίστοιχο πρόγραμμα
οδήγησης πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις εκάστοτε απαιτήσεις.
3.6.4

Σχέση παλμού ρολογιού με εγγραφή και ανάγνωση ενός bit

Πέρα από την συχνότητα ρολογιού, ρόλο στην μεταφορά δεδομένων παίζει η πολικότητα
και η φάση των κτύπων δημιουργώντας έτσι τέσσερεις διαφορετικές επιτρεπτές μορφές.
Πιο συγκεκριμένα η πολικότητα του ρολογιού (CPOL) δείχνει εάν:
-

Η βασική τιμή του ρολογιού είναι το 0 (CPOL = 0), και άρα ο κτύπος θεωρείται
από την μετάβαση από το low στο high.

-

Η βασική τιμή του ρολογιού είναι το 1 (CPOL = 1), και άρα ο κτύπος θεωρείται
από την μετάβαση από το high στο low.
Από την άλλη μεριά για την φάση (CPHA) καθορίζεται η στιγμή ανάγνωσης του bit

και η στιγμή αλλαγής του δεδομένου. Δηλαδή:
-

(CPHA=0) Δειγματοληψία στην πρώτη αλλαγή κατάστασης.

-

(CPHA=1) Δειγματοληψία στην δεύτερη αλλαγή κατάστασης.

Έτσι οι τέσσερις επιτρεπτές μορφές (modes) είναι, Σχ. 3-30 και Πιν. 3-2:
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Σχήμα 3-30. Οι τέσσερις επιτρεπτές μορφές (modes) του SPI.
Πίνακας 3-2. Οι τέσσερις επιτρεπτές μορφές (modes) του SPI.
CPOL

0

1

CPHA

0

1

0

1

MODE

0

1

2

3

READING

Rising Edge

Falling Edge

Falling Edge

Rising Edge

DATA CHANGE

Falling Edge

Rising Edge

Rising Edge

Falling Edge

Να σημειωθεί ότι με CPHA = 0, τα δεδομένα πρέπει να σταθεροποιημένα για μισό
κύκλο πριν τον πρώτο κύκλο. Επίσης ότι ανεξάρτητα από την επιτρεπτή μορφή, η
αρχική τιμή του ρολογιού πρέπει να είναι σταθεροποιημένη πριν το SS γίνει low.

3.6.5 PIC και SPI
Στα περισσότερα (με εξαίρεση κάποια παλιότερα) μοντέλα της γκάμας των
μικροελεγκτών

PIC

της

Microchip,

υπάρχει

πρόβλεψη

κάποιων

θυρών

που

χρησιμοποιούνται για το SPI. Θα μπορούσε κανείς να προγραμματίσει ένα τεχνητό SPI
σε οποιαδήποτε θύρα, αλλά η εγγενής δυνατότητα που παρέχει η αρχιτεκτονική του
μικροελεγκτή, επιτρέπει βελτιστοποίηση της χρήσης του πρωτοκόλλου αυτού. Η
Microchip ονομάζει την διεπαφή (interface) αυτή ως Synchronous Serial Port (SSP) για
τα πιο αδύνατα μοντέλα της γκάμας της και Master Synchronous Serial Port (MSSP) για
τα μεσαία και δυνατότερα μοντέλα. Να σημειωθεί επίσης ότι το interface αυτό είναι το
ίδιο που χρησιμοποιεί για το πρωτόκολλο I2C. Η διαφορά των MSSP και SSP είναι
κάποιοι καταχωρητές που κατά κύριο λόγο έχουν να κάνουν με το I2C, και στην συνέχεια
θα γίνει αναφορά μόνο στο MSSP και για τις όποιες διαφορές θα πρέπει κανείς να
μελετήσει το κείμενο του εκάστοτε μικροελεγκτή. Πάντως η λογική είναι η ίδια.
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Σχήμα 3-31. Η αρχιτεκτονική του MSSP των PIC.
Η αρχιτεκτονική του interface είναι τέτοια, Σχ. 3-31, που επιτρέπει σε έναν PIC να
λειτουργήσει είτε ως master, είτε ως slave. Είναι επιτρεπτές και οι 4 δυνατές μορφές του
SPI, ενώ γίνεται σύγχρονη μεταφορά και παραλαβή δεδομένων. Τέλος όταν ο PIC
χρησιμοποιείται ως slave, τότε απαιτείται απαραίτητα η χρήση του SS καλωδίου. Οι
καταχωρητές που ενδιαφέρουν είναι οι ακόλουθοι, Σχ. 3-32, 3-33, Πιν. 3-3, 3-4:

Σχήμα 3-32. Ο καταχωρητής SSPSTAT.
Πίνακας 3-3. Ερμηνεία των bits του SSPSTAT.
BIT

BIT ABBR

BIT NAME

READ/WRITE

EXPL

7

SMP

Sample Bit

R/W

Master Mode
Αυτό το Bit ρυθμίζει την σχετική χρονική
καθυστέρηση μεταξύ του πότε στέλνει ένα
bit στην έξοδο ο PIC και πότε θα κάνει την
δειγματοληψία στην είσοδο.
(1) – Δειγματοληψία δεδομένων εισόδου
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στο τέλος του χρόνου δεδομένων εξόδου.
(0) - Δειγματοληψία δεδομένων εισόδου
στην μέση του χρόνου δεδομένων εξόδου.
Slave Mode
(0)
6

CKE

SPI Clock Edge Select

– Μόνη επιτρεπτή δυνατότητα.

R/W

CKP = 0
(0)

– Δεδομένα μεταφέρονται στο
falling edge του SCK.

(1)

- Δεδομένα μεταφέρονται στο
rising edge του SCK.
CKP = 1

(0)

– Δεδομένα μεταφέρονται στο

(1)

- Δεδομένα μεταφέρονται στο

rising edge του SCK.
falling edge του SCK.
0

BF

Buffer Full Status

R

(1)

– Λήψη δεδομένων

ολοκληρώθηκε. To SSBUF είναι
γεμάτο.
(0)

– Λήψη δεδομένων δεν

ολοκληρώθηκε. Το SSBUF δεν
είναι γεμάτο.
Η εντολή είναι χρήσιμή για
interrupt. Επίσης αν είναι 1 και
σταλούν δεδομένα πριν
διαβαστεί ο SSPBUF τότε το
SSPOV θα γίνει 1.

Σχήμα 3-33. Ο καταχωρητής SSPCON1.
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Πίνακας 3-4. Ερμηνεία των bits του SSPCON1.
BIT

BIT ABBR

BIT NAME

READ/WRITE

EXPL

7

WCOL

Write Collision Detect

R/W

Master Mode
(1) – Εγγραφή στο SSPBUF καταχωρητή
χωρίς να υπάρχουν κατάλληλες
προϋποθέσεις για έναρξη επικοινωνίας.
(0) – Καμία σύγκρουση.
Slave Mode
(1) – Εγγραφή στο SSPBUF καταχωρήτη
ενώ ακόμα μεταδίδει την προηγούμενη
πληροφορία (πρέπει να σβηστεί το bit του
καταχωρητή στην συνέχεια).
(0) – Καμία σύγκρουση.

6

SSPOV

Receive Overflow

R/W

Indicator

(1) – Ένα νέο byte λαμβάνεται την στιγμή
που το SSPBUF κρατάει ακόμα τα
προηγούμενα δεδομένα. Αν υπάρχει
υπερχείλιση, τότε τα δεδομένα στο SSPSR
χάνονται. Υπερχείλιση μπορεί να γίνει μόνο
όταν είναι η συσκευή slave. Έτσι ο χρήστης
πρέπει να διαβάζει το SSPBUF ακόμα και
αν στέλνει δεδομένα, για να αποφύγει την
υπερχείλιση. Αν ο PIC είναι master τότε το
bit αυτό είναι 0, αφού κάθε νέα λήψη (και
μετάδοση) ξεκινάει μόλις γραφτεί ο
SSPBUF του PIC αυτού. Σημαντικό ότι τα
δεδομένα του SSPBUFδεν ανανεώνονται
αν το SSPOV δεν μηδενιστεί.
(0) – Καμία υπερχείλιση.

5

SSPEN

Synchronous Serial

R/W

Port Enable

Όταν ενεργοποιηθεί το SSP πρέπει
να καθοριστούν τα καλώδια εξόδου
ως είσοδοι ή έξοδοι (ανάλογα την
λειτουργία τους)
(1)

– Ενεργοποιεί το SSP.
(0)

4

CKP

Clock Polarity Select

R/W

(1)

– Απενεργοποιεί το SSP.

– Βασική τιμή του ρολογιού η
high.
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(0)

– Βασική τιμή του ρολογιού η
low.

3-0

SSPM3- SSPM0

Synchronous Serial

R/W

Port Mode Select

(0000) – SPI master, ρολόι
συχνότητας 1/4 της συχνότητας PIC.
(0001) – SPI master, ρολόι
συχνότητας 1/16 της συχνότητας PIC.
(0010) – SPI master, ρολόι
συχνότητας 1/64 της συχνότητας PIC.
(0011) – SPI master, ρολόι
συχνότητας TMR2/2.
(0100) – SPI slave, ρολόι συχνότητας
αυτής που δίνει ο SCK του master. Ο
SS έχει ενεργοποιηθεί.
(0101) – SPI slave, ρολόι συχνότητας
αυτής που δίνει ο SCK του master. Ο
SS έχει απενεργοποιηθεί και μπορεί
το καλώδιο αυτό να χρησιμοποιηθεί
ως απλή είσοδος/ έξοδος.

Κατά την έναρξη του SPI πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις στον PIC. Συγκεκριμένα
πρέπει να καθοριστεί:
-

Αν ο μικροελεγκτής είναι master ή slave δηλαδή αν θα ορίζει το ρολόι ή όχι.

-

Η βασική τιμή του ρολογιού.

-

Χρόνος δειγματοληψίας δεδομένων εισόδου.

-

Χρόνος εξόδου δεδομένων.

-

Ρυθμός ρολογιού (αν είναι master)

-

Επιλογή του ακροδέκτη slave (αν είναι slave)
Για την ενεργοποίηση του SSP, πρέπει να τεθεί το SSPEN ίσο με 1. Αν απαιτηθεί

επανέλεγχος του SPI, πρώτα θα γίνει το SSPEN ίσο με 0, θα ελεγχθούν οι καταχωρητές
SSPCON και μετά θα τεθεί ο SSPEN ίσο με 1. Έτσι ενεργοποιούνται τα SDI, SDO, SCK
και SS ως σειριακές θύρες. Είναι όμως απαραίτητο για να λειτουργήσουν σωστά πρέπει
να καθοριστεί η κατεύθυνση του κάθε ακροδέκτη, δηλαδή:
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-

Ο SDI ενεργοποιείται αυτόματα από το SPI.

-

Ο SDO απαιτεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή TRIS και να γίνει 0 (δηλαδή να
καθοριστεί ως έξοδος).

-

Ο SCK (master) απαιτεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή TRIS και να γίνει 0 (δηλαδή
να καθοριστεί ως έξοδος).

-

SCK (slave) απαιτεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή TRIS και να γίνει 1 (δηλαδή να
καθοριστεί ως είσοδος).

-

Ο SS απαιτεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή TRIS και να γίνει 1 (δηλαδή να
καθοριστεί ως είσοδος).
Προφανώς κάθε σειριακή θύρα που δεν απαιτείται μπορεί να παρακαμφτεί

προγραμματιστικά μέσω της εντολής TRIS και καθορισμού της με την αντίθετη τιμή από
αυτή που θα απαιτούσε ο SPI.
Σε ότι έχει να κάνει με την επικοινωνία, βλ. Σχ. 3-31, ο SSP βασίζεται ουσιαστικά
στους καταχωρητές SSPSR και SSPBUF. Το SSPSR στέλνει τα δεδομένα από και
λαμβάνει τα δεδομένα προς τον PIC ένα bit κάθε φορά, με τον MSB πάντα πρώτο.
Σημειωτέων ότι ο χρήστης δεν μπορεί να επηρεάσει από μόνος του αυτόν τον
καταχωρητή.
Κατά την λήψη πληροφορίας, όταν ο SSPSR λάβει τα 8 bits, τα μεταφέρει
αυτόματα στο SSPBUF, και ειδοποιείται το bit BF του καταχωρητή SSPSTAT, καθώς και
το interrupt SSPIF όπου γίνονται 1. Αυτό επιτρέπει την εκκίνηση λήψης νέων δεδομένων
ενώ την ίδια ώρα διαβάζονται τα παρεληφθέντα δεδομένα. Αν από λάθος γίνει εγγραφή
στο SSPBUF τότε το WCOL γίνεται 1. Τότε και ο χρήστης πρέπει να κάνει 0 αυτόν τον
καταχωρητή. Όταν γίνει ανάγνωση του SSPBUF τότε και ο BF του καταχωρητή
SSPSTAT γίνεται 0 αυτόματα και τότε μπορεί κανείς να γράψει στο SSPBUF.

Σχήμα 3-34. Μεταφορά δεδομένων στον PIC από master σε slave και το ανάποδο.
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Όπως φαίνεται και στο Σχ. 3-34, που δείχνει την επικοινωνία δύο PIC, ο master
ενεργοποιεί την επικοινωνία με το στέλνει σήμα στο SCK. Σε κάθε κτύπο του ρολογιού
γίνεται μία μεταφορά 1bit από τον master στον slave και μία μεταφορά 1bit από τον
slave στον master. Είναι προφανές ότι για την σωστή επικοινωνία πρέπει και στους δύο
PIC (ή γενικότερα στις δύο διασυνδεδεμένες συσκευές) το CKP να είναι ίδιο, άσχετα αν
με το τα δεδομένα στην μία κατεύθυνση ενδεχομένως να είναι και άχρηστα (dummy
data).
Τα διαγράμματα επικοινωνίας για την περίπτωση master και slave για τον PIC,
μπορούν να βρεθούν σε κάθε φύλλο δεδομένων των μικροελεγκτών. Τέλος αξίζει να
γίνει επισήμανση στις ακόλουθες παρατηρήσεις:
-

Θα πρέπει κανείς να ελέγξει τις αλλαγές που πρέπει να κάνει, σε περίπτωση που
απαιτεί να γίνει επικοινωνία μεταξύ 2 συσκευών PIC με διαφορετικό SSP, δηλαδή
μεταξύ μιας νέας συσκευής με MSSP και μιας παλιάς με SSP.

-

Πρέπει να ελέγχει κανείς και τις 4 μορφές επικοινωνίας, όπως αυτές
αναφέρθηκαν, όταν δεν υπάρχει βεβαιότητα για το είδος της επικοινωνίας που
υποστηρίζει μια συσκευή.
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4

Πειραματικός και μαθηματικός προσδιορισμός
μοντέλου σφάλματος

4.1 Εισαγωγή
Όπως κάθε μετρητική συσκευή, έτσι και ο οπτικός αισθητήρας επηρεάζεται από θόρυβο,
που μπορεί να προέρχεται από πολλές πηγές. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όμως της
συσκευής αυτής είναι ότι το σφάλμα αθροίζεται. Συγκεκριμένα, κατά την κίνηση από το
σημείο Α, όπου ο μετρητής δείχνει 0, στο σημείο Β όπου ο μετρητής δείχνει κάποια τιμή,
έχει συγκεντρωθεί ένα σφάλμα. Αν γίνει επιστροφή από το σημείο Β, ακολουθώντας την
ίδια διαδρομή, στο σημείο Α, τότε αντί ο μετρητής να δείξει μηδέν, θα δείξει μία
διαφορετική τιμή, είτε θετική είτε αρνητική. Το πρόσημο εξαρτάται από το σε ποια
διαδρομή η μέτρηση είχε περισσότερο σφάλμα.
Σε κάθε περίπτωση, τόσο για μελέτη της ακρίβειας του αισθητήρα, όσο και για την
χρήση φίλτρων Kalman (ή άλλων βασισμένων στην λογική αυτή, δηλαδή της
ελαχιστοποίησης του σφάλματος βάσει της στατιστικής αυτών), είναι απαραίτητη η
εύρεση του μοντέλου σφάλματος. Σχετική πληροφορία δεν παρέχεται από τον
κατασκευαστή. Αυτό δεν προκαλεί εντύπωση, αφού ο αισθητήρας χρησιμοποιείται κατά
κύριο λόγο σε εφαρμογές παιχνιδιών Η/Υ, όπου δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Για αυτό τον
λόγο ακολουθήθηκε μία πειραματική διαδικασία και μελέτη των αποτελεσμάτων αυτής,
και η οποία αναλύεται στις παρακάτω παραγράφους.
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4.2

Πηγές σφαλμάτων

Η τυχαιότητα των σφαλμάτων δεν αποτρέπει την εκτίμηση των κυρίων αιτιών
δημιουργίας αυτών, και άρα σε προσπάθεια όσο το δυνατόν εξάλειψης τους. Οι βασικές
αιτίες σφάλματος είναι:
1) Σφάλμα υπολογισμού DSP. Ο αισθητήρας έχει προγραμματισμένο ένα
σωματόδετο (με αυτό) σύστημα συντεταγμένων, βάση του οποίου καταλαβαίνει
πόσο κινήθηκε. Άρα λοιπόν εξαρτάται από την υλοποίηση του εσωτερικού
αλγορίθμου, το πόσο πολύ αντιλαμβάνεται την στροφή που έχει υποστεί, μεταξύ
δύο δειγματοληψιών. Περισσότερα για αυτό αναφέρονται όταν γίνει ανάλυση της
γεωμετρίας του συστήματος, βλ. Κεφ. 5.3.1
2) Σφάλμα λόγω εξοικονόμησης ενέργειας. Η γενικότερη λογική του αισθητήρα και
του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου του είναι προσανατολισμένο σε
εφαρμογές Η/Υ. Επιπλέον, η νέα τάση είναι τα περιφερειακά συστήματα ενός Η/Υ
να είναι όσο το δυνατόν ασύρματα. Ένα από τα θέματα που απορρέουν από τα
παραπάνω είναι η προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας. Έτσι ο αισθητήρας,
όταν είναι ακίνητος, λειτουργεί σε μία κατάσταση ελαχιστοποίησης ενέργειας, και
λαμβάνει φωτογραφίες σε αραιά διαστήματα. Μόλις διαπιστώσει κίνηση όμως,
επανέρχεται στην κανονική του κατάσταση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα μικρό,
αλλά σημαντικό χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο αισθητήρας δεν λαμβάνει, ή
λαμβάνει με μεγάλο σφάλμα, μέτρηση της μετακίνησης του. Οι παλμοί τότε δεν
αντιστοιχούν στην πραγματική μετακίνηση.
3) Σφάλμα λόγω είδους επιφάνειας. Είναι γνωστό από την χρήση των οπτικών
ποντικιών, ότι η απόδοση τους πέφτει σε ανακλαστικές επιφάνειες όπως το
γυαλί. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση των laser. Παρ’ολ’αυτά, και ανάλογα
την επιφάνεια κίνησης, πρέπει να αναμένεται διαφορετικός αριθμός παλμών για
την ίδια μεταβολή θέσης.
4) Σφάλμα λόγω απόστασης αισθητήρα από επιφάνεια. Η ενδεικνυόμενη απόσταση
του κλείστρου από την επιφάνεια αναφέρεται στο κείμενο με τα χαρακτηριστικά
του αισθητήρα. Αναμένεται διαφορά στον αριθμό των παλμών για την ίδια
κίνηση, ανάλογα την απόσταση του αισθητήρα από την επιφάνεια.
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4.3 Πειραματική διαδικασία εύρεσης μοντέλου σφάλματος
Ο αισθητήρας που μελετήθηκε είναι ο ADNS-6006 της AvagoTech που βρίσκεται στο
Logitech G7, βλ. Σχ. 4-1. Ο αισθητήρας ADNS-6006 είναι προφανώς ειδική κατασκευή
της AvagoTech για την Logitech, καθώς δεν υπάρχει σχετική αναφορά στην σελίδα της
πρώτης. Από άλλες πηγές [L3], βρέθηκε ότι το ποντίκι G7 περιέχει τον αισθητήρα
ADNS-6010, κάτι το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ADNS-6006 είναι παραλλαγή
του

ADNS-6010.

Και

οι

δύο

αισθητήρες

είναι

επιλεγόμενης

ανάλυσης

400/800/1600/2000 dpi, αλλά δεδομένου ότι ενδιαφέρει η μέγιστη δυνατή ανάλυση,
επιλέχθηκε μόνο η τελευταία (2000 dpi). Όπως φάνηκε όμως και στην πειραματική
διαδικασία που ακολουθήθηκε η πραγματική ικανότητα του αισθητήρα ξεπέρασε κατά
πολύ αυτή την τιμή.

