
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 

 
 

 

Διπλωματική Εργασία 
του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του  

Πανεπιστημίου Πατρών 
 

Λάιου Χρυσόστομου Μάριου του Αλκιβιάδη 
 

Αριθμός Μητρώου: 228382 
 

 
Θέμα 

 

«Υλοποίηση και Αξιολόγηση Αλγορίθμων 
Σχεδιασμού Τροχιάς Ρομποτικού Οχήματος σε 

Άγνωστο Περιβάλλον» 

 
 

Επιβλέπων 
 

Δερματάς Ευάγγελος 
 
 
 

Αριθμός Διπλωματικής Εργασίας : 228382/2021 
 
 

 
Πάτρα, Οκτώβριος 2021 

  



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με θέμα 
 

«Υλοποίηση και Αξιολόγηση Αλγορίθμων Σχεδιασμού 
Τροχιάς Ρομποτικού Οχήματος σε Άγνωστο 

Περιβάλλον» 

 
 

Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών 

 
 

Λάιου Χρυσόστομου Μάριου του Αλκιβιάδη 

 
Αριθμός Μητρώου: 228382 

 
 
 

Παρουσιάστηκε δημόσια και εξετάστηκε στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις 

21 / 10 / 2021 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Επιβλέπων 
 
 
Δερματάς Ευάγγελος 

Ο Διευθυντής του 
Τομέα 
 
Σγάρμπας Κυριάκος 

  

Αναπληρωτής  
Καθηγητής 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής  



 

4 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η υλοποίηση και η 

αξιολόγηση αλγορίθμων σχεδιασμού τροχιάς ενός ρομποτικού οχήματος σε 

άγνωστο περιβάλλον .Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον 

ικανό για την ομαλή κίνηση του ρομποτικού οχήματος υπό την καθοδήγηση 

του αλγορίθμου προσέγγισης στόχου. Η αποφυγή συγκρούσεων με τα 

υπάρχοντα εμπόδια πραγματοποιήθηκε μέσω της ανάλυσης και επεξεργασίας 

εικόνας της κάμερας του ρομπότ. 

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά : ρομποτικό όχημα, σχεδιασμός τροχιάς, περιβάλλον 

προσομοίωσης Webots, αλγόριθμος Bug, επεξεργασία εικόνας, αποφυγή 

εμποδίων. 
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ABSTRACT 

 

 

In this thesis, the implementation and evaluation of path planning algorithms 

for a robotic vehicle in an unknown environment is presented. More 

specifically, an environment was created with features that allow the smooth 

movement of the robotic vehicle under the guidance of the target approach 

algorithm. Collision avoidance from existing obstacles was achieved through 

the robot's camera view analysis and image processing. 

 

 

 

Keywords : robotic vehicle, path planning, Webots simulation environment, 

Bug algorithm, image processing, obstacle avoidance. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι η υλοποίηση ,αλλά και η αξιολόγηση 

αλγορίθμων σχεδιασμού τροχιάς ενός ρομποτικού οχήματος στο περιβάλλον 

προσομοίωσης του προγράμματος Webots. Η μέθοδος που ακολουθεί το ρομπότ για 

τον σχεδιασμό της τροχιάς περιγράφεται μέσα από συγκεκριμένα βήματα. Η εκτέλεση 

του αλγόριθμου Bug 1 ,η επεξεργασία της εικόνας που λαμβάνει το ρομποτικό όχημα 

από την κάμερα και κάποιοι ακόμα αισθητήρες, ή συστήματα του ρομπότ οδηγούν 

στην αποτελεσματική αποφυγή και περιμετρική περιήγηση του εμποδίου για την 

σχεδίαση μίας τροχιάς προς το στόχο. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη για τα 

σωστά και ακριβή αποτελέσματα κατά την προσομοίωση στο περιβάλλον Webots. 

 

 

 

1.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται εκτενής και διεξοδική αναφορά στη βασική θεωρία και τις 

θεμελιώδεις έννοιες του Webots. Λαμβάνοντας υπόψιν τα βασικά παραδείγματα 

εξοικείωσης (tutorials) ,η εγκατάσταση και η ρύθμιση του προσομοιωτή 

διαμορφώθηκε. Η γνώση και η δομή που αποκτήθηκαν οδήγησαν στην ορθή 

δημιουργία του τελικού περιβάλλοντος με γνώμονα τις προγραμματιστικές και 

λειτουργικές ανάγκες του ρομποτικού οχήματος. Στη συνέχεια αναλύθηκαν και 

αξιολογήθηκαν με μεγάλη σαφήνεια οι αλγόριθμοι Bug 0, 1 και 2 όπως και τα πιο 

σημαντικά χαρακτηριστικά τους. Ακόμα, στο τελευταίο κομμάτι του κεφαλαίου 

γίνεται περιγραφή των δεδομένων και παρουσιάζονται οι αναλύσεις που προέκυψαν 

με την επεξεργασία εικόνας μέσω των συναρτήσεων της κάμερας του ρομπότ e-puck. 

 

Στο 3ο κεφάλαιο εξηγούνται τα βήματα της μεθόδου σύνδεσης και προγραμματισμού 

όλων των στοιχείων που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, με σκοπό την 

δημιουργία του ρομποτικού οχήματος για τον σχεδιασμό τροχιάς σε άγνωστο 

περιβάλλον μέσω προσομοίωσης.  

 

Τέλος, στο 4ο και 5ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα και συμπεράσματα 

που προέκυψαν από την διπλωματική εργασία. 
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2. ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

 

2.1   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WEBOTS  

 

 

2.1.1 ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ 

WEBOTS 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ WEBOTS  ; 

 

Το Webots είναι ένας τρισδιάστατος προσομοιωτής ρομπότ ανοιχτού κώδικα. Αρχικά 

αναπτύχθηκε ως ερευνητικό εργαλείο για τη διερεύνηση διαφόρων αλγορίθμων 

ελέγχου στην κινητή ρομποτική. Το Webots είναι μία εφαρμογή της Cyberbotics, χάρη 

στην οποία δημιουργήθηκε ο οδηγός χρήσης Webots, το εγχειρίδιο αναφοράς Webots 

και ο ιστότοπος Webots. Προσφέρει ένα πακέτο λογισμικού προσομοίωσης κινητών 

ρομπότ και ένα γρήγορο πρωτότυπο περιβάλλον, που επιτρέπει στο χρήστη να 

δημιουργήσει τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους με ιδιότητες φυσικής όπως μάζα, 

αρθρώσεις και συντελεστές τριβής. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει παθητικά ή 

ενεργητικά αντικείμενα όπως κινητά ρομπότ. Αυτά τα ρομπότ μπορούν να έχουν 

διαφορετικά σχήματα κίνησης (ρομπότ με τροχούς, ρομπότ με πόδια, ή ιπτάμενα 

ρομπότ). Επιπλέον, μπορούν να είναι εξοπλισμένα με έναν αριθμό συσκευών 

αισθητήρων και ενεργοποιητών, όπως αισθητήρες απόστασης, τροχούς κίνησης, 

κάμερες, κινητήρες, αισθητήρες αφής, πομπούς και δέκτες. Τέλος, το περιβάλλον του 

Webots  δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να προγραμματίσει κάθε ρομπότ ξεχωριστά 

για να επιδείξει την επιθυμητή συμπεριφορά . Το Webots περιέχει παραδείγματα 

διαφόρων τύπων  ρομπότ και  προγραμμάτων ελεγκτή για να προσφέρει το μέγιστο 

των επιλογών στους χρήστες. Το πρόγραμμα περιέχει επίσης μια σειρά διεπαφών σε 

πραγματικά ρομπότ κινητής τηλεφωνίας, έτσι ώστε  το προσομοιωμένο ρομπότ να 

συμπεριφέρεται όπως αναμένεται. Μπορούμε να μεταφέρουμε το πρόγραμμα ελέγχου 

σε ένα πραγματικό ρομπότ όπως το e-puck, το DARwIn-OP, το Nao, όλα μέσω του 

σχετικού συστήματος. 

 

 

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕ ΤΟ WEBOTS; 

Τo Webots είναι κατάλληλo για ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που 

σχετίζονται με την κινητή ρομποτική. Πολλά έργα κινητής ρομποτικής βασίζονται στο 

Webots εδώ και χρόνια στους ακόλουθους τομείς: 
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• Πρωτότυπα κινητών ρομπότ (ακαδημαϊκή έρευνα, αυτοκινητοβιομηχανία, 

αεροναυτική, βιομηχανία ηλεκτρικών σκουπών, βιομηχανία παιχνιδιών) 

• Έρευνα κίνησης ρομπότ (με πόδια, ανθρωποειδή, τετραπλά ρομπότ) 

• Έρευνα πολλαπλών πρακτόρων (σμήνος ευφυΐας, συνεργατικές ομάδες 

ρομπότ) 

• Έρευνα προσαρμοστικής συμπεριφοράς (γενετικός αλγόριθμος, νευρωνικά 

δίκτυα, Artificial Intelligence). 

• Διδασκαλία ρομποτικής (διαλέξεις ρομποτικής, διαλέξεις προγραμματισμού C 

/ C ++ / Java / Python) 

• Διαγωνισμοί ρομπότ (π.χ. Robotstadium ή Rat's Life) 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEBOTS; 

 

Οι τεχνικές γνώσεις για να αναπτυχθούν οι προσομοιώσεις είναι : 

 

• Μια βασική γνώση της γλώσσας προγραμματισμού C, C ++, Java, Python ή 

MATLAB είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό των ελεγκτών ρομπότ. 

