Διπλωματική στη Ρομποτική
Η ανάπτυξη ρομπότ με ικανότητες κοντά σε αυτές των τετράποδων ζώων, όπως η γρήγορη
και αποδοτική κίνηση σε δύσβατα εδάφη, δίνει νέες δυνατότητες για αναζήτηση επιζώντων
μετά από καταστροφές (πχ σεισμό, πυρκαγιά κλπ), για κίνηση σε επικίνδυνα μη δομημένα
περιβάλλοντα, για εξερεύνηση πλανητών κ.α. Η έρευνά μας στο Εργαστήριο Αυτομάτου
Ελέγχου και Ρομποτικής (www.csl-ep.mech.ntua.gr), του καθ. Ε. Παπαδόπουλου στη Σχολή
Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. αφορά στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο
τετράποδων ρομπότ με κύριους στόχους την κίνηση με υψηλή ταχύτητα και την κίνηση σε
μη δομημένο περιβάλλον.

The cheetah

Laelaps Robot

Laelaps II Conceptual Design

Θέμα 1 - Σχεδιασμός Ηλεκτρικού/Ηλεκτρονικού Υποσυστήματος Τετράποδου Ρομπότ
Περιγραφή
- Σχεδιασμός και κατασκευή του ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού υποσυστήματος του
τετράποδου ρομπότ Laelaps II.
- Διαχείριση σημάτων σε περιβάλλον με έντονο ηλεκτρικό θόρυβο.
- Ηλεκτρονικά ισχύος και αναγεννητική πέδηση.
- Μελέτη θεμάτων τροφοδοσίας, συνδέσεων και οδήγησης καλωδίων.
- Ελαχιστοποίηση αριθμού, όγκου και βάρους πλακετών, αντοχή σε κραδασμούς.
Απαιτούμενες Γνώσεις
- Ηλεκτρικός/ηλεκτρονικός σχεδιασμός, προσομοίωση και κατασκευή πλακετών,
EAGLE, SPICE (ή παρεμφερή).

Θέμα 2 - Προγραμματισμός Υπολογιστικού Συστήματος Τετράποδου Ρομπότ
Περιγραφή
- Σχεδιασμός του λογισμικού ελέγχου του ρομπότ Laelaps II (ROS, C/C++).
- Διαχείριση μετρήσεων από αισθητήρες και αποστολή σημάτων προς τους
επενεργητές των ποδιών, σε υψηλή συχνότητα βρόχου (≥1kHz).
- Δημιουργία κατάλληλου User Interface (Χρήση RVIZ, MOVEIT κ.τλ.).
- Μετατροπή υπάρχοντος συστήματος σε αντίστοιχο πραγματικού χρόνου π.χ.
Xenomai.
- Προγραμματισμός μικροελεγκτών (Tiva).
Απαιτούμενες Γνώσεις
- Linux, ROS, C/C++

Επικοινωνία
Αν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα θέματα για άμεση έναρξη της εργασίας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στα email: kmach@central.ntua.gr, kkoutsou@central.ntua.gr,
mastrothanasis@gmail.com
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