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Περίληψη 
 
Τα Νευρωνικά ∆ίκτυα αποτελούν ενα παράδειγµα οτι η φύση αποτελεί πηγή έµπευσης 

για την τεχνολογία. Στην εργασία αυτή, αρχικά, βλέπουµε πως η βιολογία δανείζει  την 
έννοια του νευρώνα στην τεχνολογία. Επίσης αναφέρεται περιληπτικά τι είναι ο 
βιολογικός νευρώνας και αναλύεται µαθηµατικώς η λειτουργία του. Μέσω της ανάλυσης 
αυτής, σε τεχνολογικό επίπεδο πλέον, βλέπουµε πως ορίζεται ο τεχνητός νευρώνας. Η 
χρήση των νευρώνων σε δίκτυα εξετάζεται µε τη βοήθεια µαθηµατικών µοντέλων. Θα 
δούµε την τυπική δοµή ενός νευρωνικού δικτύου, την τοπολογία των νευρώνων σε 
στρώµατα, καθώς και τη δοµή δικτύων πολλών στρωµάτων.  
Το ελεγχόµενο σύστηµα για τα νευρωνικά δικτύα προέρχεται απο τα ροµποτικά 

συστήµατα και συγκεκριµένα είναι ο ροµποτικός βραχίονας. Θα εστιάσουµε, αρχικά,  
στις ροµποτικές διατάξεις οι οποίες αναλύονται σύµφωνα µε την αρχή λειτουργίας τους, 
τη µέθοδο ελέγχου κίνησης, τον τύπο µετάδοσης κίνησης και το γεωµετρικό σχεδιασµό 
τους. Στη συνέχεια, στη µαθηµατική εξέταση των ροµποτικών συστηµάτων θα 
αναπτυχθεί η κινηµατική ανάλυση αλλά και η δυναµική ανάλυση των ροµποτικών 
βραχιόνων µε τη βοήθεια των εξισώσεων Lagrange. 
Ο νευρωνικός έλεγχος υλοποιείται µε τη βοήθεια των νευρωνικών ελεγκτών. 

Εξετάζονται τα είδη του νευρωνικού ελέγχου (έµµεσος, άµεσος) καθώς και πως 
κατατάσσονται οι νευρωνικοί ελεγκτές σε σειριακούς και παράλληλους. Εξετάζεται η 
αναγνώριση του δυναµικού ροµποτικού µοντέλου µε νευρωνικά δίκτυα και αναλύονται 
οι µέθοδοί του (σε σχεση µε την είσοδο-έξοδο, τον χώρο κατάστασης και τον χώρο 
εργασίας). 
Η ροµποτική είναι ένας µεγάλος κλάδος της βιοµηχανίας στον οποίο εφαρµόζεται ο 

νευρωνικός έλεγχος. Εκτός οµως απο την ροµποτική ο νευρωνικός έλεγχος έχει πολλές 
ακόµα εφαρµογές κυρίως στην παραγωγική διαδικασία. Τα παραδείγµατα που 
αναφέρονται στην εργασία είναι ένα σύστηµα ποιοτικού ελέγχου ξύλινων επιφανειών, 
µια µονάδα παστεριώσης, µια ευφυής µονάδα CNC, ένας φούρνος που ελέγχεται από 
νευρωνικο δίκτυο, µια µονάδα µέτρησης βάρους προιόντος και τέλος, µία µονάδα κονιο-
ποιηµένου κάρβουνου. Ολοκληρώνοντας, γίνεται µια αναφορά σε σύγχρονες τάσεις 
χρήσης νευρωνικών δικτύων και σε πιθανές µελλοντικές εφαρµογές τους σε διάφορους 
τοµείς.  
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Εισαγωγή 
 
Τα ροµπότ έπαιξαν εξέχοντα ρόλο στη βιοµηχανία τα προηγούµενα 50 χρόνια και 

περίπου ένα εκατοµµύριο ανά τον κόσµο  βιοµηχανικές µονάδες τα χρησιµοποιούν 
σήµερα εκτεταµένα.  
Ο όρος ροµπότ πρώτο-χρησιµοποιήθηκε σε ένα θεατρικό έργο του Τσέχου συγγραφέα 

Karel Capek και προέρχεται από την τσέχικη λέξη “robota” που σηµαίνει εξαναγκασµένη 
εργασία. Ο Capek προέβλεψε την εξάπλωση αυτή των ροµπότ καθώς ζωγράφισε µια 
εικόνα από ανθρωπόµορφες µονάδες που κατασκευάστηκαν να υπηρετούν την 
ανθρωπότητα. Τουλάχιστον δυο στοιχειώδη ροµπότ κατασκευάστηκαν στη δεκαετία του 
1920 και 1930. Όµως η εµπορική χρήση των ροµπότ ξεκίνησε µε την εφεύρεση µη 
ανθρωπόµορφων τύπων βιοµηχανικών ροµπότ το 1954. Στη σηµερινή εποχή, µε την 
ανάπτυξη στους τοµείς της µηχατρονικής, της τεχνολογίας υλικών και της τεχνητής 
νοηµοσύνης, αρκετά από αυτά τα ανθρωπόµορφα ροµπότ αρχίζουν να γίνονται προσιτά 
στη βιοµηχανία, στα σπίτια και ακόµα και σε επικίνδυνα περιβάλλοντα για πρόληψη και 
αντιµετώπιση κινδύνων.  
Από το τέλος της δεκαετίας του ’60 παρουσιάζεται µια αλµατώδη ανάπτυξη στον 