Ωστόσο, ακόμα και αν δεν είναι γνώριμες αυτές οι γλώσσες, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τα ρομπότ e-puck και Hemisson με τη βοήθεια μιας απλής 

γραφικής γλώσσας προγραμματισμού που ονομάζεται BotStudio. 

• Εάν δε χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα μοντέλα ρομπότ που παρέχονται στο 

Webots και υπάρχει θέληση να δημιουργηθούν συγκεκριμένα μοντέλα ρομπότ 

ή να προστεθούν ειδικά αντικείμενα στα προσομοιωμένα περιβάλλοντα, θα 

χρειαστεί μια βασική γνώση των τρισδιάστατων γραφικών υπολογιστών και 

της γλώσσας περιγραφής VRML97. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία 

τρισδιάστατων μοντέλων στο Webots, ή την εισαγωγή αυτών μέσω λογισμικού 

μοντελοποίησης 3D. 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ WEBOTS 

 

Μια προσομοίωση Webots αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1) Ένα παγκόσμιο αρχείο Webots (.wbt) που ορίζει ένα ή περισσότερα ρομπότ και 

το περιβάλλον τους. Το αρχείο .wbt εξαρτάται μερικές φορές από εξωτερικά 

αρχεία PROTO (.proto). 
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2) Ένα ή περισσότερα προγράμματα ελεγκτή για τα παραπάνω ρομπότ (σε C / C 

++ / Java / Python / MATLAB). 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ WORLD ; 

 

Ένας κόσμος (world), στο Webots, είναι μια τρισδιάστατη περιγραφή των ιδιοτήτων 

των ρομπότ και του περιβάλλοντός του. Περιέχει μια περιγραφή κάθε αντικειμένου: 

θέση, προσανατολισμό, γεωμετρία, εμφάνιση (όπως χρώμα ή φωτεινότητα), φυσικές 

ιδιότητες και τύπο αντικειμένου. Οι κόσμοι οργανώνονται ως ιεραρχικές δομές όπου 

τα αντικείμενα μπορούν να περιέχουν άλλα αντικείμενα. Για παράδειγμα, ένα ρομπότ 

μπορεί να περιέχει δύο τροχούς, έναν αισθητήρα απόστασης και έναν σύνδεσμο που 

περιέχει μια κάμερα. Οι κόσμοι αποθηκεύονται σε αρχεία ".wbt". Τα αρχεία ".wbt" 

αποθηκεύονται στον υποκατάλογο "worlds" κάθε έργου Webots. 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ CONTROLLER ; 

 

Ο ελεγκτής (controller) είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή που ελέγχει ένα ρομπότ το 

οποίο με την σειρά του καθορίζεται σε ένα παγκόσμιο αρχείο. Οι ελεγκτές μπορούν να 

γραφτούν σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες προγραμματισμού που υποστηρίζονται από 

το Webots: C, C ++, Java, Python ή Matlab. Όταν εκκινεί μια προσομοίωση, το Webots 

ξεκινά τους καθορισμένους ελεγκτές, τον καθένα από αυτούς ως ξεχωριστή διαδικασία 

και συνδέει τις διαδικασίες του ελεγκτή με τα προσομοιωμένα ρομπότ. Να σημειωθεί 

ότι πολλά ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ίδιο κωδικό ελεγκτή, σε αυτή την 

περίπτωση ,εκκινείται μια ξεχωριστή διαδικασία για κάθε ένα από αυτά. Οι ελεγκτές 

σε C και C ++ μεταγλωττίζονται σε δυαδικά εκτελέσιμα εξαρτώμενα από την 

πλατφόρμα (για παράδειγμα ".exe" στα Windows). Τα αρχεία προέλευσης και τα 

δυαδικά αρχεία κάθε ελεγκτή αποθηκεύονται μαζί σε έναν κατάλογο ελεγκτών. Ένας 

κατάλογος ελεγκτών τοποθετείται στον υποκατάλογο "ελεγκτές" κάθε έργου Webots 

[1]. 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Το Webots μπορεί να εκτελέσει ελεγκτές γραμμένους σε C / C ++, Java και σε Python, 

MATLAB. Η διαδικασία σύνταξης ή ερμηνείας απαιτεί επιπλέον λογισμικό που 

συνήθως εγκαθίσταται ξεχωριστά. Δεν είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί ξεχωριστός 

μεταγλωττιστής C / C ++ . Αυτό συμβαίνει μόνο στην περίπτωση που θα 

χρησιμοποιηθεί C / C ++ στην πλατφόρμα των Windows. Σε αυτήν την πλατφόρμα το 
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Webots συνοδεύεται από ένα προεγκατεστημένο και προκαθορισμένο αντίγραφο του 

μεταγλωττιστή MinGW C / C ++. Για οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ή πλατφόρμα ,τα 

εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού πρέπει να εγκατασταθούν ξεχωριστά. Σημειώνουμε 

ότι το Webots χρησιμοποιεί πολλά εργαλεία που ενδέχεται να υπάρχουν ήδη σε μια 

τυπική εγκατάσταση. 

  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ( CONTROLLER START-UP) 

 

Το αρχείο .wbt περιέχει το όνομα του ελεγκτή που πρέπει να ενεργοποιηθεί για κάθε 

ρομπότ. Το όνομα του ελεγκτή είναι ένα πεδίο ανεξάρτητο από την πλατφόρμα και την 

γλώσσα. Για παράδειγμα, όταν ένα όνομα καθορίζεται ως "xyz_controller" στο αρχείο 

.wbt, αυτό δεν αναφέρει τίποτα για τη γλώσσα προγραμματισμού ή την πλατφόρμα του 

ελεγκτή. Αυτό γίνεται σκόπιμα για να διασφαλιστεί πως το αρχείο .wbt είναι ανεξάρτητο 

από την πλατφόρμα και τη γλώσσα προγραμματισμού. Όταν το Webots προσπαθεί να 

εκκινήσει έναν ελεγκτή, πρέπει πρώτα να προσδιορίσει ποια γλώσσα προγραμματισμού 

χρησιμοποιείται από αυτόν τον ελεγκτή. Έτσι, το Webots αναζητεί στον κατάλογο 

ελεγκτών του έργου έναν υποκατάλογο που ταιριάζει με το όνομα του ελεγκτή. Στη 

συνέχεια, σε αυτόν τον κατάλογο ελεγκτή, αναζητεί ένα αρχείο που ταιριάζει με το όνομα 

του ελεγκτή. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του ελεγκτή είναι "xyz_controller", τότε το 

Webots αναζητεί αυτά τα αρχεία με την καθορισμένη σειρά, στον κατάλογο 

"PROJECT_DIRECTORY / Controllers / xyz_controller". 

 

1. "xyz_controller [.exe]" (ένα δυαδικό εκτελέσιμο) 

2. "xyz_controller.class" (bytecode Java) 

3. "xyz_controller.jar" (αρχείο Java .jar) 

4. "xyz_controller.bsg" (αρχείο Webots / BotStudio) 

5. "xyz_controller.py" (Python) 

6. "xyz_controller.m" (Matlab) 

Το πρώτο αρχείο που θα βρεθεί θα εκτελεστεί από το Webots χρησιμοποιώντας τον 

απαιτούμενο διερμηνέα γλώσσας (Java, Python, Matlab). Έτσι, η προτεραιότητα 

ορίζεται από την επέκταση του αρχείου. Δεν θα είναι δυνατή η εκτέλεση του 

"xyz_controller.m" εάν ένα αρχείο με το όνομα "xyz_controller.py" υπάρχει επίσης 

στον ίδιο κατάλογο ελεγκτών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα από τα παραπάνω 

ονόματα αρχείων ή αν δεν βρεθεί ο απαιτούμενος διερμηνέας γλώσσας, θα εκδοθεί ένα 

μήνυμα σφάλματος και το Webots θα εκκινήσει τον ελεγκτή "άκυρο" (void). 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ C++ 

Το C ++ Application Programming Interface είναι ένα σύνολο λειτουργιών και 

διαδικασιών που επιτρέπουν τη δημιουργία εφαρμογών που έχουν πρόσβαση στις 

δυνατότητες ή τα δεδομένα ενός λειτουργικού συστήματος μιας εφαρμογής ή άλλης 

υπηρεσίας. Η C αποτελείται από ένα σύνολο περίπου 25 κλάσεων που έχουν περίπου 

200 δημόσιες λειτουργίες. Οι κλάσεις είναι είτε αναπαραστάσεις ενός κόμβου του 

καταλόγου Scene Tree (όπως ρομπότ, LED) ,είτε κλάσεις χρησιμότητας (όπως Motion, 

ImageRef,).  

Ο πηγαίος κώδικας του C ++ API είναι διαθέσιμος στην έκδοση Webots. Ίσως 

αναζητώντας τον κατάλογο που περιέχει τα αρχεία κεφαλίδας (header files) ("include 

/ Controllers / cpp") να ληφθεί ο ακριβής ορισμός κάθε κλάσης. Αυτός ο κατάλογος 

περιλαμβάνεται αυτόματα κατά τη σύνταξη του ελεγκτή C ++. 