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα 4-1. (α) Το πακέτο της Logitech G7, (β) Το laser του ποντικιού σε λειτουργία, (γ)
Το εσωτερικό του ποντικιού: 1. Κεραία ασυρμάτου, 2. Η δίοδος laser, 3. Ο αισθητήρας
ADNS-6006, 4. Τροφοδοσία, 5. Ολοκληρωμένο τσιπ ασύρματης επικοινωνίας.
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Αρχικά ο σκοπός ήταν να εξεταστεί η λειτουργία του ποντικιού υπό διάφορες
τροχιές. Δεδομένου όμως ότι τα πειράματα γίνονται πάνω στο τραπέζι από γρανίτη,
πρέπει να αποφευχθεί η οποιαδήποτε γρατζουνιά, άρα περιορίζονταν κατά πολύ οι
τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να υλοποιηθούν οι τροχιές. Συγκεκριμένα θα
έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος να σχηματιστούν τροχιές οποιουδήποτε σχήματος, και
να είναι κατά τέτοιο τρόπο φτιαγμένες ώστε το ποντίκι που θα κινούνταν πάνω σε αυτές
να ήταν καθ'όλη τη διάρκεια του πειράματος περιορισμένο, ώστε μικροκινήσεις που θα
προερχόντουσαν από το χέρι να μην γινόντουσαν ιδιαίτερα αισθητές. Ωστόσο αυτό θα
απαιτούσε την κατασκευή συστήματος που θα ακουμπούσε με σχετικά βίαιο τρόπο
πάνω στο τραπέζι, κάτι που αποκλειόταν. Έτσι προτιμήθηκε να γίνουν κινήσεις σε ένα
πολύ μικρό τμήμα ευθείας τροχιάς της τάξης των 10 in (25.4 mm), έτσι ώστε οι όποιες
μικροκινήσεις να επηρέαζαν ελάχιστα τη μέτρηση. Η πειραματική διάταξη φαίνεται στο
ακόλουθο σχήμα, Σχ. 4-2α.

(α)

(β)

Σχήμα 4-2. (α) Η πειραματική διάταξη για την εύρεση του μοντέλου σφάλματος, (β) Ο
υπολογιστής λήψης πειραματικών δεδομένων.
Το

συγκεκριμένο

ποντίκι

είναι

ασύρματο

και

επικοινωνεί

μέσω

ειδικού

προσαρμογέα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα, βλ. Σχ. 4-2β. Να
σημειωθεί ότι ο υπολογιστής αυτός έτρεχε ένα πρόγραμμα υπολογισμού των παλμών
(προγραμματισμός του Κώστα Βλάχου σε περιβάλλον Linux) που έδινε ο αισθητήρας
του ποντικιού κατά την Χ και Υ διεύθυνση. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και χρονόμετρο του
κινητού τηλεφώνου που φαίνεται στο ίδιο σχήμα, τύπου EF81 της BenQ-Siemens.
Η διαδικασία συνίσταται στην μετακίνηση του ποντικιού πάνω στην ευθεία αυτή
των 10 in, και ανάγνωσης από τον υπολογιστή των παλμών για Χ και Υ, καθώς και του
χρόνου σε δευτερόλεπτα (s) που χρειάστηκε για την μετακίνηση. Έγιναν 90 μετρήσεις
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και τα αποτελέσματα υπέστησαν επεξεργασία. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων βρίσκεται
στο Παράρτημα Δ.
Δεδομένου του γεγονότος ότι η πειραματική διαδικασία έγινε με το χέρι, δεν
μπορούσε να γίνει άμεσος έλεγχος της ταχύτητας κίνησης. Γενικά έγιναν δοκιμές με αργή
κίνηση, και με ταχύτητες που ήταν εφικτές. Τα αποτελέσματα, όπως θα φανεί και στην
επεξεργασία, αναλύθηκαν σε σετ.
Τέλος, όπως και ήταν αναμενόμενο, ο αισθητήρας έδινε παλμούς και σε Χ και σε Υ
διάσταση. Δεδομένο ότι το Χ και Υ εδώ δεν αντιστοιχεί στις διευθύνσεις του τραπεζιού,
αλλά σε αυτές του αισθητήρα, ο υπολογισμός έγινε με τη συνιστώσα τους. Ο λόγος είναι
ότι θεωρητικά η μετακίνηση γινόταν κατά Υ (του αισθητήρα) αλλά μικροκινήσεις
δημιουργούσαν κίνηση και κατά Χ. Οι διαφορές είναι μικρές από το να χρησιμοποιηθεί
μόνο το Υ.

4.4 Ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων
Σε πρώτη φάση αγνοήθηκε η επίδραση της ταχύτητας, δηλαδή βρέθηκαν τα στατιστικά
στοιχεία του πειράματος αγνοώντας το γεγονός ότι ο αριθμός των παλμών μειώνεται με
την αύξηση της ταχύτητας. Βρέθηκαν
Μέση τιμή: 2253 cpi (88.700 cpmm)
Τυπική απόκλιση: 93 cpi (3.661 cpmm)
Πρώτη παρατήρηση ότι η ανάλυση είναι μεγαλύτερη από 2000 cpi, αποτέλεσμα
είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της εταιρίας (υπάρχει σχετικός πίνακας στο
datasheet του αισθητήρα) και άρα η ανάλυση είναι καλύτερη από την αναμενόμενη.
Δεύτερη παρατήρηση ότι η τυπική απόκλιση είναι μικρή (περίπου 4.14% της μέσης
τιμής). Σε κάθε περίπτωση μπορεί κανείς να διακρίνει 3 περιοχές τουλάχιστον, ενώ αν
ήταν δυνατόν να εκτελεστούν μετακινήσεις με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα θα
βρισκόντουσαν και άλλες. Τα αποτελέσματα κατηγοριοποιήθηκαν σε 3 σετ που
φαίνονται στον Πίν. 4-1. Στο Σχ. 4-3 φαίνεται η γραφική παράσταση των πειραματικών
αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας.
Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι οι ατέλειες κατά την εκτέλεση του πειράματος, όπως
αυτές αναφέρθηκαν στο Κεφ. 4.3, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχει γίνει υπερεκτίμηση
του σφάλματος. Το συμπέρασμα είναι ότι η αύξηση της ταχύτητας οδηγεί σε αύξηση του
σφάλματος.
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Πίνακας 4-1. Στατιστικά στοιχεία πειραματικών αποτελεσμάτων για την εύρεση του
μοντέλου σφάλματος, σε τρία σετ.
0 – 60 mm/sec
60 – 160 mm/sec > 160 mm/sec
Max counts (cpi)

2378

2305

2232

Min counts (cpi)

2326

2248

1852

Μέση Τιμή (cpi)

2349

2276

2142

Μέση Τιμή (cpmm)

92.498

89.614

84.328

Τυπική Απόκλιση (cpi)

17

13

106

Τυπική Απόκλιση (cpmm)

0.670

0.515

4.160

Σφάλμα (%)

0.72

0.57

4.93

Ακρίβεια Μέτρησης

Πολύ Μεγάλη

Πολύ Μεγάλη

Μεγάλη

Αναλυτικότητα

Πολύ Μεγάλη

Πολύ Μεγάλη

Πολύ Μεγάλη

2500

2400

+93 cpi

2300

Mean 2253 cpi
2200

cpi

- 93 cpi

2100

2000
y = -713,3x + 2360,
R² = 0,755
1900

1800
0,000

0,100

0,200

0,300
Mean Speed (m/ s)

0,400

0,500

0,600

Σχήμα 4-3. Σχέση ταχύτητας κίνησης με μετρήσιμους παλμούς (πειραματικά
αποτελέσματα).
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4.5 Εύρεση μαθηματικού μοντέλου σφάλματος
Το μαθηματικό μοντέλο του σφάλματος βασίζεται στα πειραματικά αποτελέσματα.
Σκοπός είναι η χρήση του στην εξομοίωση των μετρήσεων που δίνει κάθε αισθητήρας.
αλλά είναι επίσης απαραίτητο για την αλγοριθμική επεξεργασία των τιμών αν ο
αλγόριθμος ελαχιστοποίησης του θορύβου βασίζεται στα στατιστικά μοντέλα (όπως π.χ.
το φίλτρο Kalman).
Σε αυστηρά πλαίσια ο θόρυβος θεωρείται λευκός (white noise)(1) με κανονική
κατανομή. Συγκεκριμένα για λόγους στατιστικής ομοιομορφίας και θεωρώντας πως όλα
τα σφάλματα που επηρεάζουν την μετρητική συσκευή συσσωρεύονται σε ένα τελικό
σφάλμα(2), έχουν ως τελικό αποτέλεσμα κανονική κατανομή (Νόμος των μεγάλων
αριθμών). Έτσι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (ΣΠΠ.) είναι κανονική κατανομή:

f x ,i

⎛ ( x − μi ) 2 ⎞
=
⋅ exp ⎜ −
⎟
2
⎜
⎟
2
σ
2πσ i2
i
⎝
⎠
1

(4-1)

όπου η τιμή του εξαρτάται, εκτός από το x και από την ταχύτητα του αισθητήρα την
χρονική στιγμή i . Γενικά αν vi είναι η ταχύτητα την χρονική στιγμή i τότε

μi = h ( vi )

(4-2α)

σ i = g ( vi )

(4-2β)

όπου η γενική τους μορφή είναι μη γραμμική, βλ. Σχ. 4-4.
Η αδυναμία εύρεσης αποτελεσμάτων πάνω από μία τιμή ταχύτητας κίνησης,
καθώς επίσης και η υπερεκτίμηση του σφάλματος, όπως αυτό εξηγήθηκε, οδήγησε σε
ένα συντηρητικό μοντέλο σφάλματος.

(1)

Κάθε χρονική στιγμή το σφάλμα που προστίθεται είναι ανεξάρτητο από την προηγούμενη. Δηλαδή δεν υπάρχει
συσχέτιση σφαλμάτων.

(2)

Κάθε χρονική στιγμή που ο αισθητήρας κάνει την δειγματοληψία, μηδενίζεται ο εσωτερικός μετρητής του. Άρα η
άθροιση των σφαλμάτων γίνεται στον MCU.
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Σχήμα 4-4. Γενική μορφή της μεταβολής της μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης των
σφαλμάτων.
Έτσι θεωρείται ότι ο αισθητήρας έχει ανάλυση με μέση τιμή 2253 cpi(1), και ότι ο
αισθητήρας θα έπρεπε να υπολογίζει την κίνηση με βάση αυτή την τιμή, ανεξάρτητα από
την ταχύτητα. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ο αισθητήρας δίνει
ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι ταχύτητα 20 m/s. Έτσι για το πρώτο σετ επιλέχθηκε η
τυπική απόκλιση να είναι ίση με την μισή από την υπολογισμένη (46.5 cpi), για το
δεύτερο σετ ίση με αυτή (93 cpi) και στο τρίτο σετ ίση με μιάμιση φορά αυτής (139.5 cpi).

(1)

Υπενθυμίζεται ότι 2253cpi = 88.700cpmm = 88700cpm
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5

Εύρεση θέσης συστήματος: Μοντέλο και
αλγόριθμος επεξεργασίας πληροφοριών

5.1 Εισαγωγή
Μετά την ανάλυση που προηγήθηκε σχετικά με το υλικό χρησιμοποιείται για την μελέτη
της θέσης και την ανάπτυξη του σχετικού μοντέλου σφάλματος, ακολουθεί η
ενσωμάτωση όλων αυτών, σε ένα σύνολο το οποίο δύναται να εντοπίζει με κάποιον
συγκεκριμένο τρόπο την θέση και τον προσανατολισμού του διαστημικού ρομπότ του
εξομοιωτή. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται ο προτεινόμενος τρόπος χρήσης του υλικού,
το θεωρητικό μοντέλο του συστήματος σε μια απλοποιημένη μορφή και η γεωμετρία
κατά τον υπολογισμό της κίνησης από τους αισθητήρες. Στην συνέχεια γίνεται ανάπτυξη
του μοντέλου όπως αυτό έγινε στο Simulink, για την μελέτη διαφόρων αλγορίθμων
επεξεργασίας των πληροφοριών που λαμβάνονται από το υλικό και τέλος αναφέρονται
οι αλγόριθμοι που εξετάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.

5.2 Χρήση του υλικού και θεωρητικό μοντέλο του συστήματος
5.2.1

Χρήση του υλικού

Σκοπός του συγκεκριμένου συστήματος είναι η εύρεση της θέσης και προσανατολισμού
του διαστημικού ρομπότ στον 2Δ χώρο. Για τον λόγο αυτό θα τοποθετηθούν στην βάση
του ρομπότ τρεις ηλεκτρονικές πλακέτες, δίπλα στα αεροέδρανα, που περιλαμβάνουν
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τον αισθητήρα (και τα παρελκόμενα του), τον μικροελεγκτή, τα διάφορα ηλεκτρονικά που
απαιτούνται για την λειτουργία τους και έξοδο προς έναν τέταρτο μικροελεγκτή που
συνδυάζει την πληροφορία από τους τρεις προηγούμενους και επικοινωνεί με το
σύστημα ελέγχου του ρομπότ, τον υπολογιστή PC104, μέσω θύρας USB. Η λογική, βλ.
Σχ. 5-1, περιλαμβάνει τη μέτρηση από τον κάθε αισθητήρα, την επεξεργασία της
πληροφορίας αυτής σε κατάλληλη για τον αλγόριθμο μορφή, την έξοδο σε USB και την
αντίστοιχη λήψη από το σύστημα ελέγχου, ενώ εκεί ο αλγόριθμος θα δίνει ως
αποτέλεσμα τη θέση και τον προσανατολισμό του ρομπότ. Ο αλγόριθμος θα έχει την
δυνατότητα να ενημερώνεται περιοδικά από την κάμερα που είναι τοποθετημένη
εξωτερικά του ρομπότ, ώστε να εξουδετερώνονται περιοδικά τα συσσωρευμένα
σφάλματα. Τέλος το πρόγραμμα ελέγχου μπορεί βάσει ορισμένων πληροφοριών να
στέλνει

σήματα

ελέγχου

στους

μικροελεγκτές

του

συστήματος

θέσης

και

προσανατολισμού του ρομπότ (και να ελέγχει κατά αυτόν τον τρόπο την λειτουργία τους
αισθητήρες), ενώ θα δίνει την πληροφορία της θέσης και του προσανατολισμού στο
σύστημα ελέγχου του ρομπότ. Μπορεί κανείς εύκολα να δει τις αναλογίες του
συστήματος αυτού με κάποιο διαστημικό σύστημα, αν και αυτή δεν είναι η μόνη
αναλογία με πραγματικό σύστημα.

Σχήμα 5-1. Το σύστημα αισθητήρων και ελέγχου του εξομοιωτή.
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Σύμφωνα με την ανάλυση που ακολουθεί, για την εύρεση της θέσης χρειάζεται η
πληροφορία μόνο από έναν αισθητήρα (αν και αυτό δεν είναι ακριβές, καθώς στον
υπολογισμό αυτό συμμετέχει και η γωνία προσανατολισμού θ ), ενώ για τον επιπλέον
προσδιορισμό της γωνίας απαιτούνται δύο αισθητήρες. Δεδομένου ότι κάθε αισθητήρας
δίνει δύο τιμές, δ x και δ y , στην είσοδο του αλγορίθμου υπάρχουν 6 τιμές, αφού στο
σύστημα που μελετάται οι αισθητήρες είναι τρεις. Από την άλλη μεριά, απαιτείται να
βρεθούν τρεις τιμές, δηλαδή η θέση

( x, y )

και η γωνία θ . Είναι προφανές πλέον ότι

υπάρχει πλεονάζουσα πληροφορία, η οποία δεν πρέπει να χαθεί, αλλά να
χρησιμοποιηθεί για την απάλειψη του υπαρκτού θορύβου μέτρησης. Αυτή είναι και η
κύρια εργασία του αλγορίθμου.
5.1.2

Μοντέλο Συστήματος

Το μοντέλο συστήματος επιτρέπει την δημιουργία τροχιών κίνησης στην πιο απλή
περίπτωση. Θα μπορούσε κανείς να φτιάξει ένα πιο πολύπλοκο μοντέλο, που να
περιλαμβάνει την δυναμική των βραχιόνων, του σφονδύλου αντίδρασης και άλλων
θεμάτων που επηρεάζουν την συνολική δυναμική του συστήματος. Σε αυτή την μελέτη
όμως δεν έχει κάποια πρακτική σημασία, υπό την έννοια ότι για τον έλεγχο της
ποιότητας των αλγορίθμων επεξεργασίας σημάτων, η ύπαρξη μιας τροχιάς αποτελεί
απλά μια είσοδο στα πειράματα. Ο αλγόριθμος αναμένεται να βρει την τροχιά,
ανεξάρτητα από το ποια είναι αυτή, και ανεξάρτητα από πού προήλθε. Η δυναμική του
συστήματος είναι κατ’ουσία αδιάφορη.(Αυτό είναι εν μέρει σωστό. Σε κάποιους
αλγόριθμους, είναι απαραίτητη η γνώση του δυναμικού συστήματος). Σύμφωνα με τα
προηγούμενα επιλέχθηκε το μοντέλο συστήματος ως έχει αναπτυχθεί στη διπλωματική
εργασία του Γιάννη Καλιακάτσου [B1] και στη συνέχεια περιγράφεται σύντομα, αφού
αποδοθούν τα συστήματα συντεταγμένων που απασχολούν εδώ.
Η θέση που θα βρίσκονται οι τρεις αισθητήρες στην βάση του ρομπότ και η σχέση
των διαφόρων Συστημάτων Συντεταγμένων (ΣΣ) που εμπεριέχονται στην μελέτη
φαίνονται στο Σχ. 5-2. Στην ακόλουθη ανάλυση επιλέχθηκε να είναι η θέση τους ακριβώς
στα όρια του κυλίνδρου που αντιπροσωπεύει την γεωμετρία του κυρίου σώματος του
ρομπότ. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για να είναι εκεί. Άλλωστε το πρόγραμμα
στο MATLAB – Simulink είναι έτσι φτιαγμένο που ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την θέση
αυτή. Τα ΣΣ που ενδιαφέρουν είναι:
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Σχήμα 5-2. Η γεωμετρική απεικόνιση του ρομπότ και των αισθητήρων, καθώς και η
σχέση των ΣΣ αυτών.
- Το παγκόσμιο ΣΣ{w} που είναι σταθερό. Αντιπροσωπεύει το τραπέζι του
εξομοιωτή (και το γύρω από αυτό περιβάλλον) και αποτελεί το ΣΣ ως προς το
οποίο απαιτείται η εύρεση της θέσης του ρομπότ.
- Το σωματόδετο στο ρομπότ ΣΣ{r}, σε κάποιο γεωμετρικό σημείο αναφοράς του
ρομπότ (ΓΣΑΡ). Το ζητούμενο της μελέτης είναι η θέση και ο προσανατολισμός
αυτού του ΣΣ σε σχέση με το ΣΣ{w}.
- Το σωματόδετο στον κάθε αισθητήρα ΣΣ{si}, όπου i=1,2,3 ο αύξων αριθμός των
αισθητήρων. Θα χρησιμοποιηθεί και η παραλλαγή του ΣΣ{si,k}, με k την στιγμή
της δειγματοληψίας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κάθε αισθητήρας έχει το δικό του ΣΣ, το οποίο
επιλέγεται αυθαίρετα (και χωρίς βλάβη της γενικότητας) να είναι μόνο μετατοπισμένος σε
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σχέση με το ΣΣ{r} και χωρίς περιστροφή σε σχέση με αυτό, διαφορετικά θα έπρεπε να
υπάρχει ένα μητρώο περιστροφής για κάθε αισθητήρα. Αφού δεν υπάρχει κάποιος
ιδιαίτερος λόγος να γίνει αυτό, θεωρείται περιττό, καθώς το μόνο που προσθέτει είναι
υπολογιστικό φόρτο. Αυτό σημαίνει ότι όταν το ΣΣ{r} σχηματίζει μία ορισμένη γωνία σε
σχέση με το ΣΣ{w}, τα ΣΣ{si} σχηματίζουν την ίδια γωνία με το ΣΣ{w}.
Στο μοντέλο του ρομπότ, αγνοούνται οι αναδιπλούμενοι βραχίονες και το ρομπότ
είναι ένας στερεός κύλινδρος (βλ. Σχ. 5-3). Τα διανύσματα fi , i = 1,..., 6 , συμβολίζουν
τις ωθήσεις των ακροφυσίων, και όχι την κατεύθυνση εκτόνωσης του CO2, η οποία είναι
αντίθετη από αυτή της ώθησης.