τοµέα της ροµποτικής. Τα ροµποτικά συστήµατα στην αρχή δεν διέθεταν υπολογιστικές 
και αισθητήριες ικανότητες. Στη συνέχεια υιοθετήθηκαν τεχνικές µε περιορισµένες 
ικανότητες υπολογισµού, προγραµµατισµού και ανάδρασης και τα ροµπότ διαθέτουν µια 
µεγάλη ποικιλία αισθητήρων. Σήµερα τα ευφυή ροµποτικά συστήµατα (intelligent 
robotic systems), είναι εξοπλισµένα µε πλήθος ισχυρότατων αισθητηρίων οργάνων, και 
µε τεχνικές προσαρµογής στο χώρο εργασίας τους. Ο συνδυασµός τεχνικών αυτοµάτου 
ελέγχου και µεθόδων τεχνητής νοηµοσύνης, εξασφαλίζει την αποδοτικότερη λειτουργία 
σε µεταβαλλόµενα ή και αβέβαια περιβάλλοντα. Ο απώτερος στόχος είναι εµφανής: 
Αυτόνοµα ροµπότ. Ροµπότ, που µπορούν να αντιληφθούν τις αλλαγές στο χώρο εργασίας 
τους, να κινούνται όταν και όπου χρειάζεται, να προσαρµόζονται σε ποικίλες συνθήκες 
και καταστάσεις και να ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις των κατασκευαστών τους. 
Η αυξανόµενη ζήτηση των ροµπότ σε βιοµηχανικές και εµπορικές δραστηριότητες έχει 

δώσει σηµαντική ώθηση στη ροµποτική τεχνολογία. Σε πολλές περιπτώσεις είναι 
αναγκαία η ύπαρξη και χρησιµοποίηση αυτόνοµων ροµπότ. Σε καταστάσεις πολέµου, σε 
συνθήκες έντονης µόλυνσης του περιβάλλοντος χώρου, στην εξερεύνηση του 
διαστήµατος ή του βυθού της θάλασσας, η παρουσία τέτοιων συστηµάτων θα έφερνε 
ανακούφιση στον ανήσυχο άνθρωπο. ∆υστυχώς όµως τέτοια αυτόνοµα ροµποτικά 
συστήµατα δεν είναι ούτε εµπορικά διαθέσιµα ούτε συναντώνται σε προχωρηµένο 
πειραµατικό στάδιο.  
Το 2004 σηµειώθηκε η 50η επέτειο της κατασκευής του πρώτου βιοµηχανικού ροµπότ 

από τον µηχανικό George Devol. Μαζί µε το συνεργάτη του ξεκίνησαν να φτιάχνουν και 
να πουλάνε µια µονοβραχίονη προγραµµατιζόµενη µονάδα που την ονόµασαν 
UNIMATE. Ο συνεργάτης του Devol οραµατίστηκε τις ροµποτικές αυτές συσκευές σαν 
βοηθητικές στη λειτουργία του εργοστασίου και σαν µια βοήθεια στον απλό εργάτη. Η 
General Motors ήταν η πρώτη που αγόρασε το UNIMATE το 1961 αλλά για διάφορους 
οικονοµικούς και κοινωνικούς λόγους οι Ιάπωνες ήταν αυτοί που πρώτοι 
χρησιµοποίησαν ροµπότ στην αυτοκινητοβιοµηχανία. Το 1978 η General Motors 
εγκατέστησε µια γραµµή συναρµολόγησης χρησιµοποιώντας ένα PUMA (programmable 
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universal machine for assembly) και έτσι τα ροµπότ ξεκίνησαν να εφαρµόζονται στην 
Αµερικάνική βιοµηχανία.  
Ένα τυπικό βιοµηχανικό ροµπότ περιλαµβάνει ένα ισχυρό, πολλαπλών αρθρώσεων 

µηχανικό βραχίονα, το οποίο είναι σχεδόν τόσο ευέλικτο όσο και το ανθρώπινο χέρι και 
µπορεί να προγραµµατιστεί να φέρει εις πέρας και να χειριστεί αντικείµενα µικρά ή 
µεγάλα. Η Ιαπωνία είναι µπροστά στη χρησιµοποίηση τέτοιου είδους ροµποτικών 
εργατών, οι οποίες είναι περίπου ένα εκατοµµύριο ανά τον κόσµο και συνεχώς 
αυξάνονται. Αυτή η αύξηση του αριθµού των ροµπότ ήταν αναµενόµενη και µόνο αν 
λάβουµε υπ’ όψη µας το οικονοµικό κίνητρο καθώς το κόστος των ανθρώπων εργατών 
αυξάνεται ενώ το κόστος ενός ροµποτικού εργάτη συνεχώς µειώνεται. Τα ροµπότ 
αποτελούν το 10% του εργατικού δυναµικού της Ιαπωνικής, Ιταλικής και Γερµανικής 
αυτοκινητοβιοµηχανίας αντικαθιστώντας το ανθρώπινο δυναµικό και ειδικά τους 
γηραιότερους.  
Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η πραγµατική αυτονοµία των ροµποτικών 

συστηµάτων θα επιτευχθεί µε την κατάλληλη χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας των 
τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Τα νευρωνικά δίκτυα φαίνονται κατάλληλα για 
προβλήµατα στα οποία πιο συµβατικές υπολογιστικές προσεγγίσεις δεν είναι 
αποτελεσµατικές. Τα νευρωνικά δίκτυα από µόνα τους µπορούν να εισάγουν 
επαναστατικές προοπτικές και προσεγγίσεις σε πολλά θέµατα της τεχνολογίας 
γενικότερα και ειδικότερα στο ροµποτικό έλεγχο. 
 