Οι C ++, Java και Python είναι αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού, 

επομένως τα αντίστοιχα API Webots οργανώνονται σε κλάσεις. Τα API Java και 

Python δημιουργούνται αυτόματα από το API C ++ χρησιμοποιώντας SWIG 

(Simplified Wrapper and Interface Generator). Επομένως, τα ονόματα κλάσης, ο 

αριθμός των παραμέτρων και οι τύποι τους, είναι πολύ παρόμοια και στις τρεις αυτές 

γλώσσες [2]. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ API WEBOTS 
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2.1.2 ΒΑΣΙΚΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ             

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εξηγήσει τις βασικές έννοιες του Webots που 

απαιτούνται για τη δημιουργία των προσομοιώσεων. Η εκμάθηση επικεντρώνεται στη 

μοντελοποίηση των ρομπότ και του περιβάλλοντός τους, καθώς και στον 

προγραμματισμό των ελεγκτών ρομπότ. Τα παραδείγματα είναι γραμμένα σε γλώσσα 

C.  

Κάθε ενότητα αυτού του κεφαλαίου είναι ένας οδηγός βημάτων εξοικείωσης. Κάθε 

βήμα έχει έναν ακριβή εκπαιδευτικό στόχο. Οι γνώσεις που αποκτώνται σε καθένα από 

αυτά απαιτούνται για την μετάβαση στο ακόλουθο. 

 

Ενότητες (Sections): 

 

o Step   1: First Simulation in Webots (Πρώτη Προσομοίωση) : 

Σε πρώτη φάση ο στόχος μας είναι η εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας χρήστη 

και με τις βασικές έννοιες του Webots. Θα δημιουργηθεί η πρώτη προσομοίωση που 

περιέχει ένα απλό περιβάλλον: μια αρένα με δάπεδο και τοίχους, μερικά κουτιά, ένα 

ρομπότ e-puck και ένα πρόγραμμα ελεγκτή που θα κάνει το ρομπότ να κινείται. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΟ WEBOTS 

 

Συμπέρασμα: 

https://cyberbotics.com/doc/guide/tutorial-1-your-first-simulation-in-webots
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-  Ένας κόσμος αποτελείται από κόμβους οργανωμένους σε μια δομή . 

- Ένας κόσμος αποθηκεύεται σε ένα αρχείο .wbt που είναι με την σειρά του 

αποθηκευμένο σε ένα έργο Webots. 

- Το έργο περιέχει επίσης προγράμματα ελεγκτή ρομπότ που καθορίζουν τη 

συμπεριφορά των ρομπότ. 

- Οι ελεγκτές μπορεί να είναι γραμμένοι σε C ή σε άλλες γλώσσες. 

- Οι ελεγκτές συνδέονται με τα ρομπότ μέσω των πεδίων ελεγκτή του κόμβου (node) 

ρομπότ. 

 

o Step 2: Modification of the Environment (Τροποποίηση του 

Περιβάλλοντος) : 

Σε αυτό το στάδιο, εκτυλίσσεται η δημιουργία απλών αντικειμένων στο περιβάλλον. 

Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία μιας μπάλας που θα αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. 

H σημασία των κόμβων, η δημιουργία τους και η σύνδεση μεταξύ τους είναι βασικά 

χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου βήματος. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ WEBOTS 

Συμπέρασμα: 

- Στο τέλος αυτής της ενότητας, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας απλών 

περιβαλλόντων με βάση τα άκαμπτα σώματα. 

- Η προσθήκη κόμβων (nodes) από την προβολή του καταλόγου Scene Tree και η 

τροποποίηση των πεδίων τους είναι εφικτή. 

https://cyberbotics.com/doc/guide/tutorial-2-modification-of-the-environment
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- Υπάρχει πλέον εξοικείωση με τους κόμβους Solid, Physics, Shape, Sphere και Box. 

- Ο μηχανισμός DEF-USE επιτρέπει τη μείωση του πλεονασμού κόμβων του 

καταλόγου Scene Tree. 

 

o Step  3: Appearance (Εμφάνιση) : 

 Στόχος είναι η εξοικείωση με μερικούς κόμβους (nodes) που σχετίζονται με τη 

γραφική απόδοση. Επαρκείς γραφικά προσομοιώσεις μπορούν να δημιουργηθούν πολύ 

γρήγορα όταν αυτοί οι κόμβοι συνδυάζονται κατάλληλα. Η καλή ποιότητα γραφικών 

δε βελτιώνει μόνο την εμπειρία του χρήστη, αλλά είναι  απαραίτητη και για 

προσομοιώσεις όπου τα ρομπότ αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους. Το αποτέλεσμα 

στο τέλος αυτού του βήματος εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4. ΚΟΜΒΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ( PBRApearance ) 

Συμπέρασμα: 

Ολοκληρώθηκε η εκμάθηση της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος με τη βοήθεια του 

κόμβου PBRApearance και των κόμβων φωτός. 

 

o Step  4: More about Controllers (Περισσότερα για τους Ελεγκτές) : 

Σε αυτή την φάση ερχόμαστε αντιμέτωποι με θέματα που σχετίζονται με τον 

προγραμματισμό ελεγκτών ρομπότ. Θα σχεδιαστεί έναν απλός ελεγκτής που θα 

αποφεύγει τα εμπόδια που δημιουργήθηκαν στα προηγούμενα βήματα. 

https://cyberbotics.com/doc/guide/tutorial-3-appearance
https://cyberbotics.com/doc/guide/tutorial-4-more-about-controllers
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Μετά την ολοκλήρωση, θα πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο σύνδεσμος μεταξύ 

των κόμβων του καταλόγου Scene Tree και του API του ελεγκτή, πώς πρέπει να 

αρχικοποιηθεί ο ελεγκτής ρομπότ, πώς να αρχικοποιήσουμε τις συσκευές του ρομπότ, 

πώς να λάβουμε τις τιμές αισθητήρα, πώς να ελέγξουμε τους ενεργοποιητές και πώς 

να προγραμματίσουμε έναν απλό βρόχο ανατροφοδότησης. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5. ΒΡΟΧΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

 

Συμπέρασμα: 

Σύντομη περίληψη των βασικών σημείων : 

- Δεν πρέπει να καλείται συνάρτηση API Webots πριν από την κλήση της συνάρτησης 

wb_robot_init. 

- Η τελευταία συνάρτηση που πρέπει να καλέσουμε πριν φύγουμε από το κύριο μέρος 

του προγράμματος ελεγκτή είναι η συνάρτηση wb_robot_cleanup. 

- Η αναφορά του πεδίου ονόματος του κόμβου μιας συσκευής μπορεί να ανακτηθεί 

χάρη στη συνάρτηση wb_robot_get_device. 

- Κάθε πρόγραμμα ελεγκτή εκτελείται ως θυγατρική ενέργεια της διαδικασίας του 

Webots. Μια διαδικασία ελεγκτή δεν μοιράζεται καμία μνήμη με το Webots (εκτός 

από τις εικόνες της κάμερας) και μπορεί να εκτελεστεί σε μια άλλη CPU (ή πυρήνα 

CPU) από το Webots. 

- Ο κώδικας ελεγκτή συνδέεται με τη δυναμική βιβλιοθήκη "libController". Αυτή η 

βιβλιοθήκη χειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ του ελεγκτή και του Webots. 

Αυτή η ενότητα εξηγεί με περισσότερες λεπτομέρειες τον προγραμματισμό του 

ελεγκτή. 
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o Step  5: Compound Solid and Physics Attributes (Σύνθετα 

Χαρακτηριστικά Στερεών και Φυσικής) : 

Το ακόλουθο βήμα έχει σκοπό να διερευνήσει ενδελεχώς την προσομοίωση φυσικής, 

δημιουργώντας ένα στερεό με πολλά αντικείμενα : έναν αλτήρα από δύο σφαίρες και 

έναν κύλινδρο. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα απεικονίζεται σε αυτό το σχήμα. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 6. ΣΥΝΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Συμπέρασμα: 

Είναι δυνατή η δημιουργία ενός φάσματος στερεών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που αποτελούνται από πολλά άκαμπτα σώματα. Είναι γνωστό ότι ένας κόμβος 

γεωμετρίας μπορεί να μετακινηθεί και να περιστραφεί εάν περιλαμβάνεται σε έναν 

κόμβο μετασχηματισμού. Το επόμενο βήμα θα είναι η δημιουργία ενός ρομπότ. 

 

o Step  6: 4-Wheels Robot (Ρομπότ 4 Τροχών) : 

Αυτό το βήμα στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου ρομπότ από το μηδέν. Το ρομπότ  

αποτελείται από αμάξωμα, τέσσερις τροχούς και δύο αισθητήρες απόστασης. Το 

αποτέλεσμα απεικονίζεται σε αυτό το σχήμα. 

https://cyberbotics.com/doc/guide/tutorial-5-compound-solid-and-physics-attributes
https://cyberbotics.com/doc/guide/tutorial-6-4-wheels-robot
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ΕΙΚΟΝΑ 7. ΡΟΜΠΟΤ 4 ΤΡΟΧΩΝ 

 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει το ρομπότ σε κάτοψη. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 8. ΡΟΜΠΟΤ 4 ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΤΟΨΗ 
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Συμπέρασμα: 

Τώρα είναι εφικτή η σχεδίαση απλών μοντέλων ρομπότ, η εφαρμογή τους και η 

δημιουργία των ελεγκτών τους. Πιο συγκεκριμένα, κατέστη δυνατή η εκμάθηση των 

διαφορετικών κόμβων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό ενός μοντέλου ρομπότ. Οι 

μέθοδοι μετασχηματισμού και περιστροφής ενός στερεού σε σχέση με ένα άλλο και ο 

τρόπος με τον οποίο ένας περιστροφικός κινητήρας ενεργοποιείται από τον ελεγκτή 

υλοποιήθηκαν σε αυτό το βήμα. 