Σχήμα 5-3. Σύστημα συντεταγμένων για το μοντέλο του ρομπότ.
Οι εξισώσεις, οι οποίες καθορίζουν την κίνηση του ρομπότ, στο αδρανειακό
σύστημα συντεταγμένων ΣΣ{w}, προκύπτουν από την δυναμική ισορροπία των
δυνάμεων κατά τους άξονες x και y , καθώς και από την δυναμική ισορροπία των
ροπών γύρω από τον άξονα z (κάθετος στο επίπεδο xy ). Δηλαδή :
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mx = ∑ Fxi
i

my = ∑ Fyi

(5.1)

i

Iθ = ∑ M zi
i

όπου m είναι η μάζα του ρομπότ, F

οι δυνάμεις που ασκούνται από τους

προωθητήρες, M η ροπή που δημιουργείται από τους προωθητήρες και I η ροπή
αδράνειας.
Σε μητρωική γραφή, το σύστημα των ανωτέρω εξισώσεων γράφεται :

 = w R r (θ ) Du
Mx

(5.2)

όπου :

x είναι το διάνυσμα κατάστασης

x = [x

y θ]

T

(5.3)

M είναι το μητρώο μάζας (μητρώο αδράνειας)

⎡m 0 0⎤
M = ⎢⎢ 0 m 0 ⎥⎥
⎢⎣ 0 0 I ⎥⎦

(5.4)

R rw (θ ) είναι το μητρώο στροφής από το Σ.Σ.{r} στο Σ.Σ.{w}
⎡cos (θ ) − sin (θ ) 0 ⎤
⎢
⎥
w
R r (θ ) = ⎢ sin (θ ) cos (θ ) 0 ⎥
⎢⎣ 0
0
1 ⎥⎦

78

(5.5)

D είναι ο πίνακας μετασχηματισμού των ωθήσεων των ακροφυσίων εκφρασμένων στο
Σ.Σ.{r}, σε δυνάμεις κατά x − y και ροπή γύρω από τον z . Εάν τα ακροφύσια 1 και 2
είναι στο σημείο ( 0, R ) του ρομπότ και τα άλλα τέσσερα βρίσκονται σε απόσταση 120ο
ανά ζεύγος τότε ο πίνακας D είναι

⎡
⎢ −1
⎢
⎢
D=⎢ 0
⎢
⎢
⎢ R
⎣⎢

1
2

1
−

0
−R

1
2
3
2

1
2
3
2

−R

R

−

3
2

R

1 ⎤
⎥
2 ⎥
3⎥
−
⎥
2 ⎥
⎥
−R ⎥
⎦⎥
−

(5.6)

Τέλος, u είναι το διάνυσμα των ωθήσεων των ακροφυσίων

u = [ f1

f2

f3

f4

f5

f6 ]

T

(5.7)

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, το μοντέλο είναι μη γραμμικό καθώς
υπεισέρχονται μη γραμμικοί όροι λόγω της παρουσίας του πίνακα περιστροφής w R r (θ )

5.3 Γεωμετρική ανάλυση των μετρήσεων του οπτικού αισθητήρα
Για την γεωμετρική ανάλυση του μοντέλου πρέπει καταρχήν να εξηγηθούν ποιοτικά οι
μετρήσεις που προέρχονται από τους αισθητήρες. Έτσι στην συνέχεια γίνεται ερμηνεία
των τιμών που δίνει σε κάθε δειγματοληψία ο αισθητήρας και αφού αυτή βρεθεί,
αναλύεται η σχέση αυτών των τιμών με την κίνηση του ρομπότ.

5.3.1 Από το σωματόδετο ΣΣ του αισθητήρα στο χωρόδετο ΣΣ
Το γεγονός ότι ο αισθητήρας έχει προσαρμοσμένο επάνω του ένα σύστημα
συντεταγμένων περιπλέκει τα πράγματα σε σχέση με τις περισσότερες γνωστές
συσκευές. Στις συνηθισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στα GPS, το σύστημα
υπολογίζει τη θέση του σε σχέση με τους δορυφόρους που στέλνουν το σήμα δίνοντας
την δυνατότητα να γνωρίζει την θέση του ως προς ένα χωρόδετο σύστημα
συντεταγμένων (αν θεωρήσουμε σε μικρή κλίμακα ως τέτοιο το σύστημα των
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δορυφόρων). Το συγκεκριμένο παράδειγμα δεν είναι το μόνο, αφού οποιαδήποτε
μετρητική συσκευή υπολογίζει την θέση ενός σώματος έχοντας ως αναφορά ένα
σύστημα συντεταγμένων που βρίσκεται εκτός του σώματος, και άρα είναι χωρόδετο ως
προς αυτό (υποτίθεται ότι η σχετική κίνηση αυτού του χωρόδετου ως προς κάποιο άλλο
ΣΣ δεν ενδιαφέρει), δίνει την θέση και την μετατόπιση του σώματος σε απόλυτες τιμές.
Αυτό όμως δεν συμβαίνει όταν η συσκευή υπολογίζει την θέση και την μετατόπιση του
ως προς ένα σωματόδετο σύστημα συντεταγμένων. Αυτή είναι και η περίπτωση του
αισθητήρα της μελέτης αυτής.
Το επόμενο σχήμα, Σχ. 5-4, δίνει τα αναγκαία για την μελέτη δεδομένα. Το

w

δp s ,k

είναι το διάνυσμα μετακίνησης της αρχής του ΣΣ ενός από τους αισθητήρες από την
χρονική στιγμή k − 1 , στην χρονική στιγμή k , και στο σχήμα φαίνονται οι χρονικέ στιγμές
1 και 2, ως προς το παγκόσμιο ΣΣ{w}.

Σχήμα 5-4. Η κίνηση του αισθητήρα μεταξύ δειγματοληψιών.

Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Το w δp s ,k είναι ίσο με

w

δp s ,k

⎛ wδ xs ,k ⎞
⎜
⎟
= ⎜ wδ ys ,k ⎟
⎜ 0 ⎟
⎝
⎠
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(5-8)

το οποίο αποτελεί την στοιχειώδη μετατόπιση του αισθητήρα στον χώρο ως προς το
ΣΣ{w} την χρονική στιγμή που εξετάζεται. Ο αισθητήρας όμως δεν είναι σε θέση να
γνωρίζει τον προσανατολισμό του ούτε την στιγμή που ξεκίνησε, ούτε ενδιάμεσα μεταξύ
των δειγματοληψιών, ούτε στο τέλος. Ο εσωτερικός του αλγόριθμος μπορεί μέχρι ένα
βαθμό να καταλάβει μια διαφορική περιστροφή μεταξύ των δειγματοληψιών, και αυτό να
ενσωματωθεί στα τελικά αποτελέσματα, αλλά οι τιμές που δίνει έχουν τις εξής
πληροφορίες

s

δp s ,k

⎛ sδ xs ,k ⎞
⎜
⎟
= ⎜ sδ ys ,k ⎟
⎜ 0 ⎟
⎝
⎠

(5-9)

Δηλαδή ο αισθητήρας δίνει την στοιχειώδη του μετατόπιση σε σχέση με το σωματόδετο
ΣΣ που έχει προσαρμοσμένο πάνω του. Ωστόσο δεν δίνει καμία άλλη πληροφορία,
όπως για παράδειγμα πόσο στράφηκε εσωτερικά και πόσο επηρέασε αυτή η
περιστροφή στις τελικές τιμές μεταξύ των δειγματοληψιών.
Για να γίνει περαιτέρω ανάλυση χρειάζονται δύο υποθέσεις, που έχουν άμεση
σχέση η μία με την άλλη. Η πρώτη υπόθεση είναι πως ο χρόνος μεταξύ των
δειγματοληψιών είναι εξαιρετικά μικρός, με αποτέλεσμα η περιστροφή μεταξύ δύο
δειγματοληψιών να είναι και αυτή εξαιρετικά μικρή. Το κατά πόσο ισχύει αυτό εξετάζεται
στο Κεφ. 5.3.2. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι οι τιμές της Εξ. 5-9, δίνονται με βάση το
ΣΣ{s,k-1}, υπόθεση η οποία είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα αν και μόνο αν η
πρώτη υπόθεση ισχύει. Με άλλα λόγια γίνεται η παραδοχή ότι κατά την στοιχειώδη
μετατόπιση του αισθητήρα, δεν έγινε καμία περιστροφή και οι τιμές sδ xs ,k και sδ ys , k που
δίνει είναι απόλυτα ίσες με την σχετική μετατόπιση του ΣΣ{s} από την θέση του την
χρονική στιγμή k-1 στην θέση του την χρονική στιγμή k.
Πιο αναλυτικά, βλ. πάλι Σχ. 5-4, έστω ότι ο αισθητήρας την χρονική στιγμή «0»
βρίσκεται στην θέση Ρ0 και ότι οι διευθύνσεις του ΣΣ του αισθητήρα ταυτίζονται (έχοντας
μόνο μια σχετική μετατόπιση) με αυτές του παγκόσμιου ΣΣ{w}, κι αυτό χωρίς βλάβη της
γενικότητας. Την χρονική στιγμή «1» έστω ότι ο αισθητήρας μετακινείται στην θέση Ρ1,
κάνοντας και μία περιστροφή. Με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν αναλύεται η
παραπάνω κίνηση ως μία μετατόπιση στο Ρ1, την οποία υπολογίζει ο αισθητήρας ως
προς το ΣΣ{s,0} και μία περιστροφή πάνω στο σημείο Ρ1 κατά γωνία θ1 . Επειδή η
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περιστροφή γίνεται πάνω στο σημείο Ρ1, αυτή δεν μπορεί να φανεί στην μέτρηση του
αισθητήρα εκείνη την στιγμή. Θα χρειαστεί και η μέτρηση ενός δεύτερου αισθητήρα,
όμως για την ώρα μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι με κάποιον τρόπο γνωστή. Πλέον
ο αισθητήρας καταλαβαίνει ότι βρίσκεται στο ΣΣ{s,1}, που έχει στραφεί κατά θ1 από το
ΣΣ{s,0} (τονίζεται όμως ότι εσωτερικά ο αισθητήρας δεν ξέρει την τιμή της γωνίας αυτής).
Η δειγματοληψία την χρονική στιγμή «1» θα δώσει ένα διάνυσμα s δp s ,1 που ισούται με
την σχετική κίνηση του αισθητήρα ως προς το ΣΣ{s,0}. Δεδομένου ότι η αρχική γωνία
του ΣΣ{s,0} ως προς το ΣΣ{w} είναι μηδέν, ισχύει

⎛ sδ xs ,1 ⎞
⎜
⎟
w
δp s ,1 = w R s (θ 0 ) ⋅ s δp s ,1 = w R s ( 0 ) ⋅ s δp s ,1 = s δp s ,1 = ⎜ sδ ys ,1 ⎟
⎜ 0 ⎟
⎝
⎠

(5-10)

Την χρονική στιγμή «2» έστω ότι ο αισθητήρας μετακινείται στην θέση Ρ2,
κάνοντας και μία περιστροφή. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με πριν μπορεί κανείς να
αναλύσει την παραπάνω κίνηση ως μία μετατόπιση στο Ρ2, την οποία υπολογίζει ο
αισθητήρας ως προς το ΣΣ{s,1} και μία περιστροφή πάνω στο σημείο Ρ2 κατά γωνία θ2 .
Πλέον ο αισθητήρας καταλαβαίνει ότι βρίσκεται στο ΣΣ{s,2}, που έχει στραφεί κατά θ2
από το ΣΣ{s,1} (αλλά και πάλι δεν το γνωρίζει αυτό ο αισθητήρας). Η δειγματοληψία την
χρονική στιγμή «2» θα δώσει ένα διάνυσμα s δp s ,2 που δεν είναι άλλο από την σχετική
κίνηση του αισθητήρα ως προς το ΣΣ{s,1}. Όμως τώρα ισχύει

w

δp s ,2 = w R s (θ1 ) ⋅ s δp s ,2

⎛ cos (θ1 ) − sin (θ1 ) 0 ⎞ ⎛ sδ xs ,2 ⎞
⎟
⎜
⎟⎜
= ⎜ sin (θ1 ) cos (θ1 ) 0 ⎟ ⎜ sδ ys ,2 ⎟
⎜ 0
0
1 ⎟⎠ ⎜⎝ 0 ⎟⎠
⎝

(5-11)

δηλαδή η πραγματική κίνηση που βλέπει ένας παρατηρητής εκτός του σώματος είναι η
μετρούμενη του αισθητήρα πολλαπλασιασμένη με τον πίνακα περιστροφής που
αντιστοιχεί στην γωνία του ΣΣ του σώματος την προηγούμενη χρονική στιγμή (την
ακριβώς προηγούμενη στιγμή δειγματοληψίας) ως προς το παγκόσμιο ΣΣ{w}. Έτσι
γενικά
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w

δp s ,k = w R s (θ k −1 ) ⋅ s δp s ,k

⎛ cos (θ k −1 ) − sin (θ k −1 ) 0 ⎞ ⎛ sδ xs ,k ⎞
⎟
⎜
⎟⎜
= ⎜ sin (θ k −1 ) cos (θ k −1 ) 0 ⎟ ⎜ sδ ys ,k ⎟
⎜
0
0
1 ⎟⎠ ⎜⎝ 0 ⎟⎠
⎝

(5-12)

Άρα, με γνωστό τον προσανατολισμό του κινούμενου σώματος την προηγούμενη
χρονική στιγμή, μπορεί να βρεθεί για την μετρητική συσκευή η στοιχειώδης μετατόπιση
στο χώρο {w}, όταν αυτή δίνει την στοιχειώδη μετατόπιση ως προς το σωματόδετο ΣΣ
της.

5.3.2 Σφάλμα λόγω δειγματοληψίας: προϋποθέσεις ώστε η μέτρηση να είναι
ακριβής
Η περίοδος δειγματοληψίας είναι εξαιρετικά σημαντική παράμετρος. Επιπλέον πρέπει να
ελεγχθούν οι παραδοχές που έγιναν, εάν ισχύουν. Στο επόμενο σχήμα, Σχ. 5-5, φαίνεται
ένα πρόβλημα που μπορεί να ανακύψει, υποθέτοντας ότι οι διαδρομές είναι εξαιρετικά
μικρές.

Σχήμα 5-5. Το σφάλμα στην μετρητική συσκευή λόγω της δειγματοληψίας και της
στροφής ΣΣ.
Όπως φαίνεται, η αρχική θέση του αισθητήρα την χρονική στιγμή k-1 και την τελική
k είναι η ίδια για δύο διαφορετικές διαδρομές, ενώ ίδια είναι η γωνία που σχηματίζει το
σωματόδετο ΣΣ κάθε χρονική στιγμή δειγματοληψίας. Όμως είναι προφανές ότι (ο
δείκτης s έχει προσωρινά απομακρυνθεί γιατί δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο τώρα)
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w

δp k ≠ w δp k '

(5-13)

Αναλυτικά, Σχ. 5-6 (δεν φαίνεται ο αισθητήρας αλλά μόνο το ΣΣ του κάθε στιγμή
για ευκολία), ας θεωρηθεί στοιχειώδης μεταβολή από την θέση Ρ στην Ρ’’. Χωρίς βλάβη
της γενικότητας έστω ότι αρχικά το ΣΣ του αισθητήρα ταυτίζεται (έχοντας μόνο μια απλή
μεταφορά) με αυτό του ΣΣ{w}.

Σχήμα 5-6. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά για τον υπολογισμό του σφάλματος λόγω
δειγματοληψίας και στροφής ΣΣ.

Τότε ο αισθητήρας θα δείξει έστω

w

δp . Αυτή η τιμή προκύπτει όπως αναφέρθηκε

και πιο πάνω με μετακίνηση στο σημείο Ρ’’ και περιστροφή εκεί κατά γωνία θ . Αν τώρα
θεωρηθεί μία φανταστική ενδιάμεση κατάσταση στο σημείο Ρ’ και ο αισθητήρας υποτεθεί
ότι κάνει από το Ρ στο Ρ’ κάνει απλή μετατόπιση, εκεί στρέφεται κατά γωνία θ και
μετακινείται στο σημείο Ρ’’. Τότε

w

δp = w δp '+ w δp ''

(5-14)

Όμως ο αριστερός όρος και ο πρώτος δεξιά έχουν την ίδια τιμή με αυτή που δίνει ο
αισθητήρας, αφού για αυτά τα τμήματα δεν υπάρχει περιστροφή
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δp = s δp1

(5-15)

δp ' = s δp 2

(5-16)

w

w

Από την Εξ. 5-12 όμως, η μέτρηση από το Ρ’ στο Ρ’’ πρέπει να περιστραφεί κατά την
γωνία θ ώστε να βρεθεί η μετατόπιση όπως αυτή φαίνεται από το ΣΣ{w}

δp '' = w R s (θ ) ⋅ s δp3

(5-17)

δp1 = s δp 2 + w R s (θ ) ⋅ s δp3 ≠ s δp 2 + s δp3

(5-18)

w

Δηλαδή,

s

Αυτό σημαίνει ότι η ακρίβεια υπολογισμού της μετακίνησης του αισθητήρα από το Ρ στο
Ρ’’ επηρεάζεται από το πόσο πολύ θα έχει στραφεί ενδιάμεσα ο αισθητήρας (η οποία
περιστροφή μπορεί να είναι ένα σύνολο πολλών στοιχειωδών περιστροφών). Αν η γωνία
στροφής είναι σχετικά μικρή μέσα στο χρόνο που απαιτείται μεταξύ δύο διαδοχικών
δειγματοληψιών, τότε

θ ≈ 0 → wRs ≈ I

(5-19)

και η Εξ. 5-18 γίνεται

s

R s →I
s
δp1 = s δp 2 + w R s (θ ) ⋅ s δp3 ⎯⎯⎯→
δp 2 + s δp3
w

(5-20)

Το συμπέρασμα είναι ότι αν η γωνία μεταβολής είναι μικρή, τότε μεταξύ των χρονικών
στιγμών k-1 και k, η τιμή που δίνει ο αισθητήρας, s δp1 , είναι η πραγματική μεταβολή
s

δp 2 + s δp 3 .
Δύο πράγματα πρέπει να σημειωθούν εδώ. Πρώτον ότι η απόκλιση της Εξ. 5-20

από την ισότητα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μικρό σφάλμα (θόρυβος) που μπορεί να
εισαχθεί στο μοντέλο του θορύβου ως τυχαίο σφάλμα. Δεύτερον θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη η συχνότητα δειγματοληψίας, ώστε να είναι σίγουρο ότι θα γίνεται σε
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ικανοποιητικό ρυθμό. Αν για παράδειγμα η συχνότητα είναι 1000 Hz (στην περίπτωση
του αισθητήρα της μελέτης αυτό αντιστοιχεί στα 1000 fps) τότε η μέγιστη μεταβολή
γωνίας που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα πλαστότητας (aliasing) θα είναι 500 rad/s
(θεώρημα του Shannon). Βέβαια η τιμή αυτή είναι τεράστια οπότε είναι αδύνατο να
υπάρξει πρόβλημα σε πρακτικά προβλήματα, αλλά καλό είναι να λαμβάνεται πάντα
υπόψη και αυτό το θέμα. Άλλωστε ακόμα και μικρό σφάλμα κάθε φορά, σε κάποια
στιγμή μπορεί να γίνει συγκεντρωτικά σχετικά μεγάλο και να επηρεάσει την πραγματική
τιμή.
5.3.3

Σύνδεση στοιχειώδους μετατόπισης του ρομπότ και μέτρησης αισθητήρα

Η σύνδεση μεταξύ μιας στοιχειώδους μετατόπισης και περιστροφής του γεωμετρικού
σημείου αναφοράς του ρομπότ (ΓΣΑΡ) με την στοιχειώδη μετακίνηση και περιστροφή
ενός αισθητήρα από μια θέση Ρ σε μία θέση Ρ’ του ρομπότ δίνεται από την γεωμετρική
ανάλυση που ακολουθεί. Από την προηγούμενη ανάλυση θεωρείται η στοιχειώδης
μετακίνηση του αισθητήρα στον χώρο ως προς το ΣΣ{w} γνωστή.

Σχήμα 5-7. Τα γεωμετρικά μεγέθη για την εύρεση της σχέσης στοιχειώδους μετατόπισης
της βάσης και μέτρησης του κάθε αισθητήρα.
Τα γεωμετρικά μεγέθη στο Σχ. 5-7 είναι:
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-

w

or ,k −1 : διάνυσμα απόστασης της αρχής του ΣΣ{r} από την αρχή του ΣΣ{w} την

χρονική στιγμή k − 1 , ως προς το ΣΣ{w}.
-

w

or ,k : διάνυσμα απόστασης της αρχής του ΣΣ{r} από την αρχή του ΣΣ{w} την

χρονική στιγμή k , ως προς το ΣΣ{w}.
-

w

p si , k −1 : διάνυσμα απόστασης της αρχής του ΣΣ{si,k-1} του αισθητήρα i από την

αρχή του ΣΣ{w} την χρονική στιγμή k − 1 , ως προς το ΣΣ{w}.
-

w

p si ,k : διάνυσμα απόστασης της αρχής του ΣΣ{si,k} του αισθητήρα i από την

αρχή του ΣΣ{w} την χρονική στιγμή k , ως προς το ΣΣ{w}.
-

w

rsi , k −1 : διάνυσμα απόστασης της αρχής του ΣΣ{si,k-1} του αισθητήρα i από την

αρχή του ΣΣ{r} την χρονική στιγμή k − 1 , ως προς το ΣΣ{w}.
-

w

rsi , k : διάνυσμα απόστασης της αρχής του ΣΣ{si,k} του αισθητήρα i από την αρχή

του ΣΣ{r} την χρονική στιγμή k , ως προς το ΣΣ{w}.
-

r

p si : διάνυσμα απόστασης του αισθητήρα i από την αρχή του ΣΣ{r}, ως προς το

ΣΣ{r}. Είναι σταθερό.
-

w

δor ,k : διάνυσμα μετακίνησης της αρχής του ΣΣ{r} από την χρονική στιγμή k − 1 ,

στην χρονική στιγμή k , ως προς το ΣΣ{w}.
-

w

δp si ,k : διάνυσμα μετακίνησης της αρχής του ΣΣ{si,k-1} του αισθητήρα i από την

χρονική στιγμή k − 1 , στην χρονική στιγμή k , ως προς το ΣΣ{w}.
-

θ k −1 : γωνία που σχηματίζει ο άξονας x του ΣΣ{r}, ως προς τον άξονα x του ΣΣ{w}
την χρονική στιγμή k − 1 .

-

θk : γωνία που σχηματίζει ο άξονας x του ΣΣ{r}, ως προς τον άξονα x του ΣΣ{w}
την χρονική στιγμή k .