Νευρωνικά δίκτυα στο ροµποτικό έλεγχο 
 
Στον τοµέα του ροµποτικού ελέγχου, η έρευνα αλλά και η εφαρµογή της τεχνολογίας των 
νευρωνικών δικτύων έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα και περισσότερες υποσχέσεις 
για το µέλλον.  
Η ειδική χρησιµότητα που φαίνεται να έχουν τα νευρωνικά δίκτυα στο ροµποτικό έλεγχο 
έχει να κάνει κυρίως µε το χαρακτήρα των προβληµάτων που εντοπίζονται σε αυτόν. Πιο 
συγκεκριµένα, τα περισσότερα θέµατα του ελέγχου των ροµπότ διατυπώνονται µε 
µαθηµατικά προβλήµατα των οποίων η λύση δεν είναι µοναδική. Ο ειδικός ρόλος των 
νευρωνικών δικτύων στην προκειµένη περίπτωση είναι ότι µειώνουν σηµαντικά το 
υπολογιστικό κόστος και µπορούν να επιλύσουν πολύ αποδοτικά τέτοιου είδους 
προβλήµατα. Εφαρµόζονται στο στρατηγικό επίπεδο ελέγχου, όπου επιλύουν κυρίως 
προβλήµατα σχεδιασµού καθηκόντων και ευφυούς ελέγχου. Ειδικά στο σχεδιασµό 
καθηκόντων, στο µέλλον είναι δυνατόν τα νευρωνικά δίκτυα να προσδώσουν την ευφυΐα 
που χρειάζεται το σύστηµα προκειµένου να ανταποκριθεί σε αβεβαιότητες ενός 
µεταβαλλόµενου ή ασαφούς περιβάλλοντος. Στο τακτικό επίπεδο ελέγχου, 
αντιµετωπίζουν κυρίως προβλήµατα σχεδιασµού τροχιάς. Τέλος στο εκτελεστικό επίπεδο 
ελέγχου, η εφαρµογή των νευρωνικών δικτύων αφορά στον έλεγχο θέσης και τροχιάς. 
Επειδή, για την ώρα όµως, ο έλεγχος µε νευρωνικά δίκτυα έχει αποδειχθεί µη ακριβής, 
χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε κλασικούς ρυθµιστές. Ακόµα κι έτσι όµως, η 
εισαγωγή των νευρωνικών δικτύων στον τοµέα έχει µειώσει εµφανώς το τεράστιο 
υπολογιστικό φόρτο που απαιτεί αυτό το επίπεδο. 
Σε όλα τα προαναφερόµενα επίπεδα, τα προβλήµατα ελέγχου που προκύπτουν, µπορούν 
να διατυπωθούν σαν προβλήµατα βελτιστοποίησης και συσχέτισης µορφών. Π.χ. σε ένα 
αυτόνοµο ροµπότ, ο σχεδιασµός τροχιάς αποτελεί πρόβληµα βελτιστοποίησης, ενώ ο 
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έλεγχος κινητήρων µέσω αισθητήρων αποτελεί πρόβληµα συσχέτισης µορφών. Όπως 
είναι φανερό το πρόβληµα της συσχέτισης των µορφών είναι υποσύνολο του 
πρωτογενούς προβλήµατος της αναγνώρισης προτύπων. Το πρόβληµα της 
βελτιστοποίησης επιλύεται µε την επιλογή του κατάλληλου αλγορίθµου έτσι ώστε η 
σύγκλισή του να εξασφαλίζει ταυτόχρονα τη βελτιστοποίηση κάποιου κριτηρίου. 
 
Επίπεδο Σχεδιασµού 
 
Σύµφωνα µε τη θεωρία των νευρωνικών δικτύων υπάρχουν πέντε βασικοί σχεδιασµοί 
νευρωνικού ελέγχου, που ανάλογα µε την περίσταση αποδίδουν καλύτερα ή χειρότερα. 

• Έλεγχος επιτήρησης: Σύµφωνα µε αυτόν, το νευρωνικό δίκτυο διδάσκεται 
ζεύγη εισόδων-εξόδων, µε στόχο την προσοµοίωση ενός επιθυµητού µοντέλου. 
Οι είσοδοι του δικτύου κατά τη διάρκεια της µάθησης αντιστοιχίζονται σε 
συγκεκριµένες «επιθυµητές» εξόδους που παράγονται από έναν εξωτερικό 
δάσκαλο. Ουσιαστικά δηλαδή, το δίκτυο µαθαίνει την απεικόνιση εισόδου- 
εξόδου που συνεπάγεται το όλο σύστηµα µέσω ενός συνόλου παραδειγµάτων 
που αποτελούν και την ιδανική κατάσταση λειτουργίας του δικτύου µας.  

• Άµεσος ανάστροφος έλεγχος: Αυτός είναι ένας σχεδιασµός που έχει προταθεί 
από τον Miller. Αυτό το µοντέλο προβλέπει την εκπαίδευση του δικτύου στο 
ανάστροφο κινηµατικό µοντέλο του συστήµατος µε στόχο να κάνει το σύστηµα 
να ακολουθήσει µια επιθυµητή τροχιά. 

• Νευρωνικός προσαρµοστικός έλεγχος: Ο σχεδιασµός αυτός έχει το 
χαρακτηριστικό ότι πραγµατοποιεί µια επέκταση από τον κλασικό έλεγχο στο 
νευρωνικό, διατηρώντας την προηγούµενη γνώση. Στα πλαίσια του 
σχεδιασµού αυτού οι κλασικοί προσαρµοστικοί ρυθµιστές αντικαθίστανται από 
νευρωνικά δίκτυα. Το αποτέλεσµα αυτής της επέκτασης είναι φυσικά 
µεγαλύτερη ευελιξία, σθεναρότητα και το βασικότερο η αντιµετώπιση µη 
γραµµικοτήτων.  

• Ανάστροφη διάδοση µε το χρόνο: Με αυτόν ασχολήθηκαν οι Jordan και 
Kawato. Σύµφωνα µε αυτόν προβλέπεται ένας βέλτιστος ρυθµιστής. Ο βασικός 
στόχος είναι ο προσδιορισµός των βέλτιστων παραµέτρων του συστήµατος ή 
των βαρών, ενώ αγνοείται ο προσδιορισµός µιας βέλτιστης ακολουθίας 
δράσεων ελέγχου, που αποτελεί το αντικείµενο του κλασικού βέλτιστου 
ελέγχου. Ωστόσο οι προσπάθειες των δυο προαναφερόµενων έδειξαν ότι και οι 
δύο στόχοι µπορούν να επιτευχθούν ταυτόχρονα. Ο Jordan έλυσε ένα 
πρόβληµα παρακολούθησης τροχιάς, όπου η ανάστροφη δυναµική δε 
λειτουργεί. Ο Kawato µετά από ένα σθεναρό προκαταρκτικό στάδιο 
αναγνώρισης συστήµατος µέσω νευρωνικών δικτύων,πέτυχε σχεδιασµό 
τροχιάς και παρακολούθηση τροχιάς ταυτόχρονα. 

