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ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Υλοποίηση ροµποτικού οχήµατος µε Arduino και Raspberry Pi 
 

 

Ο φοιτητής/τρια θα χρησιµοποιήσει υπάρχον ανάπτυγµα της εταιρίας VEX Robotics, 

προκειµένου να υλοποιήσει ένα µικρό ροµποτικό όχηµα τύπου διαφορικής οδήγησης 

(differential drive). Το όχηµα θα φέρει δύο κατάλληλα µοτέρ και αισθητήρες επιτάχυνσης 

και πυξίδας (π.χ. FLORA sensor), οπτικούς κωδικοποιητές και έναν περιστρεφόµενο 

υπερηχητικό αισθητήρα απόστασης. 

Ο σκοπός του οχήµατος είναι να περιφέρεται ελεύθερα στο επίπεδο έδαφος 

αποφεύγοντας τα εµπόδια και ταυτόχρονα να υπολογίζει τη θέση και τον 

προσανατολισµό του, µε βάση τους αισθητήρες οδοµετρίας που διαθέτει. Τέλος, 

ανιχνεύει τη θέση των διαφόρων αντικειµένων στον χώρο και κατασκευάζει έναν 

υποτυπώδη χάρτη του χώρου γεµίζοντας ένα πλέγµα κατάληψης. 

Για τον έλεγχο χαµηλού επιπέδου των κινητήρων και των αισθητηρίων το ροµπότ θα 

χρησιµοποιεί τον µικροελεγκτή Arduino. Για τον υπολογισµό της οδοµετρίας µε βάση τις 

κινηµατικές εξισώσεις και για την κατασκευή του χάρτη θα χρησιµοποιεί το Raspberry 

Pi. Οι δύο υπολογιστικές µονάδες θα συνδέονται και θα ανταλλάσσουν δεδοµένα µέσω 

σειριακής διασύνδεσης. 

 

Αριθµός φοιτητών:    1  

Απαραίτητες γνώσεις και προαπαιτούµενα µαθήµατα: 

1. Προγραµµατισµός Συστηµάτων Πραγµατικού Χρόνου 

Βιβλιογραφία 

https://www.raspberrypi.org/ 

https://www.arduino.cc/ 

Επικοινωνία:   I. Καλόµοιρος, Αναπλ. Καθηγητής (ikalom@teiser.gr) 



∆ιαδικασία παρακολούθησης της προόδου, την οποία ο φοιτητής αποδέχεται µε την 

αίτησή του να εκπονήσει την πτυχιακή εργασία: 

1. Ο φοιτητής/τρια πρέπει να έχει πραγµατικό ενδιαφέρον να ασχοληθεί µε εφαρµογές 

ενσωµατωµένων συστηµάτων και ροµποτικής και να µελετήσει ώστε να καλύψει τα κενά 

άµεσα, χωρίς καµία καθυστέρηση.  

2. Η προτεινόµενη εργασία θα πρέπει να εκπονηθεί στο εργαστήριο του Τοµέα ΑΥΒΕ.  

3. Η προτεινόµενη εργασία πρέπει να έχει υλοποιηθεί το αργότερο µέχρι το τέλος του 

έτους 2018. Ο φοιτητής πρέπει να επιδείξει αποτελέσµατα µέσα στους πρώτους δύο 

µήνες από τον ανάληψη του θέµατος.  

4. Με βάση τα παραπάνω ο επιβλέπων κρίνει την πρόοδο και αποφασίζει για την 

συνέχεια της εργασίας. Αν ο επιβλέπων κρίνει στο τέλος του διµήνου ότι δεν υπάρχει η 

αναµενόµενη πρόοδος, ενώ δεν συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι ακαδηµαϊκής φύσεως, 

το θέµα αφαιρείται και ανατίθεται εκ νέου, σε άλλον σπουδαστή.  

 