Αν θεωρηθούν οι πίνακες περιστροφής

w

R r ,k −1 και

w

R r ,k που δίνουν την

περιστροφή του ρομπότ ως προς το ΣΣ{w} τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές, προκύπτει
ότι

w

rsi ,k −1 = w R r ,k −1 ⋅ r p si
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(5-21)

w

rsi ,k = w R r ,k ⋅ r p si

(5-22)

Ακόμα από το Σχ. 5-7, η θέση του αισθητήρα κάθε χρονική στιγμή στο ΣΣ{w} δίνεται από
το

w

p si ,k −1 = w o r ,k −1 + w rsi ,k −1

(5-23)

p si ,k = w o r ,k + w rsi , k

(5-24)

w

Και αν συνδυαστούν οι Εξ. 5-21 - 5-24

w

p si ,k − w p si ,k −1 = w o r ,k − w o r ,k −1 + w R r ,k ⋅ r p si − w R r ,k −1 ⋅ r p si

(5-25)

δp si , k = w p si , k − w p si ,k −1

(5-26)

δo r ,k = w o r ,k − w o r ,k −1

(5-27)

Όμως

w

w

Οπότε

w

δp si ,k = w δo r ,k + ( w R r ,k − w R r ,k −1 ) ⋅ r p si ⇔

⇔ w δo r ,k = w δp si ,k − ( w R r , k − w R r ,k −1 ) ⋅ r p si

(5-28)

Άρα τελευταία εξίσωση επιτρέπει τον υπολογισμό της αναμενόμενης στοιχειώδους
μέτρησης του αισθητήρα κατά την στοιχειώδη κίνηση του κύριου σώματος, αν είναι
γνωστή η στοιχειώδης μετατόπιση της βάσης και ο προσανατολισμός της καθώς και η
απόσταση του αισθητήρα από το ΓΣΑΡ. Από την άλλη μεριά για γνωστή στοιχειώδη
μέτρηση του αισθητήρα μπορεί να υπολογιστεί η στοιχειώδης μετατόπιση της βάσης,
γνωρίζοντας όμως τον προσανατολισμό.
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5.3.4 Εύρεση προσανατολισμού
Όπως έγινε σαφές για τον υπολογισμό της στοιχειώδους μετακίνησης του κινούμενου
σώματος είναι απαραίτητη η γνώση του προσανατολισμού. Το πρόβλημα είναι η εύρεση
της γωνίας θk γνωρίζοντας κάποια πολύ συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά
καθώς και την γωνία της προηγούμενης χρονικής στιγμής θ k −1 και είναι απαραίτητη η
γνώση δύο μετρήσεων από δύο διαφορετικούς αισθητήρες, Να σημειωθεί, ότι
ανεξάρτητα από τον τρόπο, ο υπολογισμός της γωνίας σε MATLAB ενέχει κάποια εγγενή
προβλήματα, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Β.
Ο τρόπος εύρεσης της γωνίας φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα Σχ. 5-8, και αναλύεται
στην συνέχεια σε μορφή αλγορίθμου υπολογιστή. Όπως είναι προφανές, η μεταβολή της
γωνίας της βάσης είναι ίση με την μεταβολή της γωνίας της ευθείας που ενώνει τους δύο
αισθητήρες. Κατόπιν τούτου μπορεί κανείς να υπολογίσει την γωνία που σχηματίζει η
βάση του ρομπότ ως εξής:

Σχήμα 5-8. Γεωμετρικά στοιχεία για την εύρεση της μεταβολής της γωνίας.
1 – Δίνονται οι αρχικές συνθήκες για την γωνία καθώς και της ευθείας που ενώνει
τους αισθητήρες.
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2 – Βάσει της μέτρησης των αισθητήρων υπολογίζεται η θέση αυτών στο ΣΣ{w}
την χρονική στιγμή k .
3 – Υπολογίζεται η γωνία ϕk που σχηματίζει η ευθεία που ενώνει ανά δύο τους
αισθητήρες ως προς το ΣΣ{w} με

atan2 (ϕk ) =

w

xs 2,k − w xs1,k

w

ys 2,k − w ys1,k

(5-29)

Η γωνία αυτή είναι απόλυτη αλλά δεν έχει μνήμη, δηλαδή αν το σώμα έχει ήδη κάνει
κάποιες περιστροφές γύρω από τον εαυτό του, η τιμή της παραπάνω δεν θα το
φανερώσει.
4 – Η γωνία ϕk αφαιρείται με την γνωστή γωνία ϕ k −1 της στιγμής k − 1 .
5 – Η προκύπτουσα διαφορά γωνιών προστίθεται με την γωνία θ k −1 της στιγμής

k −1.
Αν και τα βήματα 3 - 5 μοιάζουν περιττά, γίνονται για να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα του ότι η συνάρτηση της Εξ. 5-29, δίνει αποτελέσματα μόνο στο [−π , π ] .

5.4 Η βάση μελέτης των προτεινόμενων αλγορίθμων: μοντέλο
συστήματος σε Simulink
5.4.1 Εισαγωγή
Για την μελέτη των διαφόρων αλγορίθμων σχηματίστηκε σχετικό μοντέλο στο Simulink
και προγράμματα στο MATLAB. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει περιγραφή των κυρίων
συνιστωσών αυτών των προγραμμάτων, ενώ στην παράγραφο 5.5 θα γίνει ανάλυση
των προτεινόμενων αλγορίθμων. Έτσι στην παράγραφο 6.3 θα γίνει ανάλυση των
πειραματικών συνθηκών της εξομοίωσης και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από
τους διάφορους αλγόριθμους. Η ανάλυση που ακολουθεί περιλαμβάνει μόνο τις
σημαντικότερες συνιστώσες των προγραμμάτων, με τις λεπτομέρειες να αναφέρονται
στα σχόλια των ίδιων των προγραμμάτων.

5.4.2 Το συνολικό μοντέλο
Το συνολικό μοντέλο, που φαίνεται στο Σχ. 5-9, περιλαμβάνει το αναλογικό και το
ψηφιακό τμήμα. Μπορεί κανείς να διακρίνει τις εισόδους των προωθητήρων, τα διάφορα
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υποσυστήματα που επεξεργάζονται τις πληροφορίες και διάφορους αισθητήρες για online έλεγχο και εξόδους σε αρχεία για off-line μελέτη. Στα επόμενα γίνεται ανάλυση των
επιμέρους βασικών τμημάτων.

Σχήμα 5-9. Συνολικό μοντέλο του προγράμματος μελέτης αλγορίθμων ελαχιστοποίησης
θορύβου στο Simulink.

5.4.3 Το αναλογικό τμήμα και η διακριτοποίηση
Στο αναλογικό τμήμα, Σχ. 5-10, ουσιαστικά εξομοιώνεται η πραγματική κατασκευή,
όπως αυτή αναλύθηκε στη παράγραφο. 5.1.2. Το μοντέλο του συστήματος, που είναι
γραμμένο σε μια συνάρτηση MATLAB, δέχεται ως είσοδο το σήμα που έχει πολυπλεχτεί
και περιλαμβάνει την ώθηση των προωθητήρων και την προηγούμενη κατάσταση,
δηλαδή την θέση του συστήματος στο ΣΣ{w}

( x, y )

και τον προσανατολισμό θ της

προηγούμενης χρονικής στιγμής και τις αντίστοιχες ταχύτητες αυτών.
Να σημειωθεί ότι η ώθηση των προωθητήρων βρίσκονται σε υποσύστημα που δεν
χρειάζεται ιδιαίτερης αναφοράς. Απλά επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι δυνατόν να
αλλάξει τον τύπο ώθησης (π.χ. ON-OFF, PWM, κλπ), να βάλει οποιαδήποτε τιμή θέλει
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να μελετήσει, έχοντας υπόψη την αρίθμηση των προωθητήρων. Το υποσύστημα αυτό
περιλαμβάνει on-line παραγωγή γραφημάτων και δημιουργία αρχείου δεδομένων για offline χρήση.

Σχήμα 5-10. Το αναλογικό μέρος και η διακριτοποίηση στο Simulink.
Μετά την έξοδο από τον υπολογισμό του επόμενου συστήματος, παράγεται η
ταχύτητα και η επιτάχυνση της επόμενης χρονικής στιγμής και ολοκληρώνεται
παράγοντας την θέση και την ταχύτητα. Το σήμα χωρίζεται στα δύο με την ίδια
πληροφορία, και το ένα μέρος, όπως προαναφέρθηκε επιστρέφει στην είσοδο του
συστήματος, ενώ το άλλο πηγαίνει από τον συγκρατητή μηδενικής τάξης για να
διακριτοποιηθεί. Η συχνότητα διακριτοποίησης είναι η συχνότητα που επιθυμεί ο
χρήστης, και η οποία θεωρεί ότι είναι η συχνότητα με την οποία κάνει δειγματοληψία ο
κάθε αισθητήρας. Φυσικά θεωρείται ότι όλοι οι αισθητήρες έχουν την ίδια συχνότητα. Αν
για τον οποιοδήποτε λόγω κάποιος επιθυμεί διαφορετική συχνότητα, θα πρέπει να
αλλάξει κάποια στοιχεία του γενικότερου μοντέλου.

5.4.4 Ιδανική μέτρηση αισθητήρων
Δεδομένης πλέον της θέσης του κινούμενου συστήματος και του προσανατολισμού στον
χρόνο, είναι πλέον η στιγμή όπου οι αισθητήρες πραγματοποιούν την μέτρηση, Σχ. 5-11.

Σχήμα 5-11. Υπολογισμός μέτρησης των αισθητήρων στο Simulink.
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Εισάγεται ένα διάνυσμα με τρεις τιμές που περιλαμβάνει τις τιμές x , y και θ όπως
αυτές προέρχονται από την δειγματοληψία. Το σήμα χωρίζεται στα δύο και στο ένα
εισάγεται μια καθυστέρηση μιας δειγματοληψίας. Ό λόγος είναι ότι ο κάθε αισθητήρας
υπολογίζει την μετακίνηση του σε σχέση με την προηγούμενη στιγμή και άρα χρειάζεται
για την επεξεργασία στην συνέχεια να είναι γνωστή ταυτόχρονα τόσο η θέση και ο
προσανατολισμός την χρονική στιγμή k , όσο και για την χρονική στιγμή k − 1 .
Τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται σε μία συνάρτηση MATLAB που εκτελεί τον
ακόλουθο αλγόριθμο:
1) Είσοδος της κατάστασης του ρομπότ τις χρονικές στιγμές k − 1 και k
2) Υπολογισμός των μητρώων περιστροφής των χρονικών στιγμών k − 1 και k
3) Υπολογισμός των γεωμετρικών στοιχείων του ρομπότ (σταθερά)
4) Υπολογισμός με βάση την Εξ. 5-15. της μέτρησης κάθε αισθητήρα την χρονική
χρονική στιγμή k με βάση το χωρόδετο ΣΣ{w}
5) Υπολογισμός με βάση την Εξ. 5-18 της μέτρησης του αισθητήρα στο
σωματόδετο ΣΣ{s} κάθε αισθητήρα
6) Σχηματισμός του διανύσματος εξόδου pos = [δ x1 δ y1 δ x2 δ y2 δ x3 δ y3 ]

T

Στην συνέχεια το διάνυσμα αυτό με τις έξι τιμές, αθροίζεται με το άθροισμα των
προηγούμενων μετατοπίσεων και έτσι στην έξοδο πλέον, υπάρχουν οι θέσεις x και y
των αισθητήρων συνολικά, όπως όμως αυτές φαίνονται στο σωματόδετο, στον κάθε
αισθητήρα, ΣΣ{s}. Εδώ τελειώνει ο υπολογισμός της ιδανικής μέτρησης των αισθητήρων.
Είναι αυτό που θα περίμενε κανείς να δει από τον αισθητήρα, αν δεν υπήρχαν
σφάλματα.

5.4.5 Εισαγωγή θορύβου στις μετρήσεις
Για την εισαγωγή θορύβου, η διαδικασία βασίζεται στα πορίσματα του Κεφ. 4. Πιο
συγκεκριμένα, Σχ. 5-12, εισέρχεται το σήμα-διάνυσμα από πριν με τις θέσεις των
αισθητήρων στο σωματόδετο σύστημα (του κάθε αισθητήρα ξεχωριστά φυσικά) και
διαχωρίζεται σε δύο μέρη που περιέχουν την ίδια πληροφορία. Στο ένα εισάγεται μία
καθυστέρηση και άρα υπάρχουν τώρα τα σήματα για την χρονική στιγμή k και για την
χρονική στιγμή k − 1 . Γίνεται αφαίρεση αυτών και έτσι προκύπτει η διαφορά τους.
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Φυσικά αυτό δίνει την μέτρηση του εκάστοτε αισθητήρα στο σωματόδετο σύστημα τους
την χρονική στιγμή k .
Τώρα πρέπει να βρεθεί η τοπική γραμμική ταχύτητα του κάθε αισθητήρα, και για
αυτό τον λόγο διαιρείται η παραπάνω διαφορά με τον χρόνο δειγματοληψίας. Αυτή η
τιμή περνάει από μία συνάρτηση MATLAB η οποία υπολογίζει τον θόρυβο για κάθε
αισθητήρα βάσει της ανάλυσης που έγινε στο Κεφ. 4, ως ποσοστό της τιμής που θα
υπολογιζόταν αν ο κάθε αισθητήρας μετρούσε πάντα με την μέση τιμή που βρέθηκε.

Σχήμα 5-12. Υπολογισμός του θορύβου στο Simulink.
Η μέτρηση που έγινε με αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιάζεται με την ιδανική τιμή
που υπολόγισε ο αισθητήρας την χρονική στιγμή k και έτσι προκύπτει η νέα τιμή με τον
θόρυβο. Αυτή η τιμή αθροίζεται με τις προηγούμενα υπολογισμένες και έτσι στην έξοδο
προκύπτει ένα διάνυσμα με τις έξι τιμές που δίνουν την θέση των αισθητήρων στο
σωματόδετο σύστημα του κάθε αισθητήρα, έχοντας πλέον επηρεασθεί από τον θόρυβο.

5.4.6 Αλγόριθμος μείωσης θορύβου.
Το συγκεκριμένο υποσύστημα παίρνει ως είσοδο τα σήματα από τους αισθητήρες, με
τον θόρυβο, και ύστερα από επεξεργασία τον μειώνει. Χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί
αλγόριθμοι, με μόνο κοινό σημείο ότι παίρνουν είσοδο τα σήματα και βγάζουν έξοδο την
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θέση και τον προσανατολισμό του ρομπότ. Η ανάλυση των διαφόρων αλγορίθμων
γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο.

5.5 Αλγόριθμοι επεξεργασίας σημάτων
5.5.1 Εισαγωγή
Στην συνέχεια αναφέρονται τρεις αλγόριθμοι: Υπολογισμός με μέση τιμή, με την μέθοδο
των ελάχιστων τετραγώνων και με την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων με
ταυτόχρονη επιλογή των δύο καλύτερων αισθητήρων κάθε χρονική στιγμή. Η μελέτη σε
κάθε υποκεφάλαιο γίνεται αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο και στην συνέχεια φαίνεται το
μοντέλο στο Simulink.

5.5.2 Υπολογισμός με χρήση μέσης τιμής
i) Θεωρητική προσέγγιση
Στην μέθοδο αυτή δεν χρειάζεται να γίνει μεγάλη θεωρητική ανάλυση γιατί οι
σημαντικότερες εξισώσεις έχουν ήδη προκύψει. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη και οι
εξισώσεις επαναλαμβάνονται για πληρότητα. Γνωρίζοντας την μέτρηση την χρονική
στιγμή k και η γωνία την χρονική στιγμή k − 1 βρίσκεται η στοιχειώδης μετατόπιση των
αισθητήρων στο ΣΣ{w}

w

δp si ,k = w R s (θ k −1 ) ⋅ si δp si , k

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να βρεθεί η νέα γωνία από το

atan2 (ϕk ) =

w

xs 2,k − w xs1,k

w

ys 2,k − w ys1,k

και την άθροιση αυτής της στοιχειώδους μεταβολής με τις προηγούμενες. Με γνωστή
πλέον την νέα γωνία την χρονική στιγμή k βρίσκεται τώρα
w

δo r ,k = w δp si , k − ( w R r , k − w R r , k −1 ) ⋅ r p si
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(5-30)

Να σημειωθεί ότι τόσο στην Εξ. 5-30, όσο και στον υπολογισμό της στοιχειώδους
μεταβολής της γωνίας, βρίσκονται τρεις τιμές, μία τιμή w δo r ,k για κάθε αισθητήρα και μία
τιμή δθ k για κάθε ζεύγος αισθητήρων, και το άθροισμα τους διαιρείται με το τρία.
ii) Εξομοίωση
Είναι προφανές από το Σχ. 5-13, ότι ο αλγόριθμος που αναφέρθηκε στο θεωρητικό
μέρος εκτελείται, ενώ συγχρόνως γίνεται και υπολογισμός των αποστάσεων μεταξύ των
αισθητήρων.
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Σχήμα 5-13. Το μοντέλο υπολογισμού μέσω της μεθόδου της μέσης τιμής στο Simulink.

5.5.3 Υπολογισμός με χρήση ελάχιστων τετραγώνων
i) Θεωρητική προσέγγιση
Η πλεονάζουσα πληροφορία που εμφανίζεται, λόγω της ύπαρξης περισσοτέρων των
δύο αισθητήρων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αύξηση την ακρίβεια της
υπολογιζόμενης τελικής τιμής. Τα ελάχιστα τετράγωνα είναι μία τέτοια μέθοδος που
βρίσκει την καλύτερη ευθεία προσαρμογής μέσα σε ένα σύνολο πολλών δεδομένων που
αναφέρονται στην ίδια μετρούμενη ποσότητα.
Στην συνέχεια βρίσκεται αναλυτικά η σύνδεση μεταξύ των τιμών που δίνουν οι
αισθητήρες (6) και των ζητούμενων τιμών (3) για την μετατόπιση και περιστροφή του
ρομπότ. Λόγω της πλεονάζουσας πληροφορίας αυτά τα δύο σύνολα τιμών συνδέονται
μεταξύ τους με έναν μη τετραγωνικό πίνακα, σχηματίζοντας μια εξίσωση της μορφής
Αx=b, που έχει άπειρες λύσεις. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος χρησιμοποιείται
ο ψευδοαντίστροφος πίνακας του Α, ο Α+, η χρήση της οποίας σύμφωνα με την θεωρία
των πιθανοτήτων και της στατιστικής δίνει την βέλτιστη λύση και αντιστοιχεί στα ελάχιστα
τετράγωνα.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο εκάστοτε αισθητήρας δίνει μία τιμή s δp k
με

w

δp k = w R s (θ k −1 ) ⋅ s δp k = w R s ,k −1 ⋅ s δp k

Η οποία τιμή αθροίζεται με την προηγούμενη και αποθηκεύεται. Ακόμα το γενικό μηγραμμικό μοντέλο μέτρησης είναι

s

z k = s h k ( w x ( tk ) ) + v k

όπου για τον αισθητήρα που εξετάζεται
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(5-31)

⎛ s1 xs1, k ⎞
⎜ s1
⎟
⎜ ys1, k ⎟
⎜ s 2 xs 2,k ⎟
s
⎟
zk = ⎜ s2
⎜ ys 2,k ⎟
⎜ s3
⎟
⎜ xs 3,k ⎟
⎜ s3
⎟
⎝ ys 3, k ⎠

(5-32)

⎛ w xr ,k ⎞
⎜
⎟
w
x ( t k ) = w x k = ⎜ w yr , k ⎟
⎜ wθ r ,k ⎟
⎝
⎠

(5-33)

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο s z k είναι το τι δείχνουν οι αισθητήρες αθροιστικά την
στιγμή k , δηλαδή η άθροιση στον MCU των μετρήσεων των αισθητήρων μέχρι και την
στιγμή k . Αν δεν γίνει αυτή η διευκρίνηση θα υπάρξει λάθος, γιατί τα μαθηματικά
αλλάζουν τελείως. Για την εύρεση του s h k χρησιμοποιείται η εξίσωση που βρέθηκε, Εξ.
5-28, και για πολλές στοιχειώδεις μετακινήσεις, η μαθηματική έκφραση αυτών είναι (ως
προς ΣΣ{w}) για κάθε αισθητήρα

p si ,1 − w p si ,0 = w o r ,1 − w o r ,0 + ( w R r ,1 − w R r ,0 ) ⋅ r p si

⎫
⎪
w
p si ,2 − w p si ,1 = w o r ,2 − w o r ,1 + ( w R r ,2 − w R r ,1 ) ⋅ r p si ⎪⎪ +
→
⎬ ⎯⎯
#
⎪
⎪
w
p si ,k − w p si ,k −1 = w o r ,k − w o r ,k −1 + ( w R r ,k − w R r ,k −1 ) ⋅ r p si ⎪⎭
w

→ w p si ,k − w p si ,0 = w o r , k − w o r ,0 + ( w R r , k − w R r ,0 ) ⋅ r p si

(5-34)