 

o Step  7: Your First PROTO (To Πρώτο PROTO) : 

Στο τελευταίο βήμα θα δούμε την δημιουργία ενός αρχείου PROTO που αντιστοιχεί 

στο ρομπότ τεσσάρων τροχών του βήματος 6. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 9. ΚΟΜΒΟΣ PROTO 

Συμπέρασμα: 

Πλέον οποιοσδήποτε κόμβος δημιουργηθεί στο περιβάλλον Webots μπορεί να 

ενσωματωθεί   σε έναν κόμβο PROTO. 

Πιο συγκεκριμένα, η αντιγραφή του κόμβου στο αρχείο PROTO ,το άνοιγμα και η 

σύνδεση πεδίου PROTO με εσωτερικό πεδίο κόμβου αποτελούν το αντικείμενο 

έρευνας  του τελικού βήματος [3]. 

 

 

 

 

https://cyberbotics.com/doc/guide/tutorial-7-your-first-proto
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2.1.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Η κατασκευή και η δημιουργία του τελικού περιβάλλοντος προσομοίωσης στο Webots 

βοήθησε στην υλοποίηση του έργου και στον ακριβή σχεδιασμό και προγραμματισμό 

του ρομποτικού οχήματος. Το ρομπότ μαζί με όλα τα στοιχεία του χώρου συνθέτουν 

μία ιδανική αλλά και συγχρόνως πολύ αληθινή κατασκευή ενός ρομποτικού οχήματος 

για τον σχεδιασμό της επιθυμητής τροχιάς. 

 

Η τελική προσομοίωση περιλαμβάνει τρία ξεχωριστά στοιχεία του περιβάλλοντος 

Webots : 

 

     • Δάπεδο (Floor) 

 

Κατασκευάστηκε ένα λευκό δάπεδο έκτασης (x ,y) = (0.5m ,0.5m) με τοίχους πάχους 

0.01m (μέτρα) και ύψους 0.05m (μέτρα). Οι τοίχοι του πλαισίου – πατώματος (δάπεδο) 

είναι αδιαπέραστοι και βοηθούν το ρομπότ να μην κινηθεί πέρα από τα όρια του [4]. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 10. ΔΑΠΕΔΟ ( FLOOR ) 1 
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ΕΙΚΟΝΑ 11. ΔΑΠΕΔΟ ( FLOOR ) 2 

 

 

      • Κόκκινο στερεό κουτί  (Red Solid Box) 

 

Το στοιχείο αυτό κατασκευάστηκε σαν εμπόδιο για το ρομποτικό όχημα από τον 

κατάλογο Solid στους βασικούς κόμβους του Webots. Το εμπόδιο αυτό δεν έχει φυσική 

υπόσταση αλλά γεωμετρική. Αυτό σημαίνει ότι, οι διαστάσεις του είναι (x ,y ,z) = 

(0.3m ,0.07m ,0.3m) και το χρώμα του κόκκινο (R ,G ,B) = (1 ,0 ,0) αλλά, δεν είναι 

αδιαπέραστο σαν τους τοίχους του πατώματος και δεν έχει βάρος για λόγους 

ασφαλείας και ακρίβειας του πειράματος. Ουσιαστικά, δημιουργήθηκε ένα καθαρά 

εικονικό εμπόδιο για τις ανάγκες του ρομπότ, κάτι που απλοποιεί την διαδικασία του 

σχεδιασμού της τροχιάς στο άγνωστο περιβάλλον [5]. 
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ΕΙΚΟΝΑ 12. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 13. ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΕΡΕΟ ΚΟΥΤΙ ( RED SOLID BOX ) 1 
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ΕΙΚΟΝΑ 14. ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΕΡΕΟ ΚΟΥΤΙ ( RED SOLID BOX ) 2 

 

 

      • Ρομποτικό όχημα (GCTronic' e-puck) 

 

Οι ανάγκες του σχεδιασμού τροχιάς σε άγνωστο περιβάλλον οδήγησαν στην επιλογή 

του συγκεκριμένου ρομπότ ,το οποίο είναι μία όαση για το προγραμματισμό και την 

εκπόνηση αρκετών έργων στη βιομηχανία της ρομποτικής. Το e-puck είναι ένα 

μικροσκοπικό κινητό ρομπότ που αναπτύχθηκε αρχικά για διδακτικούς σκοπούς από 

τους σχεδιαστές του επιτυχημένου ρομπότ Khepera. Το υλικό και το λογισμικό του e-

puck είναι πλήρως ανοιχτού κώδικα, παρέχοντας πρόσβαση σε κάθε ηλεκτρονική 

συσκευή και προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες επέκτασης. Το μοντέλο 

περιλαμβάνει υποστήριξη για τους διαφορικούς κινητήρες τροχών (οι κωδικοποιητές 

προσομοιώνονται επίσης ως αισθητήρες θέσης), αισθητήρες υπερύθρων για μετρήσεις 

εγγύτητας και φωτός, το επιταχυνσιόμετρο, το γυροσκόπιο, την κάμερα, τα 8 

περιφερειακά LED, το σώμα και τα μπροστινά LED , επικοινωνία bluetooth 

(διαμορφωμένη χρησιμοποιώντας συσκευές εκπομπής / δέκτη) και επέκταση 

αισθητήρων γείωσης. 
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ΕΙΚΟΝΑ 15. ΡΟΜΠΟΤ E – PUCK ΚΑΤΟΨΗ (SENSORS ,LEDS ,CAMERA ) 
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ΕΙΚΟΝΑ 16. ΡΟΜΠΟΤ E – PUCK 

 

Τα χαρακτηριστικά του και οι δυνατότητες του ποικίλουν ανάλογα με το είδος χρήσης 

του. Η ανάλυση της κάμερας περιορίστηκε στα 52 x 39 pixels, καθώς αυτή είναι η 

μέγιστη ορθογώνια εικόνα με αναλογία 4:3 που μπορεί να ληφθεί από το πραγματικό 

ρομπότ. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 17. ΚΑΜΕΡΑ (EIKONA 52 Χ 39 PIXELS) 

 

Κατά το άνοιγμα ενός κόσμου (world) που περιέχει ένα ρομπότ e-puck, το Webots 

ενδέχεται να εμφανίσει το παράθυρο ρομπότ e-puck (Robot Window). Εάν δεν 

εμφανίζεται, θα ανοίξει κάνοντας διπλό κλικ στο ρομπότ e-puck. Αυτό το παράθυρο 

απεικονίζεται στην εικόνα 18 και περιλαμβάνει την οπτικοποίηση των αισθητήρων του 

ρομπότ. Οι μετρήσεις φωτός εμφανίζονται με μπλε χρώμα, κάτω από τις μετρήσεις 

απόστασης. Οι ταχύτητες του κινητήρα εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα και οι θέσεις 

του κινητήρα εμφανίζονται με πράσινο χρώμα. Η εικόνα της κάμερας εμφανίζεται στο 

επάνω μέρος του παραθύρου, ενώ οι τιμές του επιταχυνσιόμετρου XYZ και του 

γυροσκοπίου εμφανίζονται στο ρομπότ. Εάν το ρομπότ e-puck είναι εξοπλισμένο με 

επέκταση αισθητήρων εδάφους, η οποία διαμορφώνεται στο E-puckGroundSensors, 

τότε οι μετρήσεις των αισθητήρων εδάφους αντιπροσωπεύονται από τα τρία κουτιά 

κλίμακας του γκρι [6]. 
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ΕΙΚΟΝΑ 18. E – PUCK ROBOT WINDOW  

 

Εν τέλει, το τελικό περιβάλλον της προσομοίωσης αποτελεί έναν συνδυασμό αυτών 

των στοιχείων που έχουν αναφερθεί μέχρι αυτό το σημείο. Το πλαίσιο – δάπεδο με 

τους τοίχους, το κόκκινο στερεό εμπόδιο και το ρομποτικό όχημα E-puck συγκροτούν 

το χώρο ή το περιβάλλον εργασίας και προγραμματισμού του ρομπότ για τον 

σχεδιασμό τροχιάς και την αποφυγή εμποδίων. 
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ΕΙΚΟΝΑ 19. ΤΕΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 1 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 20. ΤΕΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2 
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2.2   ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ BUG 

 

Ο σχεδιασμός τροχιάς σε άγνωστο περιβάλλον είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που 

σχετίζονται με την αυτόνομη πλοήγηση κινητών ρομπότ. Για να ελιχθεί σε δυναμικό 

περιβάλλον, το ρομπότ χρειάζεται να εξοπλιστεί με αλγόριθμο αποφυγής εμποδίων που 

δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς 

τύπους μηχανών, όπως σύγχρονα αυτοκίνητα, βιομηχανικά ρομπότ ή μη επανδρωμένα 

οχήματα (drones).Ο σχεδιασμός τροχιάς με την αποφυγή εμποδίων μπορεί να 

ταξινομηθεί σε δύο επιμέρους στάδια τα οποία είναι η ανίχνευση εμποδίων και η 

αποφυγή σύγκρουσης. Διαφορετικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους 

αισθητήρων για ανίχνευση εμποδίων. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από τον 

αισθητήρα (κάμερα) υποβάλλονται σε επεξεργασία και ο ελεγκτής στέλνει σήμα στον 

τελικό τελεστή ώστε να αποφευχθεί το εμπόδιο. Αυτού του είδους οι αλγόριθμοι που 

χρησιμοποιούνται για να αποφευχθεί η σύγκρουση του ρομπότ αλλά και οι σύγχρονες 

τεχνικές επιτρέπουν στο ρομπότ να παρακάμψει το εμπόδιο. Οι αλγόριθμοι Bug 0, 1, 

2 είναι μοντέλα σχεδιασμού διαδρομής (τροχιάς) αλληλένδετα με τις δυνατότητες του 

ρομπότ. Το ιδιαίτερο με τους αλγόριθμους αυτούς είναι ότι ,ενώ πολλοί αλγόριθμοι 

σχεδιασμού διαδρομής προϋποθέτουν παγκόσμια γνώση του περιβάλλοντος, οι Bug 

προϋποθέτουν μόνο τοπική γνώση του άγνωστου περιβάλλοντος και έναν ενιαίο στόχο 

[7]. 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 21. BUG ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (START ,GOAL) 
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Η κατεύθυνση προς τον στόχο είναι γνωστή από την αρχή και το ρομπότ μπορεί να 

μετρήσει την απόσταση του από τον στόχο κάθε δεδομένη στιγμή. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν όσα εμπόδια χρειάζονται ανάλογα με τις ανάγκες του έργου του 

ρομπότ. 