• Προσαρµοστικές Κριτικές Μέθοδοι: Αυτή είναι µια οικογένεια µεθόδων που 
βασίζονται στην προσέγγιση της µεθόδου δυναµικού προγραµµατισµού του 
Bellman. Το ιδιαίτερο αυτών των µεθόδων, είναι η χρησιµοποίηση µάθησης 
που ενισχύεται µε το χρόνο, µε την οποία τα προβλήµατα σχεδιασµού και 
βελτιστοποίησης λύνονται ταυτόχρονα.         
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Επίπεδο Εκτέλεσης 
 
Στο επίπεδο εκτέλεσης, η εισαγωγή των νευρωνικών δικτύων επιφέρει µεγάλες 
βελτιώσεις σε ότι αφορά την αποδοτικότητα και ευελιξία του νόµου ελέγχου. Οι 
κλασικοί προσαρµοστικοί ρυθµιστές σ’ αυτό το επίπεδο χρειάζονται δεδοµένα απο 
αισθητήρια όργανα και ανάλογη ευρετική πληροφορία. Πέρα από αυτό έχουν σηµαντικά 
περιορισµένες δυνατότητες προσαρµογής σε φραγµένο χρόνο (real time). Οι βελτιώσεις 
που υπεισέρχονται από την υιοθέτηση του σχεδιασµού µε νευρωνικά δίκτυα είναι πολύ 
σηµαντικές. Κατ’ αρχήν, η µάθηση είναι µια σχετικά απλή διαδικασία, αφού το δίκτυο 
διδάσκεται ζεύγη εισόδου –εξόδου και αγνοεί σχεδιαστικές λεπτοµέρειες. Έτσι ο έλεγχος 
εµφανίζεται πολύ πιο ευέλικτος. Πέρα απ’ αυτό, το νευρωνικό δίκτυο διαθέτει µεγάλες 
δυνατότητες συσχέτισης, παρεµβολής και γενίκευσης. Συνεπώς ο νευρωνικός ρυθµιστής 
είναι ικανός να αντισταθµίσει µεγάλες περιοχές αβεβαιότητας του ροµπότ. Επίσης στην 
περίπτωση των νευρωνικών δικτύων µε µη εποπτευόµενη µάθηση, ο ρυθµιστής 
προσαρµόζεται συνεχώς σε µεταβολές του συστήµατος και µάλιστα ορισµένες φορές σε 
φραγµένο χρόνο, πράγµα που επιτρέπει πολύ µεγάλη σθεναρότητα του νόµου ελέγχου, 
αλλά και σχεδιαστική απλότητα και δυναµικότητα. Τέλος, ο νευρωνικός έλεγχος παρέχει 
τη δυνατότητα της βελτιστοποίησης µιας ήδη διδαγµένης κίνησης αφού το δίκτυο 
«δοκιµάζει» εναλλακτικές ταχύτερες ίσως κινήσεις. 
Ο τύπος των νευρωνικών δικτύων που χρησιµοποιούνται κατά κανόνα στο νευρωνικό 
έλεγχο είναι το multilayer perceptron και το δίκτυο Hopfield. Το δίκτυο Hopfield είναι 
ένα δίκτυο που έχει το πολύ µεγάλο πλεονέκτηµα ότι η µάθηση του είναι µη 
εποπτευόµενη. ∆ηλαδή, εκπαιδεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Εξ’αιτίας 
αυτού του γεγονότος έχει τη σηµαντική δυνατότητα να ασκεί δυναµικά προσαρµοστικό 
έλεγχο και ίσως σε real time. Το µειονέκτηµά του είναι ότι η συνδεσµολογία του είναι 
σύνθετη µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τον υπολογιστικό φόρτο του συστήµατος. 
Επιπλέον, η σύγκλισή του δεν είναι πάντα εξασφαλισµένη, ειδικά όταν έχουµε ένα 
µεταβαλλόµενο σύστηµα του οποίου ο ρυθµός µεταβολής είναι συγκρίσιµος αν όχι 
µεγαλύτερος του ρυθµού µάθησης του δικτύου. Συνεπώς η χρησιµοποίηση του Hopfield 
έχει πολύ θετικά αποτελέσµατα αλλά και µεγάλο ρίσκο. Γι αυτό είναι προτιµότερη σε 
χρονικά µη µεταβαλλόµενα συστήµατα η χρήση πιο «συµβατικών» δικτύων όπως είναι 
το multilayer perceptron.  
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Κεφάλαιο 1 
 
 
 
 
 

Νευρωνικά ∆ίκτυα 
 
 
1.1 Εισαγωγή 
 
Η έρευνα σχετικά µε τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι εµπνευσµένη απο τη δοµή και τη 

λειτουργία του εγκεφάλου. Βασικό δοµικό στοιχείο του εγκεφάλου είναι οι νευρώνες, 
δηλαδή τα νευρικά κύτταρα τα οποία δηµιουργούν ένα πυκνό δίκτυο επικοινωνίας µεταξύ 
τους. Κίνητρο για τη µελέτη του νευρώνα και των νευρωνικών δικτύων είναι η ελπίδα 
ανακάλυψης ενός νέου υπολογιστικού µοντέλου  βασισµένου σε µια δικτυακή δοµή 
παρόµοια µε αυτή του εγκεφάλου. Αυτή η καινούργια υπολογιστική πλατφόρµα –γνωστή ως 
Connectionist Model– θα είναι πιο κατάλληλη για ανάπτυξη ευφυών αλγορίθµων και 
γενικότερα διαδικασιών σχετιζόµενων µε τη νοηµοσύνη, όπως η µάθηση, η µνήµη, η 
γενίκευση, η οµαδοποίηση προτύπων, κλπ.[1] 
 
Τα συνήθη Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα (ΤΝ∆) χρησιµοποιούν πολύ απλοποιηµένα µοντέλα 
νευρώνων τέτοια ώστε να διατηρούν µόνο τα πολύ αδρά χαρακτηριστικά των λεπτοµερών 
µοντέλων που χρησιµοποιούνται στη νευρολογία. Θα έλεγε κανείς ότι τα συνήθη τεχνητά 
νευρωνικά µοντέλα έχουν ελάχιστη σχέση µε τα βιολογικά νευρωνικά συστήµατα. Ωστόσο 
πιστεύεται ότι οι λεπτοµέρειες δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία στην κατανόηση της ευφυούς 
συµπεριφοράς των βιολογικών νευρωνικών συστηµάτων. Ακόµη και αυτά τα απλά µοντέλα 
νευρώνων µπορούν να δηµιουργήσουν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα δίκτυα αρκεί να πληρούν 
δυο βασικά χαρακτηριστικά: 
 