Η Εξ. 5-34 είναι η γενική μορφή που αντιστοιχεί για κάθε αρχική συνθήκη. Να
σημειωθεί επίσης ότι αν ζητείται η μετακίνηση από μία χρονική στιγμή διαφορετική του
μηδενός προς μία άλλη, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με πριν, προκύπτει η ίδια
εξίσωση, με διαφορετικούς δείκτες χρόνου (όπου k θα είναι η τελική χρονική στιγμή που
ζητείται και 0 η αρχική χρονική στιγμή που θεωρείται).
Στους αισθητήρες της μελέτης αυτής ισχύουν τα ακόλουθα, με το zk όπως
επισημάνθηκε αρχικά στο κεφάλαιο αυτό,
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w

δp k = w R s (θ k −1 ) ⋅ s δp k = w p si , k − w p si , k −1

(5-35)

δηλαδή

δp1 = w R s (θ 0 ) ⋅ s δp1 = w p si ,1 − w p si ,0 ⎫
⎪
w
δp 2 = w R s (θ1 ) ⋅ s δp 2 = w p si ,2 − w p si ,1 ⎪ +
→
⎬ ⎯⎯
#
⎪
w
δp k = w R s (θ k −1 ) ⋅ s δp k = w p si , k − w p si ,k −1 ⎪⎭
w

k

→ ∑ w R s ,l −1 ⋅⋅ s δp si ,l = w p si ,k − w p si ,0

(5-36)

l =1

και άρα

k

∑
l =1

w

R s ,l −1 ⋅ s δp si ,l = w o r ,k − w o r ,0 + ( w R r ,k − w R r ,0 ) ⋅ r p si

(5-37)

όπου για τον αισθητήρα της μελέτης

⎛ w xs1,k ⎞
⎜w
⎟
⎜ ys1, k ⎟
⎜ w xs 2, k ⎟ k
w
w
⎟=
zk = ⎜ w
R s ,l −1 ⋅ s δp si ,l
∑
y
⎜ s 2,k ⎟ l =1
⎜w
⎟
⎜ xs 3,k ⎟
⎜w
⎟
⎝ ys 3, k ⎠

(5-38)

Επιπλέον η τελική θέση του ρομπότ την χρονική στιγμή k είναι, θεωρώντας ότι το
ρομπότ ξεκινάει από την αρχή του ΣΣ{w}

w

o r ,k − w o r ,0
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⎛ w xr ,k ⎞
⎜
⎟
= ⎜ w yr , k ⎟
⎜ 0 ⎟
⎝
⎠

(5-39)

και αν υποτεθεί ότι ξεκινάει με μηδενική στροφή ως προς το ΣΣ{w}

R r ,0 = I

(5-40)

θ k = θ r ,k

(5-41)

w

και

Τελικά για τον αισθητήρα αριθμός 1 ισχύει

⎛ w xs1,k ⎞ ⎛ w xr ,k ⎞ ⎛ cos θ r ,k − 1 − sin θ r ,k 0 ⎞ ⎛ r xs1 ⎞
⎜w
⎟ ⎜w
⎟ ⎜
⎟
⎟⎜
cos θ r ,k − 1 0 ⎟ ⎜ r ys1 ⎟ ⇒
⎜ ys1,k ⎟ = ⎜ yr ,k ⎟ + ⎜ sin θ r ,k
⎜ 0 ⎟ ⎜ 0 ⎟ ⎜
0
0
0 ⎟⎠ ⎜⎝ 0 ⎟⎠
⎝
⎠ ⎝
⎠ ⎝
⎛ w xs1,k ⎞ ⎛ h1 ⎞ ⎛ w xr ,k − r xs1 + r xs1 cos θ r ,k − r ys1 sin θ r ,k ⎞
⎜
⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎟
⇒ ⎜ w ys1,k ⎟ = ⎜ h2 ⎟ = ⎜ w yr ,k − r ys1 + r xs1 sin θ r ,k + r ys1 cos θ r ,k ⎟
⎜ 0 ⎟ ⎜0⎟ ⎜
⎟
0
⎝
⎠ ⎝ ⎠ ⎝
⎠

(5-42α)

όμοια για τους άλλους δύο αισθητήρες

⎛ w xs 2,k ⎞ ⎛ h3 ⎞ ⎛ w xr ,k − r xs 2 + r xs 2 cos θ r ,k − r ys 2 sin θ r ,k ⎞
⎜w
⎟ ⎜ ⎟ ⎜w
⎟
r
r
r
⎜ ys 2,k ⎟ = ⎜ h4 ⎟ = ⎜ yr ,k − ys 2 + xs 2 sin θ r ,k + ys 2 cos θ r ,k ⎟
⎜ 0 ⎟ ⎜0⎟ ⎜
⎟
0
⎝
⎠ ⎝ ⎠ ⎝
⎠

(5-42β)

⎛ w xs 3,k ⎞ ⎛ h5 ⎞ ⎛ w xr ,k − r xs 3 + r xs 3 cos θ r ,k − r ys 3 sin θ r ,k ⎞
⎜w
⎟ ⎜ ⎟ ⎜w
⎟
r
r
r
⎜ ys 3,k ⎟ = ⎜ h6 ⎟ = ⎜ yr ,k − ys 3 + xs 3 sin θ r ,k + ys 3 cos θ r ,k ⎟
⎜ 0 ⎟ ⎜0⎟ ⎜
⎟
0
⎝
⎠ ⎝ ⎠ ⎝
⎠

(5-42γ)

Για να βρεθεί ένας πίνακας κατάλληλος w H k με

w

z k = w h k ( w x ( tk ) ) + v k

θα πρέπει
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(5-43)

w

Hk =

∂ whk
∂ w xk

(5-44)
w

xk =

(

w

xr ,k

w

yr , k

θ r ,k

w

)

T

όπου

δz k = w H k w δx k

(5-45)

⎛ w xs1,k − w xs1,k −1 ⎞
⎜w
⎟
w
⎜ ys1,k − ys1,k −1 ⎟
⎜ w xs 2,k − w xs 2, k −1 ⎟
w
⎟
δz k = ⎜ w
w
⎜ ys 2,k − ys 2,k −1 ⎟
⎜w
⎟
w
⎜ xs 3,k − xs 3, k −1 ⎟
⎜w
⎟
w
⎝ ys 3, k − ys 3, k −1 ⎠

(5-46)

w

με

Το πρόβλημα υπάρχει από την στιγμή που υπάρχει μέσα σε τριγωνομετρικές
συναρτήσεις η γωνία. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού θα πρέπει να
αναπτυχθούν αυτές σε σειρές Taylor γύρω από την προηγούμενη γνωστή γωνία,
δηλαδή την θ r , k −1 . Οι πέντε πρώτοι όροι για το συνημίτονο και το ημίτονο είναι:

sin θ r , k = sin θ r , k −1 + cos θ r ,k −1 (θ r , k − θ r ,k −1 ) −
−

cos θ r , k −1
3!

(θ

− θ r , k −1 ) +
3

r ,k

sin θ r ,k −1
4!

(θ

+

3!

(θ

− θ r , k −1 ) +
3

r ,k

cos θ r , k −1
4!

(θ

2

(θ

− θ r ,k −1 ) −
2

r ,k

− θ r ,k −1 ) + ...

(5-47α)

4

r ,k

cos θ r ,k = cos θ r , k −1 − sin θ r , k −1 (θ r ,k − θ r ,k −1 ) −
sin θ r , k −1

sin θ r ,k −1

cos θ r ,k −1
2

(θ

− θ r , k −1 ) + ...

− θ r , k −1 ) −
2

r ,k

(5-47β)

4

r ,k

Πρακτικά θα χρειαστούν οι δύο πρώτοι, καθώς για μικρές γωνίες οι υπόλοιποι όροι
δίνουν τιμές κοντά στο μηδέν. Φυσικά κανείς μπορεί για λόγους ακρίβειας να τους
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χρησιμοποιήσει, αλλά τότε θα πρέπει και την διαφορά

(θ

r ,k

− θ r , k −1 ) να την

αντικαταστήσει με έναν μικρό αριθμό. Έτσι

w

w

w

∂h
H k (1,1) = w 1
∂ xk

∂h
H k (1, 2 ) = w 1
∂ xk

H k (1,3) =

=

∂

(

w

∂h1
∂ w xk

=

∂ ( w xr , k − r xs1 + r xs1 cos θ r ,k − r ys1 sin θ r ,k )
∂ w xk

x k = xr ,k

w

w

=

w

x k = w xr ,k

w

x k = yr , k

∂ ( w xr ,k − r xs1 + r xs1 cos θ r , k − r ys1 sin θ r ,k )
∂ w xk

x k = w yr , k

w

=1

=0
w

=
w

x k = θ r ,k
w

(

)

(

xr ,k − r xs1 + r xs1 cos θ r , k −1 − sin θ r , k −1 (θ r , k − θ r ,k −1 ) − r ys1 sin θ r ,k −1 + cos θ r , k −1 (θ r , k − θ r ,k −1 )

))

∂ xk

=

w

w

x k = wθ r ,k

= − r xs1 sin θ r ,k −1 − r ys1 cos θ r ,k −1

w

w

w

∂h
H k ( 2,1) = w 2
∂ xk

∂h
H k ( 2, 2 ) = w 2
∂ xk

H k ( 2,3) =

=

∂

(

w

∂h2
∂ w xk

=
w

∂ ( w yr , k − r ys1 + r xs1 sin θ r , k + r ys1 cos θ r , k )
∂ w xk

x k = w xr ,k

=
w

=0
w

x k = xr ,k
w

∂ ( w yr ,k − r ys1 + r xs1 sin θ r ,k + r ys1 cos θ r , k )
∂ w xk

x k = yr , k
w

=1
w

x k = w yr , k

=
w

x k = wθ r ,k

(

)

(

yr , k − r ys1 + r xs1 sin θ r ,k −1 + cos θ r , k −1 (θ r , k − θ r ,k −1 ) + r ys1 cos θ r ,k −1 − sin θ r , k −1 (θ r ,k − θ r ,k −1 )
∂ w xk

= r xs1 cos θ r ,k −1 − r ys1 sin θ r , k −1
και όμοια στις υπόλοιπες συναρτήσεις που αντιστοιχούν στους άλλους αισθητήρες.
Τελικά
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))

=
w

x k = wθ r ,k

0 − r xs1 sin θ r ,k −1 − r ys1 cos θ r ,k −1 ⎞
⎟
1 r xs1 cos θ r ,k −1 − r ys1 sin θ r , k −1 ⎟
0 − r xs 2 sin θ r ,k −1 − r ys 2 cos θ r , k −1 ⎟
⎟
1 r xs 2 cos θ r ,k −1 − r ys 2 sin θ r ,k −1 ⎟
0 − r xs 3 sin θ r ,k −1 − r ys 3 cos θ r , k −1 ⎟
⎟
1 r xs 3 cos θ r ,k −1 − r ys 3 sin θ r , k −1 ⎠⎟

⎛1
⎜
⎜0
⎜1
w
Hk = ⎜
⎜0
⎜1
⎜
⎜0
⎝

(5-48)

Τώρα μπορεί να βρεθεί η θέση και περιστροφή του ρομπότ, αφού

w

δx r , k = w H k+ ⋅ w δz k

(5-49)

όπου

w

H +k = ( w HTk w H k )

−1 w

HTk

(5-50)

ο ψευδοαντίστροφος, ο οποίος είναι η καλύτερη εκτίμηση της Εξ. 5-49, με βάσει την
θεωρία των ελάχιστων τετραγώνων. Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας

w

H +k είναι

διαστάσεων 3x6.
Τώρα θα πρέπει να βρεθεί μια σχέση μεταξύ των

s

z k = s h k ( w x ( tk ) ) + v k

(5-51α)

w

z k = w h k ( w x ( tk ) ) + v k

(5-51β)

Για να γίνει αυτό αξίζει να τονιστεί ότι η Εξ. 5-35 γράφεται και ως

⎛ w xs ,k − w xs , k −1 ⎞ ⎛ wδ xs , k ⎞
⎜
⎟ ⎜
⎟
w
δp s ,k = ⎜ w ys ,k − w ys ,k −1 ⎟ = ⎜ wδ ys ,k ⎟ = w R s , k −1 ⋅ s δp s , k =
⎜
⎟ ⎜ 0 ⎟
0
⎝
⎠ ⎝
⎠
s
s
⎛ xs , k − xs , k −1 ⎞
⎛ sδ xs , k ⎞
⎜
⎟
⎜
⎟
= w R s , k −1 ⋅ ⎜ s ys , k − s ys ,k −1 ⎟ = w R s , k −1 ⋅ ⎜ sδ ys ,k ⎟
⎜
⎟
⎜ 0 ⎟
0
⎝
⎠
⎝
⎠
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(5-52α)

ή

⎛ s xs ,k − s xs ,k −1 ⎞ ⎛ sδ xs , k ⎞
⎜
⎟ ⎜
⎟
s
δp s ,k = ⎜ s ys ,k − s ys ,k −1 ⎟ = ⎜ sδ ys ,k ⎟ = s R w, k −1 ⋅ w δp s , k =
⎜
⎟ ⎜ 0 ⎟
0
⎝
⎠ ⎝
⎠
w
w
⎛ xs ,k − xs ,k −1 ⎞
⎛ wδ xs ,k ⎞
⎜
⎟
⎜
⎟
= s R w, k −1 ⋅ ⎜ w ys ,k − w ys ,k −1 ⎟ = s R w,k −1 ⋅ ⎜ wδ ys ,k ⎟
⎜
⎟
⎜ 0 ⎟
0
⎝
⎠
⎝
⎠

(5-52β)

όπου στην προκειμένη περίπτωση

− sin θ k −1 0 ⎞
⎟
cos θ k −1 0 ⎟
0
1 ⎟⎠

(5-53α)

⎛ cos θ k −1 sin θ k −1 0 ⎞
⎜
⎟
R w,k −1 = ⎜ − sin θ k −1 cos θ k −1 0 ⎟
⎜
0
0
1 ⎟⎠
⎝

(5-53β)

w

s

⎛ cos θ k −1
⎜
R s ,k −1 = ⎜ sin θ k −1
⎜ 0
⎝

και άρα για τον πρώτο αισθητήρα

⎛ wδ xs1,k ⎞ ⎛ cos θ k −1
⎜w
⎟ ⎜
⎜ δ ys1,k ⎟ = ⎜ sin θ k −1
⎜ 0 ⎟ ⎜ 0
⎝
⎠ ⎝

− sin θ k −1 0 ⎞ ⎛ s1δ xs1, k ⎞
⎟
⎟ ⎜
cos θ k −1 0 ⎟ ⋅ ⎜ s1δ ys1, k ⎟ ⇒
0
1 ⎟⎠ ⎜⎝ 0 ⎟⎠

⎛ wδ xs1, k ⎞ ⎛ s1δ xs1, k cos θ k −1 − s1δ ys1,k sin θ k −1 ⎞
⎜
⎟ ⎜
⎟
⇒ ⎜ wδ ys1,k ⎟ = ⎜ s1δ xs1,k sin θ k −1 + s1δ ys1, k cos θ k −1 ⎟
⎜ 0 ⎟ ⎜
⎟
0
⎝
⎠ ⎝
⎠

(5-54)

Αυτό φυσικά ισχύει για όλους τους αισθητήρες, οπότε στην περίπτωση αυτής της
μελέτης προκύπτει
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⎛ wδ xs1,k ⎞
⎛ s1δ xs1, k ⎞
⎜w
⎟
⎜ s1
⎟
⎜ δ ys1, k ⎟
⎜ δ ys1,k ⎟
⎜ wδ xs 2,k ⎟
⎜ s 2δ xs 2,k ⎟
w
s
⎜
⎟
⎟
δz k = w
= F ⋅ δz k = F ⋅ ⎜ s 2
⎜ δ ys 2,k ⎟
⎜ δ ys 2,k ⎟
⎜w
⎟
⎜ s3
⎟
⎜ δ xs 3,k ⎟
⎜ δ xs 3,k ⎟
⎜w
⎟
⎜ s3
⎟
⎝ δ ys 3, k ⎠
⎝ δ ys 3, k ⎠

(5-55)

όπου με την βοήθεια της Εξ. 5-54 προκύπτει

⎛ cos θ k −1
⎜
⎜ sin θ k −1
⎜ 0
F=⎜
⎜ 0
⎜ 0
⎜⎜
⎝ 0

− sin θ k −1

0

0

0

cos θ k −1
0

0
cos θ k −1

0
− sin θ k −1

0
0

0

sin θ k −1

cos θ k −1

0

0
0

0
0

0
0

cos θ k −1
sin θ k −1

⎞
⎟
0
⎟
⎟
0
⎟
0
⎟
− sin θ k −1 ⎟
⎟
cos θ k −1 ⎟⎠
0

(5-56)

και άρα κάνοντας τις πράξεις προκύπτει

⎛ wδ xs1,k ⎞ ⎛ s1δ xs1, k cos θ k −1 − s1δ ys1, k sin θ k −1 ⎞
⎜w
⎟ ⎜ s1
⎟
s1
⎜ δ ys1, k ⎟ ⎜ δ xs1,k sin θ k −1 + δ ys1,k cos θ k −1 ⎟
⎜ wδ xs 2, k ⎟ ⎜ s 2δ xs 2, k cos θ k −1 − s 2δ ys 2, k sin θ k −1 ⎟
⎜w
⎟ = ⎜ s2
⎟
s2
⎜ δ ys 2,k ⎟ ⎜ δ xs 2,k sin θ k −1 + δ ys 2,k cos θ k −1 ⎟
⎜w
⎟ ⎜ s3
⎟
s3
⎜ δ xs 3,k ⎟ ⎜ δ xs 3, k cos θ k −1 − δ ys 3, k sin θ k −1 ⎟
⎜w
⎟ ⎜ s3
⎟
s3
⎝ δ ys 3, k ⎠ ⎝ δ xs 3, k sin θ k −1 + δ ys 3, k cos θ k −1 ⎠

(5-57)

ii) Εξομοίωση
Η εξομοίωση έχει την ίδια μορφή με την επόμενη μέθοδο. Για λεπτομέρειες βλ. Κεφ.
5.5.4. Η μόνη διαφορά είναι ότι το σύστημα τώρα δεν λαμβάνει υπόψη ανά δύο τους
αισθητήρες αλλά χρησιμοποιεί το σύνολο των πληροφοριών όπως αυτό λαμβάνεται από
τους αισθητήρες.
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5.5.4 Υπολογισμός με χρήση ελάχιστων τετραγώνων και ταυτόχρονη επιλογή
των δύο καλύτερων αισθητήρων
i) Θεωρητική προσέγγιση
Η θεωρητική προσέγγιση δεν διαφέρει σε τίποτα με αυτή του Κεφ. 5.5.3. Η όλη διαφορά
είναι ότι κάθε χρονική στιγμή εξετάζεται από το σύστημα η απόσταση των αισθητήρων
μεταξύ τους, όπως αυτή υπολογίζεται με την τιμή που δίνουν αυτοί. Η πραγματική τους
όμως απόσταση είναι απολύτως γνωστή, και άρα γίνεται σύγκριση αυτών των δύο
τιμών.
Από εκεί και πέρα το πώς ο αλγόριθμος θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση
είναι θέμα καθαρά της ιδέας που έχει ο καθένας, και το σύστημα έχει σχεδιαστεί κατά
αυτόν τον τρόπο που μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα διαφορετικό πρόγραμμα σε
MATLAB και να το εξετάσει.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση έγινε επιλογή της πιο απλής διαλογής. Δηλαδή σε
κάθε χρονική στιγμή το πρόγραμμα εξετάζει τις αποστάσεις των αισθητήρων ανά δύο,
και όποια είναι με το μικρότερο σφάλμα την θεωρεί ως μέτρο αναφοράς. Κατόπιν
επιλέγει τους δύο αισθητήρες όπου αντιστοιχούν σε αυτή την απόσταση και εκτελεί τις
εξισώσεις που αναφέρονται στο Κεφ. 5.5.3, αλλά με την διαφορά ότι οι πίνακες
περιλαμβάνουν μόνο τις μεταβλητές που αντιστοιχούν στους ενεργούς κάθε χρονική
στιγμή αισθητήρες. Για παράδειγμα αν οι καλύτεροι αισθητήρες είναι ο πρώτος και ο
τρίτος, ο δεύτερος αγνοείται και η Εξ. 5-48 γίνεται

⎛1
⎜
0
w
Hk = ⎜
⎜1
⎜⎜
⎝0

0 − r xs1 sin θ r , k −1 − r ys1 cos θ r ,k −1 ⎞
⎟
1 r xs1 cos θ r ,k −1 − r ys1 sin θ r ,k −1 ⎟
0 − r xs 3 sin θ r , k −1 − r ys 3 cos θ r ,k −1 ⎟
⎟
1 r xs 3 cos θ r ,k −1 − r ys 3 sin θ r ,k −1 ⎟⎠

ii) Εξομοίωση
Στην εξομοίωση αυτή γίνεται εκτός από την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων και η
επιλογή των δύο καλύτερων αισθητήρων. Επίσης φαίνονται και οι αποστάσεις των
αισθητήρων και διάφοροι δείκτες που βοηθούν στον υπολογισμό αυτών. Χωρίς να
αναφερθεί κάτι παραπάνω, το σχήμα είναι σαφές από μόνο του, σημειώνεται μονάχα ότι
για την εφαρμογή της απλής μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων, απλά αγνοούνται οι
επιλογές από το πρόγραμμα και κάνει εκτέλεση των εξισώσεων του προηγούμενου
κεφαλαίου ως έχουν.
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Σχήμα 5-14. Το μοντέλο στο Simulink για την μελέτη του αλγορίθμου με χρήση
ελάχιστων τετραγώνων με και χωρίς διαδικασία επιλογής των καλύτερων αισθητήρων.