 

 

• Bug 0 

 

Ο αλγόριθμος Bug 0 αποτελεί την απλούστερη μορφή αλγορίθμου από τους άλλους 

δύο. Η διαδικασία που ακολουθεί με την σειρά είναι η εξής : 

• Κατεύθυνση προς τον στόχο 

• Ακολουθείστε το εμπόδιο έως ότου είναι ικανό το ρομπότ να κατευθυνθεί ξανά 

προς τον στόχο.  

• Συνέχεια προς τον στόχο [8]. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 22. BUG 0 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 
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Θεωρείται δεδομένη ή έχει αποφασιστεί από πριν η στροφή κατεύθυνσης του 

ρομπότ. Αυτός ο αλγόριθμος δεν βοηθάει στην χαρτογράφηση του εμποδίου και 

δεν διαθέτει μνήμη αλλά ούτε υπολογιστική δύναμη. 

 

• Bug 1 

 

Ο αλγόριθμος Bug 1 είναι ο πλέον αποτελεσματικός από τους αλγόριθμους Bug. 

Φτάνει στο στόχο τις περισσότερες φορές και έχει υψηλή αξιοπιστία. Το ρομπότ 

κινείται στον συντομότερο δρόμο ενώνοντας τη θέση X του και τη θέση του 

στόχου, μέχρι αυτό να συναντήσει ένα εμπόδιο στο μονοπάτι. Όταν έρχεται 

αντιμέτωπο με ένα εμπόδιο, αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από την επιφάνειά του 

και υπολογίζει την απόσταση από το σημείο προορισμού. Μετά από μία πλήρη 

περιστροφή καταλήγει στο σημείο που είναι πιο κοντά στον στόχο. Διατηρεί ή 

αλλάζει την κατεύθυνση της κίνησης ανάλογα με την απόσταση του σημείου 

αποχώρησης από το σημείο στόχος [9]. 

      Αυτή η μέθοδος μπορεί να απεικονιστεί σε τρία βήματα : 

• Προχωρήστε προς τον στόχο. 

• Εάν συναντήσετε κάποιο εμπόδιο ,περιηγηθείτε γύρω από αυτό και θυμηθείτε 

πόσο κοντά φτάσατε στο στόχο. 

• Επιστρέψτε στο κοντινότερο σημείο και συνεχίστε. 

Η κοντινότερη απόσταση που μπορεί να ταξιδέψει το ρομπότ είναι μία ευθεία 

γραμμή (D) από την αρχή στον στόχο. Η μακρύτερη απόσταση είναι η ευθεία 

γραμμή από την αρχή στον στόχο και μιάμιση φορά η περίμετρος (Ρ) του κάθε 

εμποδίου ανάλογα με το πόσα εμπόδια υπάρχουν. Είναι πλήρης (complete) 

αλγόριθμος, δηλαδή σε πεπερασμένο χρόνο, βρίσκει μία διαδρομή ,εάν υπάρχει  ,ή 

τερματίζεται με αποτυχία εάν δεν υπάρχει. Απαιτεί μεγάλη μνήμη και υπολογισμό 

που έχει ως αποτέλεσμα τη μικρότερη αποδοτικότητα και ουσιαστικά είναι ένας 

εξαντλητικός (exhaustive) αλγόριθμος αναζήτησης [10]. 
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ΕΙΚΟΝΑ 23. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ BUG 1 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ  
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ΕΙΚΟΝΑ 24. BUG 1 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 

 

• Bug 2 

 

Ο αλγόριθμος Bug 2 είναι τροποποιημένη μορφή του αλγορίθμου Bug 1. Αντί να 

αναζητήσει ελάχιστο σημείο απόστασης, ο Bug 2 αλγόριθμος επικεντρώνεται στη 

διατήρηση της κατεύθυνσης της κίνησης προς τον στόχο. Υπολογίζει την κλίση (m-

line) της αρχικής σύνδεσης της γραμμής σημείο αρχής και επιθυμητό σημείο (στόχος). 

Όταν το ρομπότ συναντήσει ένα εμπόδιο ,αρχίζει να κινείται κατά μήκος της άκρης 

του εμποδίου μέχρι να βρει ένα σημείο κοντινότερο στον στόχο με την ίδια κλίση. 

Αρχίζει να κινείται στη γραμμή ενώνοντας το σημείο αναχώρησης και στόχου. Αυτός 

ο αλγόριθμος είναι εύκολος για προγραμματισμό και το ρομπότ δε χρειάζεται να 

περιστραφεί γύρω από ολόκληρο το εμπόδιο όπως στον αλγόριθμο Bug 1. Είναι ένας 

άπληστος (greedy) αλγόριθμος αναζήτησης, δηλαδή διαλέγει την πρώτη ενέργεια που 

φαίνεται καλύτερη. Απαιτεί λιγότερους υπολογισμούς, ενώ είναι εύκολος στην 

υλοποίηση και την εφαρμογή. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εμφανίζει 

πληρότητα [11]. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 25. BUG 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 
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2.3   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

Η χρήση της κάμερας του ρομπότ e-puck δίνει πολλές επιλογές για την επεξεργασία 

της εικόνας αλλά και την αναγνώριση αντικειμένων κάτι που βοηθάει στην εξαγωγή 

σημαντικών αποτελεσμάτων. Η εικόνα που προκύπτει μπορεί να εμφανιστεί στο 

παράθυρο 3D. Ανάλογα με τη ρύθμισή του, ο κόμβος κάμερας μπορεί να 

μοντελοποιήσει  μια γραμμική κάμερα, μια τυπική κάμερα RGB (Red ,Green ,Blue) ή 

ακόμη και ένα fish eye που είναι σφαιρικά παραμορφωμένο. Με την ενεργοποίηση της 

κάμερας ,τα κόκκινα, πράσινα και μπλε κανάλια (RGB) μπορούν να εξαχθούν από την 

εικόνα που προκύπτει με τη χρήση της συνάρτησης wb_camera_get_image. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 26. ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ 

 

Η λειτουργία wb_camera_get_image  διαβάζει την τελευταία εικόνα που έχει τραβήξει 

η κάμερα. Η εικόνα κωδικοποιείται ως μια ακολουθία τριών byte ,η οποία 

αντιπροσωπεύει τα κόκκινα, πράσινα και μπλε επίπεδα ενός εικονοστοιχείου (pixel). 

Τα εικονοστοιχεία αποθηκεύονται σε οριζόντιες γραμμές που κυμαίνονται από την 

επάνω αριστερή πλευρά της εικόνας έως την κάτω δεξιά πλευρά. Το κόκκινο χρώμα 

του εμποδίου (στερεό κουτί) μας παραπέμπει αμέσως στη συνάρτηση 

wb_camera_image_get_red που χρησιμοποιείται για άμεση πρόσβαση στα επίπεδα 

RGB (Red μόνο) pixel από τις συντεταγμένες pixel. Στην έκδοση C, αυτή η 

μακροεντολή επιστρέφει έναν χαρακτήρα στην περιοχή [0..255]. Το πλάτος της 



 

41 

 

εικόνας σε εικονοστοιχεία (pixel) είναι 52 και το ύψος 39. Η ιδανική επεξεργασία της 

εικόνας υλοποιήθηκε με βάση τον μέσο όρο των επιπέδων του κόκκινου χρώματος στα 

εικονοστοιχεία της εικόνας. Έτσι, μειώνουμε τα σφάλματα κατά την επεξεργασία και 

τις τυχαίες τιμές που μπορεί να προκύψουν από τον άγνωστο περιβάλλοντα χώρο του 

κόσμου του Webots κατά την προσομοίωση. Ακόμη ελαχιστοποιούμε το εύρος των 

τιμών του επιπέδου κόκκινου χρώματος για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος 

με την εξαγωγή ορθότερων αποτελεσμάτων. Επίσης, ο διαχωρισμός της εικόνας στο 

κέντρο σε δύο επιμέρους, μία δεξιά και μία αριστερά και με επεξεργασία αντιστοίχως 

βοήθησε στον σωστό οπτικό προγραμματισμό του ρομπότ για αποτελεσματικές 

κινήσεις. Για παράδειγμα ,στην παρακάτω εικόνα οι μέσοι όροι των επιπέδων του 

κόκκινου χρώματος είναι 162 (mean_left) και 163 (mean_right) αριστερά και δεξιά 

αντίστοιχα [12].  