• Οι νευρώνες να έχουν ρυθµιζόµενες παραµέτρους ώστε να διευκολύνεται η 
διαδικασία της µάθησης – ιδιότητα γνωστή ως πλαστικότητα των νευρώνων.[1] 

• Το δίκτυο να αποτελείται απο µεγάλο πλήθος νευρώνων ώστε να επιτυγχάνεται 
παραλληλισµός της επεξεργασίας και κατανοµή της πληροφορίας.[1] 

 
Η πρόκληση που αντιµετωπίζει η θεωρία των ΤΝ∆ είναι η εύρεση κατάλληλων αλγορίθµων 
εκπαίδευσης των δικτύων και ανάκλησης της πληροφορίας που αυτά περιέχουν έτσι ώστε να 
προσοµοιάζονται ευφυείς διαδικασίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται ο ορισµός του κατάλληλου περιβάλλοντος 
εκπαίδευσης, π.χ. αν το δίκτυο θα εκπαιδεύεται µε επίβλεψη, δηλαδή µε τη χρήση κάποιων 
δεδοµένων οδηγών-δασκάλων, ή αν το δίκτυο θα αφήνεται µόνο του να αυτο-οργανωθεί και 
µε ποιο συγκεκριµένο κριτήριο και στόχο. 
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1.2 Ο ΝΕΥΡΩΝΑΣ 
 

Το νευρικό κύτταρο ή νευρώνας όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα είναι το βασικό 
δοµικό στοιχείο του εγκεφάλου τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα. Ο νευρώνας είναι ένα 
µεγάλο σε µέγεθος κύτταρο το οποίο, ανατοµικά, αποτελείται από τα εξής τµήµατα: (α) το 
σώµα, (β) τους δενδρίτες, (γ) τον άξονα, και (δ) τις συνάψεις που συνδέουν τις διακλαδώσεις 
του άξονα µε τους δενδρίτες άλλων νευρώνων δηµιουργώντας έτσι ένα νευρωνικό δίκτυο.[4] 
 
 
 
Λειτουργικά, τα τµήµατα του νευρώνα παίζουν διαφορετικούς ρόλους: 
• Οι δενδρίτες είναι οι πύλες εισόδου του νευρώνα. ∆έχονται ηλεκτρικά σήµατα από 
άλλους νευρώνες. 
 

 
 

Σχήµα 1.1: Ο νευρώνας [1] 

 
• Ο άξονας είναι πύλη εξόδου του νευρώνα. Μοιάζει µε µια µακρόστενη κλωστή που 

µερικές φορές έχει µήκος µερικά χιλιοστά και άλλες φορές ξεπερνάει το 1m. Ο 
άξονας στέλνει σήµατα προς άλλους νευρώνες υπό µορφή ηλεκτρικών παλµών 
σταθερού πλάτους αλλά µεταβλητής συχνότητας. 

• Οι συνάψεις είναι σηµεία µεταξύ διακλαδώσεων του άξονα ενός νευρώνα και των 
δενδριτών µε άλλους νευρώνες. Είναι φούσκες µε ηλεκτροχηµικό υλικό – ιόντα, 
κυρίως του Νατρίου και του Καλίου (Na+ , K+). Το υλικό αυτό µεταδίδει την 
ηλεκτρική δραστηριότητα του άξονα – αποστολέα στους δενδρίτες – παραλήπτες. Το 
πλάτος της σύναψης, η απόστασή της απο τον δενδρίτη και η πυκνότητα του 
ηλεκτροχηµικού υλικού επηρεάζουν την ευκολία µε την οποία η ηλεκτρική 
δραστηριότητα µεταδίδεται απο τον άξονα στον δενδρίτη. Το ποσοστό της 
ηλεκτρικής δραστηριότητας που µεταδίδεται τελικά στο δενδρίτη λέγεται συναπτικό 
βάρος. Οι συνάψεις χωρίζονται σε ενισχυτικές (excitatory) και σε ανασταλτικές 
(inhibitory) ανάλογα µε το αν φορτίο που εκλύεται απο τη σύναψη ερεθίζει το 



Κεφάλαιο 1ο   Νευρωνικά ∆ίκτυα 

 11

νευρώνα προς το να παράγει παλµούς µε µεγαλύτερη συχνότητα ή αντίθετα αν τον 
καταστέλλει εµποδίζοντάς τον να παράγει παλµούς. Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε 
το διάγραµµα ανατοµίας µιας σύναψης.[4] 

 
 

 
 

Σχήµα 1.2: Σχηµατικό διάγραµµα ανατοµίας σύναψης[1] 

 
1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΩΝΑ 
 
Στους βιολογικούς νευρώνες, φορέας πληροφορίας είναι οι ηλεκτρικοί παλµοί που 

ταξιδεύουν στον άξονα του κάθε νευρώνα και µέσω των συνάψεων διαδίδονται στους 
δενδρίτες των παραληπτών νευρώνων. Κάθε νευρώνας Α συλλέγει όλο το ηλεκτρικό φορτίο 
που δέχεται απο κάθε σύναψη στους δενδρίτες του ζυγίζοντας το εισερχόµενο φορτίο µε το 
αντίστοιχο συναπτικό βάρος. Έτσι όσο πιο ισχυρή είναι η συναπτική ζεύξη τόσο πιο πολύ 
έντονα συµµετέχει το συγκεκριµένο φορτίο εισόδου στο συνολικό άθροισµα. Αν το 
άθροισµα του φορτίου ξεπερνάει κάποιο κατώφλι τότε ο άξονας του Α αρχίζει να παράγει 
ηλεκτρικούς παλµούς µε µεγάλη συχνότητα οπότε λέµε ότι ο νευρώνας πυροβολεί (fires). Αν 
όµως το φορτίο δεν περνάει το συγκεκριµένο αυτό όριο τότε ο νευρώνας παράγει πολύ αραιά 
παλµούς σε τυχαίες στιγµές οπότε λέµε ότι ο νευρώνας είναι αδρανής. Κάθε παλµός έχει ένα 
συγκεκριµένο χρονικό πλάτος tp και µετά απο κάθε παλµό ο νευρώνας χρειάζεται ένα 
ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης tr. Έτσι ο µέγιστος ρυθµός των παλµών δεν ξεπερνάει το όριο 
 