5.5.5 Αποτελέσματα μελέτης αλγορίθμων
Τα αποτελέσματα της μελέτης καθένα ξεχωριστά, άλλα και συγκριτικά, των αλγορίθμων
που παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, βρίσκονται στην παράγραφο 6.3.
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6

Επικοινωνία SPI μεταξύ των PIC και με τον
αισθητήρα και αποτελέσματα εξομοίωσης

6.1 Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο, αρχικά αναλύεται η κατασκευή που έγινε στο εργαστήριο, για την
επικοινωνία ενός Microchip PIC με τον αισθητήρα. Για την καλύτερη κατανόηση του
συγκεκριμένου θέματος θα γίνει πρώτα μια σύντομη αναφορά στην επικοινωνία με SPI
μεταξύ δύο PIC. Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν διάφορα αποτελέσματα που
προέκυψαν από την εκτέλεση της εξομοίωσης στο Matlab για διάφορες μεθοδολογίες
εντοπισμού θέσης. Σε κάθε κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από τα αποτελέσματα της πειραματικής κατασκευής και της εξομοίωσης.

6.2 Κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος
6.2.1

Γενικά στοιχεία

Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν, πέρα από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που
απαιτούνταν σε κάθε περίπτωση, ένα τροφοδοτικό και ένας παλμογράφος. Για την
εμφάνιση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε σειριακή έξοδος RS232 που ήταν
συνδεδεμένη με Η/Υ και επικοινωνούσε μαζί του μέσω Hyperterminal (με επιμέρους
στοιχεία: 9600 bit/sec, 8 bits data, no parity, 1 stop bit, flow control none). Ο
προγραμματισμός έγινε μέσω των προγραμμάτων CodeDesigner lite 1.7 build 1 της
CSMicro

Systems

και

MicroCode

Studio

3

της

Mecanique,

με

γλώσσα

προγραμματισμού την PicBasic Pro 2.46 της, ενώ ο προγραμματισμός των
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μικροελεγκτών έγινε μέσω του MPLAB IDE 7.60 της Microchip και του προγραμματιστή
MPLAB ICD2 της ίδιας εταιρίας.
6.2.2

Επικοινωνία μέσω SPI δύο PIC

Αρχικά αναλύεται η επικοινωνία SPI μεταξύ δύο PIC, γιατί αποτελεί την βάση που θα
διευκολύνει την κατανόηση της επικοινωνίας του PIC με τον αισθητήρα. Για αυτόν τον
λόγο και κατ’εξαίρεση, θα δοθούν εδώ και όχι σε παράρτημα τα προγράμματα τόσο του
master όσο και του slave.

Σχήμα 6-1. Η δοκιμαστική πλακέτα για την επικοινωνία μέσω SPI μεταξύ δύο PIC.
Κατασκευαστικά, το κύκλωμα είναι απλό, βλ. Σχ. 6-1. Απαιτούνται τα ηλεκτρονικά
(κρύσταλλος 4MHz, αντίσταση 1KΩ, πυκνωτές 25pF) για την λειτουργία και τροφοδοσία
(5V) των PIC 16F876, κάποια ενδεικτικά LED και προαιρετικά επικοινωνία με
ολοκληρωμένο MAX232. Για την επικοινωνία με SPI χρειάζονται 4 καλώδια. Αυτά
σύμφωνα με το σχήμα είναι:
•

Άσπρο/Πράσινο: Chip Select (Έξοδος από master, είσοδος στο slave)
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•

Πράσινο: Ρολόι (Έξοδος από master, είσοδος στο slave)

•

Άσπρο: Μετακίνηση δεδομένων προς master (Είσοδος στο master, έξοδος
από slave)

•

Κόκκινο: Μετακίνηση δεδομένων στον slave (Έξοδος από master, είσοδος
στο slave)

Τα προγράμματα για master και slave ακολουθούν. Τα σχόλια σε αυτά είναι
αναλυτικά. Αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:
-

Προσοχή πρέπει να δίνεται στα bits των SSPSTAT και SSPCON1. Τα CKE
CΚP πρέπει να είναι ίδια σε master και slave.

-

Πρέπει να γίνεται έλεγχος ότι ο BF είναι 1 πριν διαβαστεί ο SSPBUF και
τοποθετηθούν νέα δεδομένα εκεί (η περίπτωση των interrupts δεν εξετάζεται
εδώ).

-

Σε κάθε κύκλο εκτέλεσης πρώτα διαβάζεται το byte που στέλνεται στον
slave και μετά το byte που στέλνεται στον master.

-

Καλό είναι ο ακροδέκτης chip select να ενεργοποιείται (δηλαδή να γίνεται 0)
όταν αρχίζει ο κύκλος επικοινωνίας και να απενεργοποιείται (δηλαδή να
γίνεται 1) όταν τελειώνει ο κύκλος αυτός και να μην παραμένει συνέχεια
ανοικτός.

-

Στο πρόγραμμα που ακολουθεί δεν υπάρχουν εντολές ελέγχου για
υπερχείλιση ή άλλα προβλήματα.

'****************************************************************
'*

Name

: MASTERSPI.BAS

*

'*

Notes

: Master PIC program for SPI communication

*

'****************************************************************

INCLUDE "modedefs.bas"

' Necessary for PicBasic Pro

programming

' Declarations
BF

VAR SSPSTAT.0

' BF bit is bit0 of SSPSTAT

CHKNUM

VAR BYTE

' Variable to check incoming message in SSPBUF

' Setup SPI Support
TRISA

=

%00000000

' All pins of portA outputs

ADCON1

=

$6

' All A/D ports to be disabled

' Setup output port for LEDs
TRISB

=

0

' All PORTB pins are outputs
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PORTB

=

0

' Initialization of PORTB

High

PORTB.5

' Checking System

main:
' SPI setup

TRISC

=

%00010000

' SCK is output (Master), SDI is input, SDO is output
' all others output

SSPSTAT =

%01000000

' SPI, middle of output time sampling

SSPCON

%00110001

' Mode 1,1 SPI Master Mode, 1/16 Tosc bit time

=

' SSP is on

Send_DT:
Low
SSPBUF

=

PORTA.2

' Enable Chip Select output (Low)

%01010101

' Put data in SSPBUF

char1:
IF

BF = 0 Then GoTo char1 ' Data transfer complete? (Buffer Full?)
' If not, check again

CHKNUM

=

SSPBUF

' Read SSPBUF Register for incoming data

IF CHKNUM = %01010100

Then

High

PORTB.7

' Light the LED

Pause

2000

' Wait 2 sec

Low

PORTB.7

' Close the LED

EndIF
High

PORTA.2

' Disable Slave Select Output (High)

Delay:
Pause 10000

' Delay 10 sec

DoAgain:
GoTo Send_DT ' Done, Send Next Byte.
End

'****************************************************************
'*

Name

: SLAVESPI.BAS

*

'*

Notes

: Slave PIC program for SPI communication

*

''****************************************************************

INCLUDE "modedefs.bas"

' Necessary for PicBasic Pro

programming

' Declarations
CS

VAR PORTA.5

' Chip Select pin (PORTA.5)

BF

VAR SSPSTAT.0

' BF bit is bit0 of SSPSTAT

CHKNUM

VAR BYTE

' Variable to check incoming message in SSPBUF

' Setup SPI Support
TRISA

=

%00100000

' All pins of portA outputs except CS (input)

ADCON1

=

$6

' All A/D ports to be disabled
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' Setup output port for LEDs
TRISB

=

0

' All PORTB pins are outputs

PORTB

=

0

' Initialization of PORTB

High

PORTB.5

' Checking System

main:
' Setup the SPI
TRISC

=

%00011000

' SCK is input (Slave), SDI is input, SDO is output,

SSPSTAT =

%01000000

' SPI, middle of output time sampling

SSPCON

%00110100

' Mode 1,1 SPI Master Mode, /SS Required

' all others output

=

' SSP is on

Check_Buffer:
IF

' Check the BF of SSPSTAT in order to continue

BF = 0 Then GoTo Check_Buffer

' Data transfer complete? (Buffer Full?)
' If not, check again

CHKNUM

=

SSPBUF

SSPBUF

=

%01010100

IF CHKNUM = %01010101

' Move the contents of SSPBUF to CHKNUM

Then

High

PORTB.7

' Light the LED

Pause

2000

' Wait 2 sec

Low

PORTB.7

' Close the LED

EndIF

GoTo

Check_Buffer

' Done, Send Next Byte.

End

6.2.3

Κατασκευή της δοκιμαστικής πλακέτας για επικοινωνία PIC - αισθητήρα

Για την κατασκευή της δοκιμαστικής πλακέτας χρησιμοποιήθηκαν τα ηλεκτρονικά
στοιχεία που αναφέρονται στο φύλλο δεδομένων (datasheet) του αισθητήρα ADNS6000. Στο σχήμα Σχ. 6-2, φαίνεται το κυκλωματικό διάγραμμα όπως το δίνει η εταιρία.
Σε αυτό αφαιρέθηκε οτιδήποτε έχει σχέση με τον μικροελεγκτή Cypress και οτιδήποτε
έχει σχέση με επικοινωνία μέσω USB και λειτουργίες που έχουν να κάνουν με ποντίκι
Η/Υ (ουσιαστικά τα πλήκτρα και η ροδέλα καθώς και τα σχετικά ηλεκτρονικά). Η
συνολική κατασκευή φαίνεται στο Σχ. 6-3. Μπορεί κανείς να διακρίνει το τροφοδοτικό,
τον παλμογράφο, τις ηλεκτρονικές κατασκευές και την έξοδο προς RS232.
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Σχήμα 6-2. Το κυκλωματικό διάγραμμα σύνδεσης του αισθητήρα με τον MCU.

Σχήμα 6-3. Το πειραματικό σύστημα στο εργαστήριο για την επικοινωνία με τον
αισθητήρα.
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Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αναφορά στο θέμα της επικοινωνίας του PIC που
λειτουργεί με τροφοδοσία 5V και του αισθητήρα που λειτουργεί με 3.3V. Να σημειωθεί
ότι ο μικροελεγκτής της Cypress τροφοδοτείται με 3.3V οπότε το σύστημα που
περιγράφει η AVAGO δεν αναφέρει κάτι σχετικό (το ολοκληρωμένο του MAX232
τροφοδοτείται με 5V ξεχωριστά και δεν έχει σχέση με την παρούσα συζήτηση). Το
πρόβλημα έγκειται πρώτον στην τροφοδοσία και δεύτερον στο επίπεδο επικοινωνίας
μεταξύ δύο ολοκληρωμένων (εδώ μεταξύ PIC και αισθητήρα) με διαφορετική τάσης
λογικής. Σχετικά με το θέμα της τροφοδοσίας, έγινε τέτοια συνδεσμολογία στο
τροφοδοτικό ώστε να υπάρχει κοινή γείωση αναφοράς και έτσι τα 5V του PIC και τα
3.3V του αισθητήρα να αναφέρονται στα ίδια 0V. Έτσι παρακάμπτεται το πρώτο
πρόβλημα. Σχετικά με το δεύτερο, στο Παράρτημα Β αναφέρονται οι κανόνες για να
μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί μεταξύ δύο ολοκληρωμένων με διαφορετικό επίπεδο
λογικής χωρίς χρήση εξωτερικών εξαρτημάτων (το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό ως
Logic Level Translation), σύμφωνα με τους οποίους τα ολοκληρωμένα της παρούσας
μελέτης μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς πρόβλημα. Η εταιρία του αισθητήρα
αναφέρει στο φύλλο προδιαγραφών ότι το προιόν περιλαμβάνει εσωτερικές αντιστάσεις
που του επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία με μικροελεγκτή 5V χωρίς να υπάρχει
περίπτωση ο αισθητήρας να καεί, υποθέτοντας ότι το επίπεδο λογικής επιτρέπει την
επικοινωνία τους και άρα έχει νόημα μια τέτοια σύνδεση.
Ένα πρόβλημα με την μορφή που έχουν οι ακροδέκτες των αισθητήρων
αντιμετωπίστηκε με την κατασκευή προσαρμογέα, βλ. Σχ. 6-4, για να μπορέσει ο
αισθητήρας να τοποθετηθεί στο breadboard. Στα ακόλουθα σχήματα Σχ. 6-5 και 6-6,
φαίνονται αναλυτικά τα διάφορα τμήματα της κατασκευής. Εξαιρείται το τμήμα σειριακής
επικοινωνίας, αφού χρησιμοποιείται το ολοκληρωμένο MAX232 της πλακέτας που
φαίνεται στο Σχ. 6-1.

Σχήμα 6-4. Ο προσαρμογέας του αισθητήρα στο breadboard.
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Σχήμα 6-5. Το τμήμα του πειραματικού κυκλώματος με τον PIC και την επικοινωνία SPI.

Σχήμα 6-6. Το τμήμα του πειραματικού κυκλώματος τροφοδοσίας του αισθητήρα και
του laser.
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6.2.4

Η επικοινωνία SPI μεταξύ PIC και αισθητήρα

Η επικοινωνία μεταξύ των ηλεκτρονικών γίνεται με το πρωτόκολλο SPI και στο Σχ. 6-7
φαίνονται οι διασυνδέσεις αναλυτικά, χωρίς να υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο σε αυτές, και
πλέον σημασία έχουν οι λεπτομέρειες για την σωστή εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Σχήμα 6-7. Λεπτομέρεια του Σχ. 6-5, με το SPI.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο φύλλο δεδομένων
επιλέχθηκαν για τον master τα ακόλουθα:
- SSPSTAT = %11000000
- SSPCON = %00110000
δηλαδή να γίνεται δειγματοληψία των δεδομένων εισόδου στο τέλος του χρόνου εξόδου,
και επιλέγεται το mode 1 για την επικοινωνία, ενώ η συχνότητα του ρολογιού είναι στο ¼
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της συχνότητας του κρυστάλλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις πρώτες προσπάθειες η
δειγματοληψία ήταν στην μέση και όχι στο τέλος του χρόνου εξόδου, με αποτέλεσμα να
χάνεται το τελευταίο bit (LSB), εμφανίζοντας το αναμενόμενο byte μετατιθέμενο προς τα
δεξιά (αυτό είναι το ανάλογο της διαίρεσης με 2).
6.2.5

Λειτουργία του συστήματος

Το πρόγραμμα που γράφτηκε για την επικοινωνία, σε πρώτη φάση έκανε δοκιμή
ανάγνωσης

και

εγγραφής

σε

διάφορους

καταχωρητές

του

αισθητήρα.

Αφού

ενεργοποιήθηκε το SPI, το ρολόι έδινε την συχνότητα, βλ. Σχ. 6-8, και όταν ανοιγόταν το
κανάλι επικοινωνίας (Chip Select) τότε γινόταν μεταφορά δεδομένων προς και από τον
αισθητήρα. Σε κάθε περίπτωση δόθηκε προσοχή στους χρόνους παύσης που πρέπει να
υπάρχουν μεταξύ αποστολής και λήψης δεδομένων, μεταξύ εγγραφής και ανάγνωσης
κ.λ.π., σύμφωνα με το φύλλο προδιαγραφών.

Σχήμα 6-8. Το σήμα στην έξοδο του ρολογιού του SPI. Παρατηρεί κανείς ότι η περίοδος
είναι 1000ns ή συχνότητας 1MHz που είναι το ¼ της συχνότητας του κρυστάλλου του
PIC.
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Συγκεκριμένα έγινε ανάγνωση/εγγραφή των ακόλουθων καταχωρητών, μερικοί
φαίνονται στον Πίν. 6-1. Σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα ήταν επιτυχημένα.
Να σημειωθεί ότι σε κάθε εκκίνηση του αισθητήρα, οι καταχωρητές επανέρχονται στις
αρχικές τιμές. Τέλος έγινε έλεγχος του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου
προδιαγραφών, στέλνοντας μια συγκεκριμένη τιμή σε κατάλληλο καταχωρητή, και στην
συνέχεια λαμβάνοντας δύο συγκεκριμένες τιμές από κάποιους άλλους καταχωρητές. Οι
τιμές ήταν ίσες με αυτές που δίνει ο κατασκευαστής και αυτό σημαίνει ότι το
ολοκληρωμένο (συμπεριλαμβανομένου και του laser) λειτουργεί σωστά.
Πίνακας 6-1. Μερικοί σημαντικοί καταχωρητές που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο
της επικοινωνίας του PIC με τον αισθητήρα μέσω του πρωτοκόλλου SPI.
Όνομα

Διεύθυνση

Αρχική

Ανάγνωση (R)

Καταχωρητή

Καταχωρητή

Τιμή

Εγγραφή (W)

$00

$1C

R

Product
ID
Revision
ID

Σημειώσεις
Καταχωρητής για
έλεγχο σωστής
επικοινωνίας SPI
Καταχωρητής

$01

$20

R

έκδοσης
ολοκληρωμένου
Καταχωρητής

Configuration
bits

ελέγχου. Γράφτηκε το

$0A

$49

R/W

$59 και μετά
αναγνώστηκε
επιτυχώς

Reverse
Product ID

Καταχωρητής για

$3F

$E3

R

έλεγχο σωστής
επικοινωνίας SPI /
ανάστροφος του PID

6.2.6

Συμπεράσματα

Η κατασκευή ενός συστήματος με χρήση SPI δεν είναι δύσκολη, αρκεί να γίνει με σωστά
βήματα, και να υπάρχει καλή κατανόηση της φιλοσοφίας αυτού του πρωτοκόλλου. Στην
περίπτωση της επικοινωνίας μεταξύ του μικροελεγκτή και του αισθητήρα μπορούν να
βγουν

συμπεράσματα

τόσο

κατασκευαστικά

όσο

και

προγραμματιστικά.

Το

κυκλωματικό διάγραμμα είναι ακριβές και μικρές αποκλίσεις των τιμών των
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από τα ζητούμενα δεν αποτελούν πρόβλημα. Η επικοινωνία
ακόμα και με τον μικροελεγκτή στα 5V έγινε χωρίς πρόβλημα όπως αναμενόταν. Σε
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κάθε περίπτωση, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στους χρόνους παύσης μεταξύ των
διαφόρων ενεργειών όπως αυτοί αναφέρονται στο φύλλο δεδομένων, για να
προλαβαίνει ο αισθητήρας να έχει έτοιμα όλα τα δεδομένα που απαιτούνται στην έξοδο
του.