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 27. ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

 

Ενώ, στην παρακάτω εικόνα τα αντίστοιχα επίπεδα βρίσκονται στους αριθμούς 87 

(mean_left) και 153 (mean_right) αριστερά και δεξιά. 
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ΕΙΚΟΝΑ 28. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙ ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΥΨΗΛΑ  

 

Τέλος, μία τέτοια εικόνα όπως η παρακάτω, μας δίνει τα μικρότερα και ουσιαστικά 

μεγαλύτερα στο επίπεδο του κόκκινου χρώματος νούμερα με  mean_left = 87 και 

mean_right = 85.   
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ΕΙΚΟΝΑ 29. ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

 

 

Συνοπτικά, η εικόνα που εξάγουμε από την κάμερα τίθεται σε επεξεργασία με βάση τα 

επίπεδα του κόκκινου χρώματος μέσω συναρτήσεων του Webots. Με κάποιες 

απαραίτητες μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας της εικόνας βελτιστοποιούμε τον 

προγραμματισμό (αποφυγή εμποδίου) ,τη σωστή κίνηση αλλά και τον σχεδιασμό της 

τροχιάς του ρομποτικού οχήματος στο άγνωστο περιβάλλον ,με σκοπό την υλοποίηση 

του κατάλληλου αλγορίθμου.



 

 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΧΙΑΣ 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί με λεπτομέρειες ο τρόπος κατασκευής και 

προγραμματισμού του ρομποτικού οχήματος (e-puck) για τον σχεδιασμό της τροχιάς 

στο άγνωστο περιβάλλον του Webots. Επίσης, θα υλοποιηθεί η σύνδεση του ρομπότ 

με τον αλγόριθμο Bug και την επεξεργασία εικόνας στο τελικό περιβάλλον του 

Webots.  

 

Θα παρουσιαστούν τα βήματα υλοποίησης της μεθόδου ένα προς ένα ,ως την 

ολοκλήρωση της δημιουργίας του ρομποτικού οχήματος για τον σχεδιασμό τροχιάς. 

 

Στο πρώτο στάδιο, ενεργοποιήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι αισθητήρες και τα όργανα - 

στοιχεία του ρομπότ που χρησιμοποιήθηκαν για την εργασία. Η ακολουθία ξεκινάει 

αρχικά από τους τροχούς (motor) του ρομπότ για την κίνηση ,συνεχίζει με την κάμερα 

στο μπροστινό μέρος του και ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση και προσθήκη ενός 

GPS (Global Positioning System) συστήματος πλοήγησης.  

Οι τροχοί (motors) είναι στο σύνολο δύο ,ένας δεξιά (rightMotor) και ένας αριστερά 

(leftMotor). Με τη βοήθεια τους το ρομπότ κινείται, αλλά επίσης στρέφεται προς 

οποιαδήποτε κατεύθυνση του ζητηθεί. Είναι σαφές ότι με την ίδια ταχύτητα και στους 

δύο τροχούς το ρομπότ κινείται ευθεία ,με μεγαλύτερη ταχύτητα στον αριστερό τροχό 

από τον δεξί, το ρομπότ κινείται δεξιά και στην τελευταία περίπτωση πραγματοποιείται 

αντίστροφα. Η ενεργοποίηση και αρχικοποίηση γίνεται με τον παρακάτω τρόπο: 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 30. ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 

 

Η κάμερα βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του ρομποτικού οχήματος όπου η χρήση της 

είναι πολύτιμη για την αποφυγή του κόκκινου εμποδίου (Red Solid Box) και την 

προσπέλαση της περιμέτρου του. Με τις κατάλληλες εντολές ,το ρομπότ παίρνει 

εικόνες από την κάμερα αναλόγως με το χρονικό βήμα (timestep)  ή αλλιώς συχνότητα. 
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Πολύ χρήσιμα ακόμα είναι το πλάτος (width) και το ύψος (height) της εικόνας που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή των τιμών κόκκινου χρώματος στα εικονοστοιχεία 

(pixel) μέσω της συνάρτησης imageGetRed. 

 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 31. ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ, ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΑΣ, 

ΥΨΟΥΣ ,ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

 

Η προσθήκη του συστήματος πλοήγησης GPS στο ρομπότ μας διευκολύνει στην 

γνώση της ακριβούς τοποθεσίας του ρομποτικού οχήματος ανάλογα ,βέβαια ,με την 

περίοδο λήψης τιμών (sampling period). Επιπροσθέτως, βοηθάει στη μέτρηση 

σημαντικών αποστάσεων (DistanceToTarget) που θα χρειαστούν για την υλοποίηση 

του αλγορίθμου Bug σε παρακάτω βήμα ,όπως και στον υπολογισμό συγκεκριμένων 

γωνιών (current angle ,target angle) για την ορθότερη προσέγγιση και προσανατολισμό 

του στόχου.  

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 32. ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

GPS 

 

Το δεύτερο βήμα αφορά την επιλογή του κατάλληλου αλγορίθμου Bug μέσω 

αξιολόγησης για την υλοποίηση του σχεδιασμού της τροχιάς του ρομπότ στο άγνωστο 

περιβάλλον. Όπως αναφέρθηκαν και παραπάνω στο κεφάλαιο 2.2 ,οι αλγόριθμοι αυτοί 

ασχολούνται με την βέλτιστη αποφυγή εμποδίων ,την αποφυγή σύγκρουσης και την 

προσέγγιση στόχου με παράλληλη χαρτογράφηση ολόκληρου του εμποδίου. Η πιο 

προβλέψιμη αλλά και αξιόπιστη επιλογή είναι αυτή της έκδοσης Bug 1. Η πληρότητα 

του και η ασφάλεια που εγγυάται οδηγεί στο σίγουρο αποτέλεσμα σε όλες τις 

καταστάσεις. Σε αυτήν την εργασία ,ο αλγόριθμος υλοποιείται από το ρομπότ με την 

συμβολή της κάμερας σαν αισθητήρα (sensor). Η περιγραφή του αλγορίθμου έχει γίνει 

ήδη σε προηγούμενο κεφάλαιο αλλά, αξίζει να αναφερθεί ότι η μόνη αλλαγή βρίσκεται 
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στην περιήγηση του εμποδίου που δεν υλοποιείται με αισθητήρες απόστασης. 

Αντιθέτως αυτή πραγματοποιείται με τη βοήθεια της κάμερας (επεξεργασίας εικόνας). 

 

Το τρίτο βήμα αφορά την αρίθμηση του πλαισίου (περιβάλλον Webots) μέσω GPS και 

τον καθορισμό του στόχου. Για την κατανόηση και την ομαλή λειτουργία αλλά και 

κίνηση του ρομποτικού οχήματος έγινε ένας μετασχηματισμός στις συντεταγμένες του 

τετράγωνου πλαισίου (δάπεδο). Οι αρχικές διαστάσεις του ξεκινούσαν από τα 

διαστήματα x = [-0.5,0.5] και y = [-0.5,0.5] ,όπου με την χρήση δύο αντίστοιχων και 

ίδιων συναρτήσεων άλλαξαν σε  x = [0,10] και y = [0,10]. Η μεταβλητή size μπορεί να 

πάρει τιμές που θα καθορίσουν τα όρια του πειράματος. Ως συνέπεια όσο μεγαλύτερο 

είναι το size τόσο καλύτερη και η ακρίβεια των αποστάσεων και προσεγγίσεων. Στην 

περίπτωση αυτής της εργασίας το size επιλέγεται στο δέκα (10). Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα εκτύπωσης αποτελεσμάτων βρίσκεται στο κάτω μέρος της εικόνας με την 

αρχική μέτρηση και μέσα στην παρένθεση ,τη μέτρηση έπειτα από την χρήση της 

συνάρτησης μετασχηματισμού. 

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 33. ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 

 

 

Στο σημείο που βρίσκεται το τετράγωνο κόκκινο κουτί η αρίθμηση του συστήματος 

πλοήγησης GPS είναι [x,y] = [0,0] και στο σημείο που βρίσκεται το στρόγγυλο – 

κυκλικό εμπόδιο η ένδειξη του GPS είναι [x,y] = [10,10]. 
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ΕΙΚΟΝΑ 34. ΣΗΜΕΙΑ (Χ,Υ) = (0,0) ΚΑΙ (Χ,Υ) = (10,10) 

 

 

Ο καθορισμός του στόχου δεν έγινε τυχαία ,καθώς πρέπει να δίνεται στο ρομποτικό 

όχημα ο κατάλληλος χώρος ώστε να κινηθεί με άνεση από τη μία γωνία του πλαισίου 

ως την άλλη. Οι τιμές που λαμβάνονται από το σύστημα πλοήγησης GPS καθορίζουν 

μέσω γωνιών (κλίσεων) την κατεύθυνση κίνησης του ρομπότ, γι’ αυτό και το σημείο 

εκκίνησης βρίσκεται γύρω από το [x,y] = [0,0] και το σημείο του στόχου αντί-

διαμετρικά κοντά στο [x,y] = [10,10] και συγκεκριμένα στο [x,y] = [8,8]. Η εικόνα 

παρακάτω περιγράφει το σημείο εκκίνησης του ρομπότ και το σημείο στόχου στο 

στρόγγυλο βαρέλι που δημιουργήθηκε. 
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ΕΙΚΟΝΑ 35. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

 

Στο τέταρτο βήμα ξεκινάει ο προγραμματισμός του αλγορίθμου όπου θα αναλυθεί μία 

από τις δύο καταστάσεις του ρομπότ ,η κατάσταση GO_TO_TARGET (πήγαινε στον 

στόχο). Οι αισθητήρες GPS βρίσκονται στο ρομπότ για να καθορίσουν τη θέση και τη 

γωνία του στόχου. Ως currentAngle (τρέχουσα γωνία) ορίζεται η γωνία του ευκλείδιου 