 Firing frequency < 1/( tp+ tr) (1.1) 

 
Τελικά οι παλµοί που παράγονται ταξιδεύουν κατά µήκος του άξονα και τροφοδοτούν τους 
άλλους νευρώνες µε τους οποίους συνδέεται ο Α.[1] 
 
1.4 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ McCulloch - Pitts 
 
Τη δεκαετία του 1940 υπήρξε µια εντονότατη δραστηριότητα προς την κατεύθυνση της 

µελέτης των βιολογικών νευρωνικών δικτύων και της µαθηµατικής µοντελοποίησής τους. 
Πρωτοπόροι στον τοµέα αυτό είναι οι Αµερικανοί επιστήµονες Mc Culloth και Pitts που 
περιέγραψαν ένα απλό µοντέλο της ηλεκτρικής δραστηριότητας του νευρώνα. Η κατάσταση 
του νευρώνα περιγράφεται απο ένα δυαδικό αριθµό y 
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y = 0 →  ο νευρώνας είναι αδρανής  (δεν πυροβολεί) 

y = 1 →      ο νευρώνας πυροβολεί στη µέγιστη συχνότητα[2] 
 

Οι συνάψεις περιγράφονται απο τα συνοπτικά βάρη (synaptic weights) wi που είναι 
πραγµατικοί αριθµοί, θετικοί για τις ενισχυτικές συνάψεις και αρνητικοί για τις ανασταλτικές 
συνάψεις. Αν χ1, χ2, .... , χn είναι οι είσοδοι του νευρώνα τότε το άθροισµα u του φορτίου που 
δέχεται ο νευρώνας είναι  
 

∑
=

=
n

i
ii xwu

1

 (1.2) 

 
Αν το άθροισµα u είναι µεγαλύτερο απο το κατώφλι (threshold) θ τότε ο νευρώνας 
πυροβολεί, διαφορετικά παραµένει αδρανής. Χρησιµοποιώντας µαθηµατικά γράφουµε  
 

y = f(u-θ) (1.3) 
 

Όπου η συνάρτηση f(.) είναι η λεγόµενη «βηµατική συνάρτηση»[2] 
 
Βηµατική συνάρτηση 0/1 (step function 0/1): 
 
 

    (1.4) 
 

Σχηµατικά το παραπάνω µαθηµατικό µοντέλο παριστάνεται απο ένα αθροιστή 
ακολουθούµενο απο από ένα µη γραµµικό µετασχηµατιστή f, όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήµα. 
 

 
 

Σχήµα 1.3: Το µοντέλο McCulloch και Pitts για το νευρώνα[2] 
 

Το κατώφλι θ είναι ένας πραγµατικός αριθµός (θετικός ή αρνητικός) όπως άλλωστε και τα 
συνοπτικά βάρη w1, w2 ,….. wn. Κατ’ αυτή την έννοια το κατώφλι θ µπορεί να θεωρηθεί ως 
ένα επί πλέον συναπτικό βάρος συνδεδεµένο µε µια σταθερή είσοδο χ0 η οποία έχει πάντα 
την τιµή -1. Έτσι αν θεωρήσουµε w0 = θ και χ0 = -1 µπορούµε να γράψουµε. 

∑ ∑
= =

=−=
n

i

n

i
iiii xwxwu

1 0

θ  (1.5) 
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1.4.1 ΑΛΛΑ ∆ΙΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές µοντελοποιήσεις του νευρώνα που αποκλίνουν απο το απλό 
µοντέλο McCulloch-Pitts. Η πιο σηµαντική διαφορά είναι στη µορφή της µη γραµµικής 
συνάρτησης f(.) που χρησιµοποιείται στην έξοδο. Η συνάρτηση αυτή που καλείται και 
συνάρτηση ενεργοποίησης του νευρώνα (neuron activation function)[2] µπορεί να πάρει 
εναλλακτικά τις παρακάτω µορφές:  
 

• Βηµατική -1/1 (step function -1/1):  
  
 1)( −=uf   αν  0≤u  
 1)( =uf     αν  0>u           (1.6) 

                                                                                
 
 

• Σιγµοειδής (sigmoid): 
 

 
)1(

1
)(

ue
uf

−+
=                 (1.7)  

 
 
 
 
 
 

• Υπερβολική εφαπτοµένη (hyperbolic tangent): 
 

 
)1(

)1(
)tanh()(

u

u

e

e
uuf

−

−

+

−
==            (1.8)       
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• Συνάρτηση Ράµπας (Ramp Function) 
 

0)( =uf   αν  0≤u   (1.9)   

 uuf =)(   αν  0>u  
 
  

• Γραµµική (Linear) 

            f(u)= u                         (1.10)                                  
 
   
                                                                                                                                                                    

 
1.5 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται απο περίπου 100 δισεκατοµµύρια νευρώνες και σε 

κάθε νευρώνα αντιστοιχούν περίπου κατά µέσο όρο 1000 συνάψεις (δηλαδή έχουµε ένα 
σύνολο 100 τρισεκατοµµυρίων συνάψεων). 
Η τροµερή πολυπλοκότητα του εγκεφάλου τον καθιστά ικανό να εκτελεί µε επιτυχία 
διάφορες λειτουργίες που συλλογικά αποτελούν αυτό που αποκαλούµε νοηµοσύνη. Τέτοιες 
λειτουργίες είναι: 

• Η αναγνώριση εικόνων (προσώπων , αντικειµένων, κτλ) 
• Η µνήµη 
• Η αναγνώριση φωνής, η κατανόηση και η παραγωγή της γλώσσας 
• Η αυτόνοµη πλοήγηση στο χώρο 
• Η λήψη αποφάσεων 
• Η κατάσταση στρατηγικής και η επιλογή της καλύτερης µε βάση διάφορα κριτήρια 

κόστους 
• Η λογική, η ανάπτυξη επιχειρηµάτων, η συνεπαγωγή 
• Η µάθηση και η αυτοπροσαρµογή σε νέο περιβάλλον και σε νέες καταστάσεις[1] 