6.3 Εκτέλεση εξομοιώσεων στον αλγόριθμο
6.3.1

Γενικά στοιχεία
Για την δοκιμή των αλγορίθμων θεωρήθηκαν τρεις διαδρομές. Στα Σχ. 6-9 - 6.11

φαίνονται οι διαδρομές αυτές. Επιλέχθηκε μια απλή διαδρομή χωρίς περιστροφή, η ίδια
με περιστροφή και μια διαδρομή που υπάρχουν διάφορες κινήσεις. Όπως ίσως είχε γίνει
μέχρι τώρα αντιληπτό από την μορφή του συστήματος που σχεδιάστηκε στο Simulink,
μπορεί κανείς να επηρεάσει τις αρχικές συνθήκες είτε αλλάζοντας την θέση των
προωθητήρων, είτε αλλάζοντας την αρχική θέση της βάσης, είτε συνδυασμό τους.
Επειδή η αλλαγή της αρχικής θέσης της βάσης θα ανάγκαζε το εκ νέου υπολογισμό των
αρχικών θέσεων των αισθητήρων, προτιμήθηκε η πρώτη περίπτωση.
Το ρομπότ εξομοιώνεται με έναν κύκλο με χαρακτηριστικές τιμές ακτίνας, μάζας
και αδράνειας τις

R = 0.15m , M = 15kg , I r =

1
MR 2 = 0.16875kgm 2
2

Οι θέσεις των αισθητήρων είναι στην περιφέρεια αυτού του κύκλου με γωνία 60ο
από την ευθεία του άξονα Χ και μετά ανά 120ο απόσταση ανά μεταξύ τους και η
απόσταση ανά δύο μεταξύ τους είναι 0.2598m . Σύμφωνα με την διπλωματική του Γ.
Καλιακάτσου [Β1] η μέγιστη δύναμη που μπορεί να ασκήσει κάθε προωθητήρας είναι
0.46Ν θεωρητικά και 0.52Ν πειραματικά. Για αυτό τον λόγο επιλέχθηκε η τιμή 0.5Ν. Η
διάρκεια των εξομοιώσεων είναι 35 s, η συχνότητα δειγματοληψίας είναι 1000Hz και η
ακρίβεια είναι της τάξης του 10-9.
Η πρώτη διαδρομή είναι απλή μετατόπιση και στους δύο άξονες χωρίς
περιστροφή. Για να γίνει αυτό οι προωθητήρες 2 και 5 άσκησαν δύναμη 0.5Ν ο καθένας
από 0-1.8s, ενώ οι προωθητήρες 1 και 6 άσκησαν δύναμη 0.5Ν ο καθένας από 28.230s. Στα γραφήματα φαίνονται διαδοχικά η πραγματική κίνηση του ρομπότ και οι
αντίστοιχες ταχύτητες (Σχ. 6-9), οι μετρήσεις των αισθητήρων με και χωρίς θόρυβο και
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το αντίστοιχο σφάλμα (Σχ. 6-10), η εκτίμηση της κίνησης και το σφάλμα με την μέθοδο
της μέσης τιμής (Σχ. 6-11) και το αντίστοιχο σφάλμα στην εκτίμηση της απόστασης των
αισθητήρων ανά δύο (Σχ. 6-12), η εκτίμηση της κίνησης και το σφάλμα με την μέθοδο
των ελάχιστων τετραγώνων (Σχ. 6-13) και το αντίστοιχο σφάλμα στην εκτίμηση της
απόστασης των αισθητήρων ανά δύο (Σχ. 6-14) και τέλος η εκτίμηση της κίνησης και το
σφάλμα με την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων αλλά με επιλογή των καλύτερων
αισθητήρων κάθε στιγμή (Σχ. 6-15) και το αντίστοιχο σφάλμα στην εκτίμηση της
απόστασης των αισθητήρων ανά δύο (Σχ. 6-16).
Η δεύτερη διαδρομή είναι μετατόπιση και στους δύο άξονες με περιστροφή. Για να
γίνει αυτό οι προωθητήρες 2 και 5 άσκησαν δύναμη 0.5Ν ο καθένας από 0-1.8s, οι
προωθητήρες 1 και 6 άσκησαν δύναμη 0.5Ν ο καθένας από 28.2-30s, ενώ ο
προωθητήρας 3 άσκησε δύναμη 0.5Ν από 15-17s. Στα γραφήματα φαίνονται διαδοχικά
η πραγματική κίνηση του ρομπότ και οι αντίστοιχες ταχύτητες (Σχ. 6-17), οι μετρήσεις
των αισθητήρων με και χωρίς θόρυβο και το αντίστοιχο σφάλμα (Σχ. 6-18), η εκτίμηση
της κίνησης και το σφάλμα με την μέθοδο της μέσης τιμής (Σχ. 6-19) και το αντίστοιχο
σφάλμα στην εκτίμηση της απόστασης των αισθητήρων ανά δύο (Σχ. 6-20), η εκτίμηση
της κίνησης και το σφάλμα με την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων (Σχ. 6-21) και το
αντίστοιχο σφάλμα στην εκτίμηση της απόστασης των αισθητήρων ανά δύο (Σχ. 6-22)
και τέλος η εκτίμηση της κίνησης και το σφάλμα με την μέθοδο των ελάχιστων
τετραγώνων αλλά με επιλογή των καλύτερων αισθητήρων κάθε στιγμή (Σχ. 6-23) και το
αντίστοιχο σφάλμα στην εκτίμηση της απόστασης των αισθητήρων ανά δύο (Σχ. 6-24).
Η Τρίτη διαδρομή είναι τυχαία. Για να γίνει αυτό οι προωθητήρες 2 και 5 άσκησαν
δύναμη 0.5Ν ο καθένας από 0-2s, οι προωθητήρες 1 και 6 άσκησαν δύναμη 0.5Ν ο
καθένας από 20-24s, ο προωθητήρας 3 άσκησε 0.5Ν από 30-30.1s και ο προωθητήρας
4 άσκησε 0.5Ν από 5-5.1s. Στα γραφήματα φαίνονται διαδοχικά η πραγματική κίνηση
του ρομπότ και οι αντίστοιχες ταχύτητες (Σχ. 6-25), οι μετρήσεις των αισθητήρων με και
χωρίς θόρυβο και το αντίστοιχο σφάλμα (Σχ. 6-26), η εκτίμηση της κίνησης και το
σφάλμα με την μέθοδο της μέσης τιμής (Σχ. 6-27) και το αντίστοιχο σφάλμα στην
εκτίμηση της απόστασης των αισθητήρων ανά δύο (Σχ. 6-28), η εκτίμηση της κίνησης
και το σφάλμα με την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων (Σχ. 6-29) και το αντίστοιχο
σφάλμα στην εκτίμηση της απόστασης των αισθητήρων ανά δύο (Σχ. 6-30) και τέλος η
εκτίμηση της κίνησης και το σφάλμα με την μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων αλλά με
επιλογή των καλύτερων αισθητήρων κάθε στιγμή (Σχ. 6-31) και το αντίστοιχο σφάλμα
στην εκτίμηση της απόστασης των αισθητήρων ανά δύο (Σχ. 6-32).
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6.3.2

Αποτελέσματα εξομοίωσης

Στην συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα της εξομοίωσης στο Simulink.
Α) Πρώτη τροχιά

Σχήμα 6-9. Η κίνηση και οι ταχύτητες του ρομπότ στην πρώτη τροχιά.

Σχήμα 6-10. Μέτρηση αισθητήρων με θόρυβο και χωρίς θόρυβο καθώς και το σφάλμα.
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Σχήμα 6-11. Εκτίμηση κίνησης με μέση τιμή.

Σχήμα 6-12. Σφάλμα στον υπολογισμό των αποστάσεων των αισθητήρων με την μέση
τιμή.
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Σχήμα 6-13. Εκτίμηση κίνησης με ελάχιστα τετράγωνα.

Σχήμα 6-14. Σφάλμα στον υπολογισμό των αποστάσεων των αισθητήρων με τα
ελάχιστα τετράγωνα.
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Σχήμα 6-15. Εκτίμηση κίνησης με ελάχιστα τετράγωνα και επιλογή αισθητήρων.

Σχήμα 6-16. Σφάλμα στον υπολογισμό των αποστάσεων των αισθητήρων με τα
ελάχιστα τετράγωνα και επιλογή αισθητήρων.
124

Β) Δεύτερη τροχιά

Σχήμα 6-17. Η κίνηση και οι ταχύτητες του ρομπότ στην δεύτερη τροχιά.

Σχήμα 6-18. Μέτρηση αισθητήρων με θόρυβο και χωρίς θόρυβο καθώς και το σφάλμα.
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Σχήμα 6-19. Εκτίμηση κίνησης με μέση τιμή.

Σχήμα 6-20. Σφάλμα στον υπολογισμό των αποστάσεων των αισθητήρων με την μέση
τιμή.
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Σχήμα 6-21. Εκτίμηση κίνησης με ελάχιστα τετράγωνα.

Σχήμα 6-22. Σφάλμα στον υπολογισμό των αποστάσεων των αισθητήρων με τα
ελάχιστα τετράγωνα.
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Σχήμα 6-23. Εκτίμηση κίνησης με ελάχιστα τετράγωνα και επιλογή αισθητήρων.

Σχήμα 6-24. Σφάλμα στον υπολογισμό των αποστάσεων των αισθητήρων με τα
ελάχιστα τετράγωνα και επιλογή αισθητήρων.
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Γ) Τρίτη τροχιά

Σχήμα 6-25. Η κίνηση και οι ταχύτητες του ρομπότ στην τρίτη τροχιά.

Σχήμα 6-26. Μέτρηση αισθητήρων με θόρυβο και χωρίς θόρυβο καθώς και το σφάλμα.
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Σχήμα 6-27. Εκτίμηση κίνησης με μέση τιμή.

Σχήμα 6-28. Σφάλμα στον υπολογισμό των αποστάσεων των αισθητήρων με την μέση
τιμή.
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Σχήμα 6-29. Εκτίμηση κίνησης με ελάχιστα τετράγωνα.

Σχήμα 6-30. Σφάλμα στον υπολογισμό των αποστάσεων των αισθητήρων με τα
ελάχιστα τετράγωνα.
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Σχήμα 6-31. Εκτίμηση κίνησης με ελάχιστα τετράγωνα και επιλογή αισθητήρων.

Σχήμα 6-32. Σφάλμα στον υπολογισμό των αποστάσεων των αισθητήρων με τα
ελάχιστα τετράγωνα και επιλογή αισθητήρων.
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6.3.3

Συμπεράσματα

Το σύστημα ακολουθεί την πραγματική τροχιά αλλά όσο μεγαλώνει η ταχύτητα
περιστροφής του σώματος, τόσο μειώνεται αυτή η ακρίβεια. Μάλιστα αυτό ισχύει με
όλες τις μεθόδους ανεξάρτητα.
Στις τροχιές που μελετήθηκαν τόσο το απόλυτο σφάλμα της μέτρησης της θέσης
όσο και των αποστάσεων των αισθητήρων μεταξύ τους, είναι σχετικά μικρό. Η μέθοδος
της μέσης τιμής και των ελάχιστων τετραγώνων δίνουν παρεμφερή αποτελέσματα, ενώ
η μέθοδος της επιλογής δύο αισθητήρων άλλες φορές δίνει πολύ καλά αποτελέσματα
και άλλες φορές δίνει χειρότερα από τις προηγούμενες. Όταν η τροχιά είναι χωρίς
περιστροφές, τότε η μέθοδος της μέσης τιμής φαίνεται ελαφρά καλύτερη. Όσο όμως
υπεισέρχονται περιστροφές τόσο καλύτερη φαίνεται η μέθοδος των ελάχιστων
τετραγώνων. Δεδομένου ότι είναι σχεδόν απίθανο να μην υπάρχουν έστω και μικρές
μεταβολές των γωνιών, η μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων είναι η καλύτερη από
όσες εξετάστηκαν σε θέμα ακρίβειας.
Θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερες μετρήσεις και μάλιστα θα πρέπει να
γίνουν αλγόριθμοι που θα λαμβάνουν υπόψη το μοντέλο του σφάλματος (π.χ.
παραλλαγές του φίλτρου Kalman). Έτσι το σημαντικό πρόβλημα της συγκέντρωσης
σφάλματος θα μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς από το σύστημα. Επιπλέον ο
μηδενισμός ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάποιων ή όλων των αισθητήρων με κάποια
μέθοδο (π.χ. πληροφορία από κάμερα), θα μειώσει περαιτέρω το σφάλμα.
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7

7.1

Συμπεράσματα και μελλοντική εργασία

Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη έδειξε διάφορα ενδιαφέροντα σημεία τα οποία αξίζουν περαιτέρω
ανάπτυξης. Το πρόβλημα του εντοπισμού θέσης ενός σώματος από το ίδιο το σώμα και
όχι από εξωτερική πληροφορία, με κάποιον εξαιρετικά φτηνό τρόπο συγκριτικά με τις
συνήθεις μεθόδους (π.χ. INS), λύθηκε με μεγάλη επιτυχία.
Η χρήση των οπτικών αισθητήρων των ποντικιών αποδείχθηκε μια μέθοδος πολύ
καλής ακρίβειας, με μικρό χρηματικό και υπολογιστικό κόστος. Επειδή η συγκεκριμένη
μέθοδος σε εργαστηριακό επίπεδο έχει δοκιμαστεί μία μόνο φορά, υπάρχουν πολλά
θέματα που χρήζουν περεταίρω βελτίωσης. Κατασκευαστικά το σύστημα δεν
παρουσιάζει κάποιο μεγάλο πρόβλημα, και έχει δυνατότητες περαιτέρω μείωσης όγκου.
Στα πλαίσια αυτά το πρωτόκολλο επικοινωνίας SPI, που στο εργαστήριο δοκιμάστηκε
πρώτη φορά με μικροελεγκτή PIC, έδειξε τεράστιες δυνατότητες που μπορεί να δώσει
λύση σε πολλές εφαρμογές.
Η προτεινόμενη ιδέα με τρεις αισθητήρες και κάποιον αλγόριθμο για εκτίμηση της
θέσης μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά. Η ευαισθησία του συστήματος σε γρήγορες
περιστροφές (και αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη εργαστηριακή
κατασκευή του πανεπιστημίου του Stanford, δεν γινόταν εύρεση της γωνίας εσωτερικά
από τους αισθητήρες αλλά με κάποια εξωτερική μέθοδο), μπορεί να ελλατωθεί
σημαντικά με την χρήση κάποιων φίλτρων ελαχιστοποίησης θορύβου, αλλά και με την
απαραίτητη εκτέλεση ενός αριθμού πειραμάτων για την εύρεση ενός στιβαρού μοντέλου
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θορύβου, κάτι που δεν μπορούσε να γίνει εύκολα με το ποντίκι του εμπορίου παρά την
μεγάλη του ανάλυση.
Τελειώνοντας καταλήγει κανείς το συμπέρασμα ότι η εύρεση θέσης και
προσανατολισμού με οπτικούς αισθητήρες είναι εφικτή, και με την επίλυση κάποιων
θεμάτων μπορεί να αποτελεί έναν πολύ καλό τρόπο εύρεσης θέσης για επίπεδη κίνηση
ρομπότ (και ίσως όχι μόνο).

7.2 Μελλοντική εργασία
7.2.1

Υλικό μέρος

Σχετικά με τον διαστημικό εξομοιωτή του εργαστηρίου αναμένονται να γίνουν διάφορες
εργασίες που σχετίζονται με την παρούσα μελέτη, μέχρι την τελική μορφή. Αναμένεται να
δοκιμαστεί το συνολικό πρόγραμμα χειρισμού των αισθητήρων για τον πλήρη έλεγχο
τους και η ανάκτηση δεδομένων από αυτούς. Για την αποφυγή πολλών διαφορετικών
τροφοδοσιών θα γίνει χρήση μικροελεγκτών PIC με χαμηλή τάση τροφοδοσίας 3.3V
ώστε να μην υπάρχει προβληματισμός τόσο για την τροφοδοσία όσο και για το επίπεδο
της χρησιμοποιούμενης λογικής. Επιπλέον μελετάται η χρήση ενός PIC για επικοινωνία
με το PC104 μέσω USB, ο οποίος αφού θα λαμβάνει τα αποτελέσματα των τριών
αισθητήρων από τους αντίστοιχους μικροελεγκτές, θα τα μεταβιβάζει κατάλληλα για
περαιτέρω επεξεργασία. Τέλος θα γίνει κατασκευή των ηλεκτρονικών πλακετών με
χρήση όσο το δυνατόν μικρότερου όγκου και η ενσωμάτωση τους στην βάση του
ρομποτικού συστήματος.
Σε ότι έχει να κάνει με τις τεχνολογίες, με τις οποίες έγινε εξοικείωση κατά την
παρούσα μελέτη, ανοίγονται επίσης πολλές προοπτικές. Σχετικά με το πρωτόκολλο
επικοινωνίας, μπορεί να γίνει χρήση του σε πολλά μελλοντικά πειράματα και κατασκευές
ενώ αξίζει ως παράδειγμα να αναφερθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με κάρτες μνήμης
επιτρέποντας μελλοντικά την χρήση αυτών των καρτών σε έξυπνες κατασκευές μικρού
μεγέθους, για την συγκέντρωση δεδομένων. Από την άλλη μεριά, οι αισθητήρες αυτοί
(είτε η παραλλαγή τους με χρήση φαινόμενου Doppler) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
διάφορες μικροκατασκευές που είναι απαραίτητη είτε η ταχύτατη και συνεχής
φωτογράφηση εξαιρετικά μικρών περιοχών, είτε η εύρεση θέσης αυτών στο επίπεδο.
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7.2.2

Αλγοριθμικό μέρος

Στο αλγοριθμικό μέρος υπάρχουν αρκετά ερωτήματα που πρέπει να ερευνηθούν και
ιδέες για να αναπτυχθούν. Χρήση φίλτρων ελαχιστοποίησης θορύβου (όπως
παραλλαγές του φίλτρου Kalman) και χρησιμοποίηση της πλεονάζουσας πληροφορίας,
σε συνδυασμό με τη γνώση της ακριβούς απόστασης των αισθητήρων ανά δύο,
μπορούν

να

οδηγήσουν

σε

ανάπτυξη

εξαιρετικά

στιβαρών

και

πρωτότυπων

αλγορίθμων.
7.2.3

Πειραματικό μέρος

Αν και αυτό το μέρος έχει άμεση σχέση με τα δύο προηγούμενα, τέθηκε σε διαφορετικό
υποκεφάλαιο για πρακτικούς λόγους, αφού βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα. Μετά την
ανάπτυξη του υλικού μέρους, θα μπορέσουν να γίνουν πιο πολλά πειράματα για την
εύρεση ακριβέστερου μοντέλου σφάλματος και θορύβου που έχουν αυτοί οι αισθητήρες.
Αυτό θα δώσει την δυνατότητα ανάπτυξης καλύτερων θεωρητικών μοντέλων για να γίνει
ουσιαστικότερη κριτική των διαφόρων προτεινόμενων αλγορίθμων.
Από την άλλη μεριά, θα μπορέσουν να κριθούν οι ίδιοι οι αλγόριθμοι σε συνθήκες
πραγματικής λειτουργίας από την σύγκριση των πειραματικών και των θεωρητικών
αποτελεσμάτων. Αν μάλιστα σε αυτό συνδυαστεί η χρήση της κάμερας, μπορεί κανείς να
αναμένει εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα που θα οδηγήσουν σε μία πλατφόρμα,
η οποία πέρα από τον «διαστημικό» προσανατολισμό της, θα αποτελεί και ένα
εξαιρετικό εργαλείο για την ανάπτυξη συστημάτων φιλτραρίσματος του θορύβου των
σημάτων.
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Παράρτημα Α

Α.1 Προβλήματα υπολογισμού γωνίας μέσω atan2 στο MATLAB
Κατά την εύρεση μιας γωνίας (σε rad) από το MATLAB όταν είναι γνωστή η τιμή της
εφαπτομένης, χρησιμοποιούνται διάφορες συναρτήσεις με πιο κλασσικές τις:

⎡ π π⎤
,
.
⎣ 2 2 ⎥⎦

- atan(X) όπου δίνει αποτέλεσμα στο πεδίο ⎢ −

- atan2(Y,X) όπου δίνει αποτέλεσμα στο πεδίο

[ −π , π ] .

συνάρτηση ελέγχει και το πρόσημο των Υ, Χ του κλάσματος

Για να γίνει αυτό, η

X
.
Y

Για λόγους εύρους πεδίου τιμών, καθώς και τον υπολογισμό του τεταρτημόριου
που βρίσκεται η γωνία (αφού είναι γνωστά τα πρόσημα των Χ, Υ), η δεύτερη
συνάρτηση θεωρείται καλύτερη. Δύο προβλήματα παρουσιάζονται. Το πρώτο είναι
κάποια «πηδήματα» των τελικών αποτελεσμάτων εύρους ±2π , με αποτέλεσμα την
διαστρέβλωση των υπολογισμένων τιμών γωνίας. Ο λόγος αυτού του φαινόμενου
είναι κάποια αριθμητικά λάθη που κάνει η συνάρτηση atan2. Το δεύτερο πρόβλημα
(αντίστοιχο πρόβλημα εμφανίζεται και στην συνάρτηση atan) είναι ότι η συνάρτηση
δίνει αποτελέσματα μόνο στο

[ −π , π ] ,

άσχετα αν η ζητούμενη γωνία προκύπτει

ύστερα από πολλές περιστροφές ενός σώματος, και άρα η συνολική γωνία που έχει
εκτελέσει ένα σώμα είναι θ + 2κπ , κ ∈ ] . Αυτό όμως δημιουργεί λανθασμένες
μετρήσεις, όταν για παράδειγμα εξομοιώνεται ένας encoder που δίνει απόλυτη τιμή.
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Α.2

Μεθοδολογία επίλυσης των προβλημάτων

Η λύση στο πρώτο πρόβλημα δίνεται από το ίδιο το MATLAB. Συγκεκριμένα οι
προγραμματιστές έχουν εισάγει την εντολή unwrap (λεπτομέρειες για την σύνταξη της
μπορεί κανείς να βρει στο σύστημα βοηθείας του MATLAB), η οποία αναγνωρίζει ένα
απότομο «πήδημα» και το επαναφέρει στην κανονική του κατάσταση. Να σημειωθεί
ότι μπορεί ο χρήστης να μεταβάλλει την τιμή του «πηδήματος» που είναι ανεκτό. Αν
όμως αναμένονται τέτοιες μεταβολές, είναι απαγορευτική η χρήση της εντολής, γιατί
θα αλλοιώσει τα αποτελέσματα και τότε πρέπει να αναπτυχθεί κάποιος αλγόριθμος
από τον χρήστη.
Για το δεύτερο πρόβλημα, μία λύση παρουσιάζεται στην συνέχεια, αλλά πρώτα
εξηγείται η λογική της, τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι στο τέλος να βρεθεί η
συνολική τιμή της περιστροφής ενός σώματος. Σε κάθε στιγμή υπάρχει ένα δθ της
κίνησης του σώματος σε σχέση με πριν. Το σωστό δθ μπορεί να βρεθεί, έχοντας ως
σύμβαση ότι η δεξιόστροφη κίνηση (ccw - counterclockwise) δίνει θετική μεταβολή,
ενώ η αριστερόστροφη (cw - clockwise) δίνει αρνητική μεταβολή. Επίσης απαιτείται
να είναι γνωστή η συμπεριφορά του δθ κατά την μετακίνηση από τεταρτημόριο σε
τεταρτημόριο. Για να γίνει αυτό χρειάζεται η γνώση της κατάστασης μιας γωνίας σε
κάθε τεταρτημόριο, βλ. Σχ. Α-1.