επιπέδου, που δίνεται σε ακτίνια μεταξύ του άξονα x συντεταγμένης και y 

συντεταγμένης του GPS. Η γωνία ευκλείδιου επιπέδου που σχηματίζεται από την 

διαφορά των συντεταγμένων του στόχου ως προς αυτών του GPS ορίζεται ως 

targetAngle (γωνία στόχου) [13]. 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 36. ΕΝΤΟΛΕΣ TARGET KAI CURRENT ANGLE 

 

 Όταν το ρομπότ βρίσκεται σε κατάσταση GO_TO_TARGET (πήγαινε στον στόχο), 

προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά δύο γωνιών. Όταν η γωνία - στόχος είναι μεγαλύτερη 

από την τρέχουσα ,η ταχύτητα του δεξιού τροχού αυξάνεται και η ταχύτητα του 

αριστερού τροχού μειώνεται ,όπως παρατηρούμε στις παρακάτω εικόνες [14].  
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ΕΙΚΟΝΑ 37. TARGET AND CURRENT ANGLE 1 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 38. TARGET AND CURRENT ANGLE 2 

 

Το αντίστροφο γίνεται όταν η γωνία - στόχος είναι μικρότερη από την τρέχουσα. Αυτή 

η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι την τιμή κατωφλίου (threshold value). Εάν η διαφορά 

των δύο γωνιών είναι μικρότερη από αυτήν την τιμή ,τότε οι δύο τροχοί ρυθμίζονται 

στην κανονική ταχύτητα (cruising speed) [15]. 
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ΕΙΚΟΝΑ 39. ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GO TO TARGET 

 

Συνοπτικά, το ρομπότ προσπαθεί να μεταβεί στο σημείο - στόχο με τον υπολογισμό 

των γωνιών αλλά εάν εντοπίσει ένα εμπόδιο αποθηκεύει τις αρχικές ελάχιστες τιμές 

απόστασης που συντονίζουν το σημείο, το χρόνο και την απόσταση στο στόχο ,εν 

συνεχεία μεταβαίνει στην δεύτερη κατάσταση   FOLLOW_OBSTACLE (ακολούθησε 

το εμπόδιο). Ο μετρητής count θα αναλυθεί σε επόμενο βήμα της εργασίας. 

 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 40. ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TOY ΡΟΜΠΟΤ 

 

Το πέμπτο βήμα προκύπτει ως συνέχεια των προηγούμενων σταδίων και αποτελεί την 

κατάσταση FOLLOW_OBSTACLE (ακολούθησε το εμπόδιο) του ρομπότ. Το ρομπότ 

ακολουθεί το εμπόδιο και αποθηκεύει το ελάχιστο σημείο απόστασης για τη διαδρομή 

του. Όταν βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο για δεύτερη φορά, μεταβαίνει στην 

κατάσταση GO_TO_TARGET. Πώς μπορεί το ρομπότ να καταλάβει ότι είναι η πρώτη 

ή η δεύτερη φορά που περνάει από το ελάχιστο σημείο απόστασης 

(minDistanceToTarget); Η απάντηση είναι πως το ρομπότ αποθηκεύει επίσης το 

χρονικό διάστημα όταν περνάει από το ελάχιστο σημείο απόστασης. Υποτίθεται ότι 
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αυτό το ρομπότ δεν μπορεί να γυρίσει περιμετρικά ένα εμπόδιο σε λιγότερο από 

σαράντα πέντε (45) δευτερόλεπτα μέσα από τα πειράματα που διενεργήθηκαν. Εάν 

περάσουν περισσότερα από 45 δευτερόλεπτα μεταξύ της επίτευξης πρώτης και 

δεύτερης φοράς του σημείου ελάχιστης απόστασης έχουμε σαν αποτέλεσμα να 

κατοχυρώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά που περνάει από το συγκεκριμένο σημείο. 

Διαφορετικά, θα αλλάζει πάντα στην κατάσταση GO_TO_TARGET ,επειδή φτάνει στο 

ελάχιστο σημείο απόστασης για κάθε βήμα κατά την προσέγγιση του στόχου. Η χρήση 

της συνάρτησης time έδωσε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την ακριβή μέτρηση του 

χρόνου για τη διαδρομή του ρομπότ γύρω από το εμπόδιο. Λαμβάνεται υπόψη ότι η 

μέτρηση ξεκινάει από το τελευταίο κοντινότερο σημείο απόστασης, διότι το σύστημα 

GPS για τρείς συνεχόμενες χρονικές στιγμές μπορεί να λάβει την ίδια μέτρηση 

απόστασης. Αυτό συμβαίνει επειδή το εύρος του μετασχηματισμού του πλαισίου δεν 

είναι αρκετά μεγάλο. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 41. EΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 

 

Η περιήγηση γύρω από το εμπόδιο δεν πραγματοποιείται με τους αισθητήρες 

απόστασης του ρομπότ e-puck για τον λόγο ότι, δε θα γινόταν αναφορά σε υλοποίηση 

ρομποτικού οχήματος για σχεδιασμό τροχιάς σε άγνωστο περιβάλλον με την χρήση 

κάμερας (εικόνας). Η αποφυγή αλλά ταυτόχρονα και η κίνηση περιμετρικά του 

εμποδίου επέρχεται από την κατάσταση GO_TO_TARGET του ρομπότ. Τη στιγμή που 

η κάμερα και συνεπώς το ρομπότ πλησιάζει πολύ κοντά στο εμπόδιο ,η εικόνα γίνεται 

κόκκινη και τα επίπεδα του χρώματος αγγίζουν τις ακραίες τιμές. Την επόμενη στιγμή, 

το ρομπότ οδηγείται στην κατάσταση FOLLOW_OBSTACLE και με βάση την κάμερα 

(εικόνα) ακολουθεί του τοίχους του εμποδίου και συνεχίζει να εκτελεί τον αλγόριθμο. 

Στην κατάσταση αυτή ,οι κινήσεις του ρομπότ καθορίζονται με βάση το πού στρέφεται 

η κάμερα ,πόσο κοντά στο εμπόδιο βρίσκεται και εάν δεν έχει καμία οπτική επαφή 

μαζί του. Αναλυτικά, τις στιγμές που η εικόνα του ρομπότ βρίσκεται κάτω από τα 

επίπεδα meanleft < 140 και meanright < 140 δηλαδή τα επίπεδα του κόκκινου 

χρώματος είναι υψηλά ,το ρομπότ πραγματοποιεί μία δεξιά στροφή μέχρι τα επίπεδα 

αυτά να ανέβουν ταυτόχρονα πάνω από το όριο meanleft > 125 και meanright > 125. 
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Εκεί, η κάμερα του ρομπότ δεν αντιλαμβάνεται υψηλά επίπεδα κόκκινου χρώματος σε 

μέσο όρο και αναγκάζει το όχημα να στρίψει αριστερά για να συνεχίσει να περιηγείται 

το εμπόδιο. Από την αρχή, έχει θεωρηθεί ότι η πρώτη στροφή που θα κάνει το ρομπότ 

καθορίζει την αλληλουχία οπτικού προγραμματισμού των επόμενων κινήσεων. Εάν η 

κάμερα λαμβάνει τιμές ενδιάμεσες από τους μέσους όρους της δεξιάς και αριστερής 

εικόνας, το ρομπότ κινείται σε ευθεία γραμμή μέχρι να ξεπεραστούν τα αντίστοιχα 

όρια που προαναφέρθηκαν. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 42. ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FOLLOW OBSTACLE 

 

Τέλος, με την ολοκλήρωση των βημάτων της μεθόδου κατασκευάστηκε το ρομποτικό 

όχημα για τον σχεδιασμό της τροχιάς στο άγνωστο περιβάλλον του Webots και την 

αποφυγή (σύγκρουσης) εμποδίων. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 

προσομοιώσεις στο περιβάλλον Webots όπως επίσης και τα συμπεράσματα που 

εξάγονται. Για την διεκπεραίωση της παρούσας διπλωματικής, πραγματοποιήθηκαν 

προσομοιώσεις τόσο με την ύπαρξη ενός εμποδίου σε άγνωστο περιβάλλον ,όσο και 

με την ύπαρξη περισσότερων. 

 

4.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΕΜΠΟΔΙΟ 

 

Για να εγγυηθούμε την ορθή προσομοίωση της μεθόδου του ρομπότ για τον σχεδιασμό 

της τροχιάς είναι αναγκαίο να εκτελεστούν ακριβώς τα βήματα που αναφέρθηκαν στο 

3ο κεφάλαιο. Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης δεν αντιμετωπίστηκαν σφάλματα. 

Το ρομπότ κινείται με σταθερές ταχύτητες σε όλες τις καταστάσεις του. Ξεκινάει με 

την κατάσταση GO_TO_TARGET και μόλις ανιχνεύσει το κόκκινο εμπόδιο η κάμερα, 

αλλάζει κατάσταση και μεταβαίνει στην FOLLOW_OBSTACLE. Αποφεύγει την 

σύγκρουση μαζί του και ακολουθεί τους τοίχους του ,δηλαδή ,το περιηγείται. Όταν 

βρεθεί το κοντινότερο σημείο απόστασης από τον στόχο αποθηκεύεται και την 

επόμενη φορά που θα περάσει από αυτό ,θα αλλάξει κατάσταση και θα μεταβεί ξανά 

στην κατάσταση GO_TO_TARGET για να προσεγγίσει τον στόχο. Είναι δεδομένο ότι 

δίνεται ένα χρονικό διάστημα 45 δευτερολέπτων στα πλαίσια του οποίου το ρομπότ 

πρέπει να ξαναπεράσει από το κοντινότερο σημείο απόστασης από τον στόχο ,με 

εκκίνηση χρόνου το πέρασμα της πρώτης φοράς. Επίσης, χρησιμοποιείται ένας 

μετρητής χρήσης της κατάστασης FOLLOW_OBSTACLE για λόγους ομαλής 

διεξαγωγής και λειτουργίας της μεθόδου εκτέλεσης του αλγορίθμου. Στο τέλος, όταν 

το ρομπότ πλησιάσει σε  κοντινή απόσταση τον στόχο ,τίθενται σε παύση οι δύο τροχοί 

του. 