 
Το τελευταίο αντικείµενο, δηλαδή η µάθηση, είναι ίσως ένα απο τα σηµαντικότερα 
χαρακτηριστικά του εγκεφάλου και γενικά των βιολογικών νευρωνικών δικτύων (πρέπει να 
σηµειωθεί ότι ικανότητα µάθησης δεν έχουν µόνο οι άνθρωποι αλλά και τα ζώα). Ο λόγος 
που η µάθηση θεωρείται το κλειδί της νοηµοσύνης είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες απο 
τις υπόλοιπες λειτουργίες που περιγράψαµε παραπάνω µαθαίνονται κατά τη διάρκεια βίου, 
και συνήθως κατά την παιδική και πρώιµη  ηλικία και δεν προκύπτουν εκ γενετής. 
Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι µοντέλα που µιµούνται τη λειτουργία των βιολογικών 
νευρώνων και τη δοµή των βιολογικών νευρωνικών δικτύων. Το αντικείµενο των τεχνητών 
νευρωνικών δικτύων είναι η ανάπτυξη και η µελέτη µαθηµατικών αλγορίθµων που µιµούνται 
την αρχιτεκτονική και το πρότυπο των βιολογικών νευρωνικών δικτύων.  
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1.6 ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ PERCEPTRON 

 
Το πιο απλό νευρωνικό δίκτυο που µπορεί να σχεδιαστεί και να µελετηθεί είναι ένα δίκτυο 

που αποτελείται απο ένα νευρώνα. Η λέξη δίκτυο στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιείται 
καταχρηστικά αφού δεν υπάρχουν περισσότεροι του ενός νευρώνες για να συνδεθούν µαζί 
τους. Οι µόνες συνδέσεις που υπάρχουν είναι αυτές µεταξύ των εισόδων χ1, χ2,..... χn και του 
νευρώνα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
 
 
 

 
 

Σχήµα 1.4: Απλοποιηµένο µοντέλο τεχνητού νευρώνα [4] 

 
Στο µοντέλο Perceptron  ο όπως και µοναδικός νευρώνας υλοποιεί την παρακάτω συνάρτηση 
µεταφοράς: 
 

θ−=∑
=

iwixu
n

i 1

       (1.11) 

)(ufy =       (1.12) 
 

 
Η συνάρτηση µεταφοράς απεικονίζει το διάνυσµα εισόδου x = [ x1, x2, …. Xn]

T στην έξοδο y. 
Σε συντοµία µπορεί να γραφεί 
 

∑
=

−=
n

i

wixify
1

)( θ        (1.13) 

 
Οι παράµετροι w1, w2 , … wn είναι τα συναπτικά βάρη του νευρώνα ενώ η παράµετρος θ 
λέγεται κατώφλι ενεργοποίησης. Ο όρος όπως εξηγείται όπως το γεγονός ότι η διέγερση u 
του νευρώνα η οποία προκύπτει όπως το περιβάλλον (δηλ. όπως όπως εισόδους) είναι θετική 

αν το άθροισµα ∑
=

n

i

wixi
1

 ξεπεράσει το όριο θ: 

 

0>u  αν θ>∑
=

n

i

wixi
1

      (1.14a) 
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0=u  αν θ=∑
=

n

i

wixi
1

     (1.14b) 

 

0<u  αν θ<∑
=

n

i

wixi
1

      (1.14c) 

 
Με τον τρόπο αυτό λέµε όπως το θ είναι κατώφλι πάνω όπως το οποίο ενεργοποιείται ο 
νευρώνας.[15] 
 
Η συνάρτηση ενεργοποίησης f(.) τροφοδοτείται όπως τη διέγερση u και δίνει την έξοδο y του 
νευρώνα. Η συνάρτηση ενεργοποίησης είναι µη γραµµική και ιδιαίτερα στο Perceptron 
παίρνει µια όπως όπως παρακάτω µορφές. 
 

   (1.4) 
 

   (1.6) 
 

Η έξοδος y λοιπόν είναι όπως δυαδικός αριθµός είτε µε την κλασική µορφή (0/1) είτε µε τη 
λεγόµενη διπολική µορφή (1/-1). Η επιλογή ωστόσο µεταξύ κλασικής και διπολικής µορφής 
είναι ήσσονος σηµασίας. Οι παράµετροι που ουσιαστικά ρυθµίζουν τη συµπεριφορά του 
νευρώνα είναι το διάνυσµα των συναπτικών βαρών w = [ w1, w2, …. Wn]

T και το κατώφλι θ. 
Το µοντέλο όπως αρχικής εξίσωσης µπορεί να απλοποιηθεί αν το κατώφλι θ θεωρηθεί ως 
ένα επιπλέον συναπτικό βάρος (έστω w0) το οποίο πολλαπλασιάζεται µε µια σταθερή είσοδο 
x0 = -1 οπότε µπορούµε να γράψουµε: 
 

00
1

xwwixiu
n

i
∑
=

+=     (1.15) 

ή πιο απλά αν ο δείκτης του αθροίσµατος I πηγαίνει όπως 0 έως n:  
 

∑
=

=
n

i

wixiu
1

     (1.16) 

Κατά τον τρόπο αυτό εισάγουµε µια επιπλέον είσοδο χ0 µε σταθερή τιµή -1 και εποµένως 
είναι σαν να αυξάνουµε τη διάσταση του διανύσµατος εισόδου κατά 1.Συνήθως προτιµάµε 
να χρησιµοποιούµε την τελευταία εξίσωση διότι όπως οι παράµετροι είναι οµογενοποιηµένες 
στο ίδιο (επαυξηµένο) διάνυσµα παραµέτρων w = [ w1, w2, …. Wn]

T  και το κατώφλι 
ενεργοποίησης αντιµετωπίζεται το ίδιο όπως στα συναπτικά βάρη. Η τελευταία αυτή 
εξίσωση αποτελεί το εσωτερικό γινόµενο των διανυσµάτων w και x οπότε µπορούµε να 
γράψουµε u = wTx.[15] 
Στο παρακάτω σχήµα παρατηρούµε το απλοποιηµένο µοντέλο τεχνητού νευρώνα όπου το 
κατώφλι θ αντιµετωπίζεται σαν ένα ακόµα συναπτικό βάρος το οποίο πολλαπλασιάζεται µε 
την έξτρα είσοδο x0 = -1. 
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Σχήµα 1.5: Απλοποιηµένο µοντέλο τεχνητού νευρώνα  όπου το κατώφλι θ αποτελεί συναπτικό βάρος [4] 