Σχήμα Α-1. Το πρόσημο της γωνίας όπως δίνεται από το atan2 σε κάθε
τεταρτημόριο καθώς και το πρόσημο του αντίστοιχου συνημίτονου.
Έτσι σχηματίζεται ο ακόλουθος Πίν. Α-1, όπου φαίνεται η γωνία της χρονικής
στιγμής k − 1 , η γωνία της χρονικής στιγμής k , η φορά της κίνησης, το συνημίτονο
της την στιγμή k , το δθ και η διόρθωση του όπου χρειάζεται. Να σημειωθεί ότι ο
αλγόριθμος σχετίζεται με μεταβολές γωνίας που εμπίπτουν σε φυσιολογικές
συνθήκες μέσα στον χρόνο δειγματοληψίας. Αν στον χρόνο αυτό η γωνία μεταβληθεί
πάνω από 180ο, θα πρέπει να δημιουργηθεί καινούριος πίνακας, ενώ οι μεταβολές
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γωνίας που ξεπερνούν τις 360ο είναι αδύνατον να παρατηρηθούν. Συνήθως αυτό δεν
είναι πρόβλημα, γιατί η ταχύτητα εκτέλεσης των προγραμμάτων, και ο χρόνος
δειγματοληψίας είναι πολύ μεγαλύτερης συχνότητας από αυτή της κίνησης του
πραγματικού συστήματος.
Πίνακας Α-1. Πίνακας γωνιών.

θi
=0

cos θ i *
-

θi −1
=0

Κίνηση

Παράδειγμα (γωνίες
σε μοίρες)

Αλγόριθμος

-

θi = 0 ,
θi −1 = 0 ,
δθ = θ i − θ i −1 = 0

δθ = θi − θi −1

>0

-

>0

cw

>0

-

>0

ccw

>0

-

=0

ccw

θ i = 30 ,
θi −1 = 100 ,
δθ = θi − θ i −1 = −70
θ i = 100 ,
θi −1 = 30 ,
δθ = θi − θi −1 = 70
θ i = 30 ,
θi −1 = 0 ,
δθ = θ i − θi −1 = 30

δθ = θi − θi −1

δθ = θi − θi −1

δθ = θi − θi −1

θi = 0 ,
=0

<0

-

-

>0

<0

cw

θi −1 = 30 ,
δθ = θi − θ i −1 = −30
θ i = −100 ,
θ i −1 = −170 ,
δθ = θi − θi −1 = 70

ccw

<0

-

<0

cw

<0

<0

>0

ccw

<0

>0

>0

cw

<0

-

=0

cw

θ i = −170 ,
θ i −1 = −100 ,
δθ = θi − θ i −1 = −70
θ i = −170 ,
θi −1 = 170 ,
δθ = θ i − θ i −1 = −340(!)
θi = −10 ,
θ i −1 = 10 ,
δθ = θi − θ i −1 = −20
θi = −10 ,
θi −1 = 0 ,
δθ = θi − θ i −1 = −10
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δθ = θi − θi −1

δθ = θi − θi −1

δθ = θi − θi −1

δθ = θi − θi −1 + 2π

δθ = θi − θi −1

δθ = θi − θi −1

θi = 10 ,
>0

>0

<0

θ i −1 = −10 ,
δθ = θi − θi −1 = 20

ccw

δθ = θi − θi −1

θ i = 170 ,
>0

<0

<0

cw

θ i −1 = −170 ,
δθ = θi − θi −1 = 340(!)

δθ = θi − θi −1 − 2π

θi = 0 ,
=0

-

<0

θ i −1 = −10 ,
δθ = θi − θ i −1 = 10

ccw

δθ = θi − θi −1

* όπου αυτό παίζει ρόλο.
Βάσει των γωνιών που βλέπει από την atan2, ο αλγόριθμος που σχηματίζεται,
αναγνωρίζει το σωστό δθ και το προσθέτει (το πρόσημο λόγω φοράς κίνησης
υπάρχει μέσα στην υπολογισμένη τιμή) στην προηγούμενη γωνία θ k −1 .

Α.3 Ψευδοκώδικας για την επίλυση του προβλήματος απόλυτης
περιστροφής ενός σώματος
Στην

συνέχεια

ακολουθεί

ο

ψευδοκώδικας,

για

κάθε

χρήση.

Μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί ως βάση για κάποια διαφορετική προσέγγιση, π.χ. για άμεσο
υπολογισμό της γωνίας χωρίς ενδιάμεσο υπολογισμό δθ .
if sign( θi = 0 ) ≠ sign( θi −1 = 0 )
if θi < 0 & cos θi < 0

δθ = θi − θi −1 + 2π
elseif θi > 0 & cos θi < 0

δθ = θi − θi −1 − 2π
else

δθ = θi − θi −1
end
else

δθ = θi − θi −1
end
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Παράρτημα Β

Β.1 Ανάγκη επικοινωνίας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με διαφορετικά
επίπεδα λειτουργίας σε τάση
Η εξέλιξη της μικροηλεκτρονικής έχει οδηγήσει στον σχεδιασμό ακόμα μικρότερων
προϊόντων τόσο σε μέγεθος όσο και σε απαιτήσεις ισχύος (το ένα σχετίζεται με το άλλο).
γιατί επιτυγχάνεται αντίστοιχη μείωση της τάσης διάσπασης τους (breakdown voltage).
Έτσι ενώ μέχρι πρόσφατα η κυρίαρχη τάση ήταν ολοκληρωμένα με τάση λειτουργίας τα
5V, τείνουν να επικρατήσουν ολοκληρωμένα με τάση λειτουργίας τα 3.3V και σε πολλές
περιπτώσεις τα 1.8V.
Εξαιτίας των παραπάνω δημιουργούνται προβλήματα στην διασύνδεση συσκευών
(είτε MCU, είτε αισθητήρων, είτε οτιδήποτε άλλο) οι οποίες έχουν διαφορετική τάση
λειτουργίας. Και αν το πρόβλημα της τροφοδοσίας καθενός από αυτά λύνεται εύκολα
(μέσω διαφορετικής πηγής τάσης, κατάλληλη ρύθμιση (regulation), κ.α.), υπάρχει ένα
σοβαρότερο πρόβλημα που είναι η επικοινωνία μεταξύ τους. Τα ερωτήματα λοιπόν που
τίθενται είναι, αν επικοινωνήσει μια συσκευή που λειτουργεί σε μια Α τάση τροφοδοσίας
(π.χ. PIC των 5V) μέσω των ακροδεκτών (pin) του με μια άλλη συσκευή που λειτουργεί
σε μια τάση τροφοδοσίας Β (π.χ. ADNS-6000 των 3.3V), θα λειτουργήσουν όλα ομαλά;
Θα υπάρξει επικοινωνία; Θα καταλάβει η μία συσκευή τα σήματα της άλλης; Θα
κινδυνεύει να καεί η συσκευή με την μικρότερη τάση τροφοδοσίας;
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Β.2 Γενικοί κανόνες για την ομαλή επικοινωνία μεταξύ δύο συσκευών με
διαφορετικό λογικό επίπεδο τάσης
Η συγκεκριμένη ανάλυση προϋποθέτει επικοινωνία μιας συσκευής με 5V με μία άλλη
στα 3.3V. Αυτό γίνεται για πρακτικούς λόγους αλλά τα αποτελέσματα επεκτείνονται σε
όλες τις συσκευές, ανεξάρτητα της τάσης λειτουργίας τους.
Κανόνας 1: Πριν σκεφτεί κανείς την ανάγκη αγοράς ενός επιπλέον εξαρτήματος για την
μείωση ή την αύξηση της τάσης, πρέπει να διερευνήσει τη πιθανότητα οι συσκευές να
λειτουργούν ως έχουν χωρίς πρόβλημα.

Κανόνας 2: Για την απευθείας επικοινωνία μεταξύ 2 συσκευών, είναι απαραίτητο να
ελεγχθεί, μέσω των προδιαγραφών του εκάστοτε συστήματος, αν η μεγαλύτερη τάση
μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά της συσκευής με την μικρότερη τάση. Αν αυτό
είναι πιθανό τότε πρέπει οπωσδήποτε να παρεμβληθεί ανάμεσα τους μια τρίτη συσκευή
αλλαγής λογικού επιπέδου.
Συνήθως η προστασία της συσκευής χαμηλότερης τάσης, γίνεται μέσω κάποιων
pull-up αντιστάσεων, που είναι ενσωματωμένα στην κατασκευή του ολοκληρωμένου και
αντιλαμβάνονται άμεσα την μεγαλύτερη τάση, αντιδρώντας με κατευθείαν υποβιβασμό
της. Επιπλέον αν δεν υπάρχουν μπορεί κανείς να τις τοποθετήσει.
Για την κατανόηση του επόμενου κανόνα είναι απαραίτητη η επεξήγηση της
έννοιας «0» και «1», όπως την αντιλαμβάνεται ένα ολοκληρωμένο. Το «0» δεν σημαίνει
ότι δεν περνάει ρεύμα, ενώ το «1» ότι περνάει, γιατί πάντα περνάει ρεύμα και η διαφορά
είναι ότι στο «0» περνάει ρεύμα σχετικά μικρής τάσης, ενώ στο «1» περνάει ρεύμα
σχετικά μεγάλης τάσης. Το πόσο μικρό ή πόσο μεγάλο είναι σε κάθε περίπτωση,
εξαρτάται από την τεχνολογία που ακολουθείται για την κατασκευή του ολοκληρωμένου,
και πάντα υπάρχει ένα εύρος τάσεων που αυτό ισχύει.
Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε συσκευή υπάρχουν σημεία εισόδου και σημεία εξόδου.
Για κάθε ένα από αυτά υπάρχουν κάποια ανώτατα και κατώτατα όρια (thresholds), στα
οποία η συσκευή αντιλαμβάνεται ένα επίπεδο τάσης ως λογικό «0» ή ως λογικό «1».
Έτσι για την έξοδο και είσοδο μιας συσκευής είναι:
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¾ VOH min : ελάχιστη τάση εξόδου για να δώσει λογικό «1». Άρα για να δώσει λογικό
«1» στην έξοδο η τάση πρέπει να είναι πάνω από VOH min .
¾ VOL max : μέγιστη τάση εξόδου για να δώσει λογικό «0». Άρα για να δώσει λογικό
«0» στην έξοδο η τάση πρέπει να είναι μέχρι VOL max .
¾ VIH min : ελάχιστη τάση εισόδου για να καταλάβει λογικό «1». Άρα για να καταλάβει
λογικό «1» στην είσοδο η τάση πρέπει να είναι πάνω από VIH min .
¾ VIL max : μέγιστη τάση εισόδου για να καταλάβει λογικό «0». Άρα για να καταλάβει
λογικό «0» στην είσοδο η τάση πρέπει να είναι μέχρι VIL max .
Στον Πιν. Β-1, φαίνονται ενδεικτικά κάποιες τιμές (συμπεριλαμβανομένων και των
συσκευών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη) για την κατανόηση εισόδου και
εξόδου ως λογικό «0» ή «1».
Πίνακας Β-1. Ενδεικτικές τιμές λογικών επιπέδων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για
διάφορες τεχνολογίες.

5V TTL
3.3V TTL
5V CMOS
3.3V LVCMOS
PIC 16F876
Avago ADNS6000

VOH min
(Στέλνει 1)

VOL max
(Στέλνει 0)

VIH min
(Λαμβάνει 1)

VIL max
(Λαμβάνει 0)

2.4V
2.4V
4.7V
(Vcc-0.3V)
3.0V
(Vcc-0.3V)
VDD-0.3V=4.3V
0.8xVDD=2.64V

0.5V
0.4V
0.5V

2.0V
2.0V
3.5V
(0.7xVcc)
2.3V
(0.7xVcc)
2.0V
0.7xVDD=2.3V

0.8V
0.8V
1.5V
(0.3xVcc)
1.0V
(0.3xVcc)
0.8V
0.8V

0.5V
0.6V
0.5V

Άρα για την άμεση επικοινωνία 2 συσκευών με διαφορετικά λογικά επίπεδα, θα
πρέπει για κάθε συσκευή η τάση εξόδου που δίνει να είναι τέτοια, που η συσκευή που
δέχεται ως είσοδο αυτό το δεδομένο (δηλαδή το λογικό «0» ή «1»), να μπορεί να την
αντιληφθεί ως τέτοιο δεδομένο. Έτσι
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Κανόνας 3: Για την άμεση επικοινωνία από συσκευή 3.3V σε συσκευή 5V πρέπει

VOH min (3.3V ) > VIH min (5V )
VOL max (3.3V ) < VIL max (5V )
συγχρόνως.
και
Κανόνας 4: Για την άμεση επικοινωνία από συσκευή 5V σε συσκευή 3.3V πρέπει

VOH min (5V ) > VIH min (3.3V )
VOL max (5V ) < VIL max (3.3V )
συγχρόνως.
Τέλος
Κανόνας 5: Αν ο κανόνας 2 δεν ισχύει, ή ισχύει αλλά οι κανόνες 4 και 5 δεν ισχύουν είτε
η μία από τις δύο είτε και οι δύο, τότε πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρόποι
υποβιβασμού ή αύξησης των τάσεων λογικών επιπέδων.
Αν χρειάζονται άλλοι τρόποι διασύνδεσης, αυτοί μπορούν να βρεθούν σε σχετικά
κείμενα [Τ10], και περιλαμβάνουν ανάμεσα στα άλλα ολοκληρωμένα MOFSET, διόδους,
διαιρέτες τάσης κλπ.
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Παράρτημα Γ

Γ.1 Buffer τριών καταστάσεων
Η έννοια του buffer στην ηλεκτρονική είναι γνωστή και έτσι δεν θα αναλυθεί εδώ
περαιτέρω, [L2, L10]. Για λόγους πληρότητας, αλλά και εύκολης διασύνδεσης με ό,τι
ακολουθεί, αναφέρεται ότι υπάρχουν δύο βασικά ήδη buffer, ο ευθύς και ο ανάστροφος,
βλ. Σχ. Γ-1.

Σχήμα Γ-1. (α) Ευθύς buffer όπου η έξοδος είναι ίδια με την είσοδο, (β) Ανάστροφος
buffer όπου η έξοδος είναι η ανάστροφη της εισόδου.
Ο buffer τριών καταστάσεων μοιάζει με τους προηγούμενους, αλλά έχει και μία
λογική βαλβίδας. Όπως είναι γνωστό (βλ. Παράρτημα Β), το λογικό «0» και το λογικό
«1» αντιπροσωπεύουν κάποια τάση, έστω και μικρή, δηλαδή το λογικό «0» δεν σημαίνει
απουσία ρεύματος. Έτσι αυτό μοιάζει με έναν σωλήνα που διαρρέεται πότε από πολύ
και πότε από λίγο υγρό. Αν θελήσει κανείς να κλείσει τελείως την ροή, στον σωλήνα θα
τοποθετούσε κανείς μια βαλβίδα, η οποία κλειστή δεν θα επέτρεπε καμία ροή, ενώ
ανοικτή θα επέτρεπε την ροή, είτε αυτή είναι μικρή είτε μεγάλη. Αυτό ακριβώς κάνει ο
buffer τριών καταστάσεων αποτελώντας μια ηλεκτρονική «βαλβίδα», που είτε αποτρέπει
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την οποιαδήποτε ροή, είτε επιτρέπει την όποια ροή («0» ή «1»). Η αποτροπή της ροής
είναι η άπειρη εμπέδηση και συμβολίζεται με Ζ.
Υπάρχουν δύο κύρια είδη buffer τριών καταστάσεων, βλ. Σχ. Γ-2, αυτά που είναι
ενεργά όταν ο επιλογέας επιτρέπει την μετακίνηση δεδομένων όταν είναι σε κατάσταση
«1» (active high) και αυτά που είναι ενεργά όταν ο επιλογέας επιτρέπει την μετακίνηση
δεδομένων όταν είναι σε κατάσταση «0» (active low). Η λειτουργία τους φαίνεται από τον
πίνακα καταστάσεων, Πίν. Γ-1.

Σχήμα Γ-2. (α) Active high buffer, (β) Active low buffer.
Πίνακας Γ-1. Πίνακας καταστάσεων των buffer τριών καταστάσεων.
c
0
0
1
1

Active High
x
0
1
0
1

z
Z
Z
0
1

c
0
0
1
1
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Active Low
x
0
1
0
1

z
0
1
Z
Z

Παράρτημα Δ

Δ.1 Πειραματικά αποτελέσματα κατά την μελέτη σφάλματος μετρήσεων
του G7
Τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας που αναλύθηκε στο Κεφ. 4,. βρίσκονται
στον ακόλουθο Πίν. Δ-1.
Πίνακας Δ-1. Πειραματικά αποτελέσματα από την μελέτη σφάλματος μετρήσεων του
ποντικιού G7.
Χρόνος
(sec)

X (counts)

Y (counts)

Κανονικοποιημένη
μετακίνηση (counts)

Μέση
Ταχύτητα
(in/sec)

Μέση
Ταχύτητα
(mm/sec)

3,4

806

22824

22838

2,941

74,706

3,4

705

22834

22845

2,941

74,706

3,0

848

22934

22950

3,333

84,667

2,6

274

22873

22875

3,846

97,692

2,7

88

22672

22672

3,704

94,074

3,1

532

22983

22989

3,226

81,935

3,2

992

22693

22715

3,125

79,375

2,7

198

22733

22734

3,704

94,074

2,4

371

23051

23054

4,167

105,833

2,7

557

22705

22712

3,704

94,074

1,9

211

22598

22599

5,263

133,684

2,6

695

22739

22750

3,846

97,692

3,5

223

22886

22887

2,857

72,571

3,0

952

22776

22796

3,333

84,667

2,3

239

22685

22686

4,348

110,435

2,8

459

22879

22884

3,571

90,714

2,2

418

22760

22764

4,545

115,455

2,3

1167

22557

22587

4,348

110,435

2,2

326

22769

22771

4,545

115,455

2,1

313

22804

22806

4,762

120,952

2,1

363

22674

22677

4,762

120,952

1,9

476

22489

22494

5,263

133,684
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2,4

432

22781

22785

4,167

2,9

519

22861

22867

3,448

87,586

2,1

356

22688

22691

4,762

120,952

1,9

109

22684

22684

5,263

133,684

2,2

430

22742

22746

4,545

115,455

2,4

-8

22786

22786

4,167

105,833

1,8

163

22745

22746

5,556

141,111

2,1

-115

22912

22912

4,762

120,952

2,2

246

23029

23030

4,545

115,455

2,1

200

22668

22669

4,762

120,952

2,5

111

22822

22822

4,000

101,600

2,5

270

22676

22678

4,000

101,600

1,9

305

22648

22650

5,263

133,684

1,9

187

22770

22771

5,263

133,684

2,1

78

22894

22894

4,762

120,952

1,8

267

22650

22652

5,556

141,111

2,0

247

22608

22609

5,000

127,000

2,6

865

22554

22571

3,846

97,692

1,8

741

22464

22476

5,556

141,111

2,3

450

22594

22598

4,348

110,435

2,6

303

22834

22836

3,846

97,692

2,9

287

22817

22819

3,448

87,586

3,0

313

22981

22983

3,333

84,667

4,6

94

23274

23274

2,174

55,217

2,2

185

22729

22730

4,545

115,455

6,0

212

23328

23329

1,667

42,333

5,3

366

23298

23301

1,887

47,925

5,9

217

23312

23313

1,695

43,051

3,0

1025

22789

22812

3,333

84,667

6,6

782

23368

23381

1,515

38,485

6,6

452

23372

23376

1,515

38,485

4,8

479

23259

23264

2,083

52,917

0,9

651

20986

20996

11,111

282,222

0,5

-255

21878

21879

20,000

508,000

0,7

-74

20611

20611

14,286

362,857

1,0

134

22140

22140

10,000

254,000

1,6

68

22671

22671

6,250

158,750

0,8

287

21974

21976

12,500

317,500

0,8

338

21959

21962

12,500

317,500

1,0

257

22320

22321

10,000

254,000

1,3

287

22127

22129

7,692

195,385

1,3

258

22108

22110

7,692

195,385

0,6

2223

18389

18523

16,667

423,333

0,5

-48

18677

18677

20,000

508,000

0,6

380

20855

20858

16,667

423,333

0,7

51

21835

21835

14,286

362,857

0,8

408

21710

21714

12,500

317,500

1,0

-582

21837

21845

10,000

254,000

8,5

321

23581

23583

1,176

29,882

8,8

1107

23558

23584

1,136

28,864

7,0

872

23498

23514

1,429

36,286

6,4

779

23489

23502

1,563

39,688

14,7

1334

23702

23740

0,680

17,279

9,7

1393

23740

23781

1,031

26,186

9,3

1108

23671

23697

1,075

27,312

9,9

501

23537

23542

1,010

25,657

9,8

258

23673

23674

1,020

25,918

8,1

447

23546

23550

1,235

31,358

0,8

-1716

19298

19374

12,500

317,500

1,3

270

22173

22175

7,692

195,385

1,0

489

21798

21803

10,000

254,000

0,9

338

21974

21977

11,111

282,222

1,0

926

21427

21447

10,000

254,000

0,9

448

21598

21603

11,111

282,222

0,9

242

22079

22080

11,111

282,222

0,7

788

21756

21770

14,286

362,857

0,9

479

21741

21746

11,111

282,222

0,9

416

21927

21931

11,111

282,222
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105,833

Παράρτημα Ε

Ε.1 Φύλλα δεδομένων των αισθητήρων και των αντίστοιχων κιτ
Στην συνέχεια αναφέρονται κάποια αποσπάσματα από τα φύλλα δεδομένων των
αισθητήρων ADSN-6000 & ADNS-6010 και των αντίστοιχων κιτ ADNK-6003 & ADNK6013. Αναφέρεται επίσης το φύλλο προδιαγραφών του laser ADNV-6330.
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