 

Παρακάτω θα αναλυθούν ένα προς ένα τα βήματα της προσομοίωσης και τα σημεία – 

κλειδιά για την ολοκλήρωση του αλγορίθμου :  

 

Στην αρχή, παρατηρούμε ότι το ρομπότ βρίσκεται στην κατάσταση GO_TO_TARGET 

με απόσταση από τον στόχο 7.810250, η κίνηση του γίνεται με την ίδια σταθερή 

ταχύτητα των τροχών (cruising speed) ,βρίσκεται στο σημείο Χ = 3 και Y = 2 και τα 

meanleft και meanright είναι ακριβώς στο 155.  



 

54 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 43. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GO TO TARGET 

 

Έπειτα, το ρομπότ σε απόσταση 6.403124 έχει λάβει ήδη υψηλά επίπεδα κόκκινου 

χρώματος και αντίστοιχα χαμηλά νούμερα στο meanleft και  meanright (112 και 116) 

οπότε έχει μεταβεί στην κατάσταση FOLLOW_OBSTACLE. Στρίβει δεξιά για να 

αποφύγει σύγκρουση με το εμπόδιο και έχει καταχωρήσει ήδη το πρώτο κοντινότερο 

σημείο από τον στόχο όπου ξεκινάει να μετράει και τα 45 δευτερόλεπτα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 44. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ GO TO TARGET ΣΕ 

FOLLOW OBSTACLE 

 

 

Στην επόμενη φάση της προσομοίωσης, το ρομπότ καταγράφει την κοντινότερη και 

τελευταία απόσταση από τον στόχο (minDistance) η οποία είναι 2.828427 στο σημείο 

Χ = 6 ,Υ = 6 του χάρτη – πλαισίου. Μετράει τον χρόνο των 45 δευτερολέπτων και 

συνεχίζει την περιήγηση. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 45. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ : ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 

 

Η περιήγηση γύρω από το εμπόδιο συνεχίζει ώστε να κάνει την σωστή προσπέλαση 

περιμετρικά, εκτελώντας την εντολή να στρίψει αριστερά (ObstacleTurnLeft). 
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ΕΙΚΟΝΑ 46. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ : OBSTACLE TURN LEFT 

 

 

Ακόμα μία φάση της προσομοίωσης όπου το ρομπότ στρίβει δεξιά 

(ObstacleTurnRight) για να αποφύγει σύγκρουση με το εμπόδιο. Ο χρόνος των 45 

δευτερολέπτων τρέχει. 
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ΕΙΚΟΝΑ 47. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ : OBSTACLE TURN RIGHT 

 

Η πιο σημαντική κατάσταση της προσομοίωσης όπου το όχημα ξαναβρίσκει το 

κοντινότερο σημείο από τον στόχο για δεύτερη φορά ,έχοντας συμπληρώσει τα 45 

δευτερόλεπτα. Αλλάζει κατάσταση από FOLLOW_OBSTACLE σε GO_TO_TARGET 

στο σημείο 2.828427 που μέτρησε για πρώτη φορά την κοντινότερη απόσταση από τον 

στόχο. Πλέον, το ρομπότ βρίσκεται στο σημείο Χ = 6 , Υ = 6 και οδεύει προς τον 

στόχο. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 48. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ : ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ FOLLOW 

OBSTACLE ΣΕ GO TO TARGET  

 

 

Στο σημείο Χ = 8, Υ = 7 το ρομπότ βρίσκεται στην κατάσταση GO_TO_TARGET 

αλλά χρειάζεται να στρίψει δεξιά για να προσεγγίσει επιτυχώς τον στόχο στο σημείο 

Χ = 8 ,Υ = 8. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνει την ταχύτητα του αριστερού τροχού και 

μειώνει αυτήν του δεξιού γιατί η γωνία - στόχος είναι μικρότερη από την τρέχουσα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 49. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GO TO TARGET TURN RIGHT 

 

Τέλος, το ρομπότ επιτευχθεί τον στόχο του ,να εκτελέσει με επιτυχία τα βήματα της 

μεθόδου του αλγορίθμου Bug 1 και να επεξεργαστεί σωστά την εικόνα από την 

κάμερα. Η ένδειξη “TARGET REACHED” εκτυπώνεται από την κονσόλα και ο 

ελεγκτής του ρομπότ τερματίζει επιτυχώς. 
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ΕΙΚΟΝΑ 50. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ : TARGET REACHED 

 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης στο περιβάλλον Webots υπήρξαν αρκετά 

ενθαρρυντικά και τις περισσότερες φορές οι μετρήσεις αλλά και οι κινήσεις 

ολοκληρώθηκαν με ακρίβεια. Πρέπει βέβαια να μην παρακάμψουμε το γεγονός ότι 

μερικές φορές μπορεί το σύστημα να λάβει λανθασμένες μετρήσεις ή να εκτιμήσει 

εσφαλμένα για αυτό και το κόκκινο εμπόδιο δεν έχει φυσική υπόσταση αλλά μόνο 

γεωμετρική. Επίσης, το σημείο αρχής και το σημείο στόχου του ρομπότ είναι 

καθορισμένα από την αρχή του προγραμματισμού της εργασίας. 

 

Το βίντεο (video) με την προσομοίωση της μεθόδου για ένα εμπόδιο : 

https://drive.google.com/file/d/1WW0zVQQXIIPDj-M7_U5hFMrBcCBGH4PC 
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4.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΕΜΠΟΔΙΑ 

 

Για την εξέλιξη της εργασίας εξετάστηκε και η προσομοίωση στο περιβάλλον Webots 

με δύο εμπόδια. Ουσιαστικά, τοποθετήθηκε ανάμεσα στην διαδρομή αρχή – στόχος 

του ρομπότ ακόμα ένα ίδιο εμπόδιο. Η μόνη διαφορά με την προσομοίωση του ενός 

εμποδίου είναι ότι η κατάσταση FOLLOW_OBSTACLE πρέπει να χρησιμοποιηθεί δύο 

φορές ακριβώς. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα ήταν η αύξηση του μετρητή count για 

έλεγχο από count < 1 σε count < 2. Εάν αυξανόταν η διαδρομή ή αλλιώς ο χώρος – 

πλαίσιο του περιβάλλοντος προσομοίωσης θα υπήρχε η δυνατότητα να τοποθετηθούν 

και επιπλέον εμπόδια με μόνη αλλαγή την αύξηση του μετρητή count . 

 

Το περιβάλλον προσομοίωσης για δύο εμπόδια είναι ως εξής : 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 51. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ 2 ΕΜΠΟΔΙΑ 

 

Το βίντεο (video) με την προσομοίωση της μεθόδου για δύο εμπόδια : 

https://drive.google.com/file/d/1gfqbYXmmmq6VdSRBYAiJRRe2HH3Tg-QN 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Στόχος της διπλωματικής εργασίας ήταν να παρουσιάσει και να αναλύσει σε βάθος τον 

σχεδιασμό της τροχιάς του ρομποτικού οχήματος σε άγνωστο περιβάλλον έπειτα από 

την αξιολογημένη χρήση του αλγορίθμου Bug 1. Όπως παρατηρήσαμε, το περιβάλλον 

Webots μας βοήθησε σε τεράστιο βαθμό με τις δυνατότητες του. Η ευχέρεια σε 

στοιχεία ρομποτικής και προγραμματισμού έλυσε κάθε είδους πρόβλημα και δυσκολία 

κατά την εκπόνηση  της συγκεκριμένης εργασίας. Η εκτέλεση του αλγορίθμου Bug 1 

και η χρήση της επεξεργασίας και ανάλυσης της εικόνας  συνδυάστηκαν για την σωστή 

λειτουργία της προσομοίωσης. 

 

Επιπροσθέτως, τα βήματα της μεθόδου υλοποίησης αυτού του ρομπότ έκαναν 

ξεκάθαρη την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει προγραμματιστικά και 

λειτουργικά το όχημα ώστε να επιτύχει τον στόχο του. Οι προσομοιώσεις δεν 

εμφάνισαν αρκετά λάθη ,αντιθέτως καταλήγουν σε ακριβείς καταστάσεις και ομαλά 

αποτελέσματα. Το πεδίο δράσης του ρομποτικού οχήματος δεν περιορίστηκε μόνο στις 

προσομοιώσεις ενός εμποδίου. Η μεθοδολογία έδωσε την ευκαιρία για 

αποτελεσματική χρήση και εκτέλεση προσομοιώσεων με δύο εμπόδια. 

 

Τέλος, παρατηρείται ότι οι δυνατότητες αυτής της υλοποίησης επιδέχονται παραπάνω 

βελτιώσεις  όσον αφορά τις αποστάσεις του περιβάλλοντος ,την ακρίβεια των 

μετρήσεων και προσεγγίσεων ,την αποτελεσματική λειτουργία του αλγορίθμου και την 

άριστη επεξεργασία μίας εικόνας.
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