 
 
Η µορφή της συνάρτησης µεταφοράς, δηλαδή η τιµή του y ως συνάρτηση του x, εξαρτάται 
απο την τιµή της διέγερσης u και φυσικά απο την επιλογή ης συνάρτησης f. Έστω για 
παράδειγµα ότι χρησιµοποιείται η δυαδική συνάρτηση (0/1). Τότε y=1 αν 0>u  και y = 0 αν 

0≤u . Η εξίσωση  

∑
=

=−=
n

i

wixiu
1

0θ     (1.17) 

αντιστοιχεί σε ένα υπέρ-επίπεδο στο χώρο n διαστάσεων )(ℜ . Τα σηµεία x που αντιστοιχούν 
σε θετικές τιµές  0>u  βρίσκονται απο τη µια πλευρά του υπέρ-επιπέδου ενώ τα σηµεία x 
που αντιστοιχούν σε αρνητικές τιµές 0<u  βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του υπέρ-
επιπέδου. Τα σηµεία x που αντιστοιχούν σε 0=u  βρίσκονται πάνω στο υπέρ-επίπεδο. Με 
άλλα λόγια το υπέρ-επίπεδο 0=u  χωρίζει το χώρο )(ℜ σε δύο µέρη: στο ένα έχουµε y=1 
και στο άλλο y=0. 
Την κατάσταση που προκύπτει µπορούµε να την οπτικοποιήσουµε καλύτερα στις δυο 
διαστάσεις. Στο χώρο ℜ 2 η εξίσωση u = w1x1 + w2x2 – θ = 0 ορίζει µια ευθεία η οποία είναι 
κάθετη στο διάνυσµα των συναπτικών βαρών w = [w1, w2]

T. Η ευθεία αυτή χωρίζει το 
επίπεδο σε δυο τµήµατα: (α) αυτό προς την κατεύθυνση του w περιέχει τα σηµεία x για τα 
οποία 0>u  (και άρα y=1) και (β) αυτό προς την αντίθετη κατεύθυνση προς το w που 
περιέχει τα σηµεία x για τα οποία 0<u  (και άρα y=0). Κατάσταση των διανυσµάτων στο 
χώρο αντικατοπτρίζεται στο παρακάτω σχήµα. 
 

 
 

Σχήµα 1.6: Κατάσταση διανυσµάτων στο χώρο [7] 
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1.6.1 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ Perceptron 

 
Το ζητούµενο σε ένα νευρωνικό δίκτυο όπως είναι το perceptron είναι η αυτόµατη 

εκµάθηση των παραµέτρων του συστήµατος ώστε να επιτυγχάνεται ο επιθυµητός στόχος: 
στη συγκεκριµένη περίπτωση η εύρεση της διαχωριστικής γραµµής. Υποθέτουµε ότι δεν 
υπάρχει κάποια εξωτερική «αυθεντία» η οποία να γνωρίζει τις ορθές παραµέτρους για τη 
λύση του προβλήµατος. Ωστόσο το δίκτυο εκπαιδεύεται µε επίβλεψη, δηλαδή υπάρχει ένας 
δάσκαλος που µας δίνει την τιµή στόχου d(p) για κάθε πρότυπο εκπαίδευσης p. Το δίκτυο 
µαθαίνει προσαρµόζοντας τις παραµέτρους w0, w1, … , wn λαµβάνοντας υπ’ όψη του τα 
επαυξηµένα πρότυπα εκπαίδευσης x(1), … , x(P) και τους στόχους d(1), … , d(P) των προτύπων 
αυτών χρησιµοποιώντας κάποιον επαναληπτικό αλγόριθµο. 
 
1.6.2 ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Perceptron 
 
Ο κλασικός κανόνας εκπαίδευσης του Perceptron είναι γνωστός και ως κανόνας σταθερής 

αύξησης (fixed increment rule). Ο κανόνας Perceptron τροποποιεί το διάνυσµα των 
συναπτικών βαρών w = [w0, w1, … , wn] µόνο όταν υπάρχει σφάλµα ταξινόµησης, δηλαδή 
όταν ο στόχος d(p) διαφέρει απο την έξοδο του δικτύου y(P) για το πρότυπο p. Η εκπαίδευση 
του w γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε το πρότυπο που ταξινοµήθηκε τώρα εσφαλµένα, την 
επόµενη φορά είτε θα ταξινοµηθεί σωστά είτε θα πλησιάζει περισσότερο να ταξινοµηθεί 
σωστά. [15] Πράγµατι αν ορίσουµε u (p) )(kw= T x (p) τη διέγερση του νευρώνα για το 
πρότυπο εισόδου p κατά την k επανάληψη (iteraction) του αλγορίθµου, τότε για την k+1 
επανάληψη θα έχουµε: 
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β          (1.18) [15] 

 
Υπάρχουν δυο ειδών εσφαλµένες ταξινοµήσεις κατά τις οποίες γίνεται η εκπαίδευση των 
βαρών: 
 

1. Αν  1)( =pd   και 0)( )()( == p
k

p ufy  οπότε  0)( ≤p
ku  έχουµε  0>β        (1.19) 

01)( )()( >=− pp yd , και 0|||| 2)( >px , άρα 0||||)( 2)()()( >− ppp yd xβ  και 

εποµένως σύµφωνα µε τον προηγούµενο τύπο θα είναι: )()(
1

p
k

p
k uu >+ .      [15] 

  

2. Αν  0)( =pd  και  1)( )()( == p
k

p ufy  οπότε  0)( >p
ku  έχουµε  0>β          (1.20) 

01)( )()( <−=− pp yd  και  0|||| 2)( >px ,  άρα  0||||)( 2)()()( <− ppp yd xβ  και 

σύµφωνα µε την παραπάνω σχέση: )()(
1

p
k

p
k uu <+ .[15] 

 
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η διέγερση )( pu  βελτιώνεται ακολουθώντας το δάσκαλο 

)( pd : Αν 1)( =pd  τότε η διέγερση αυξάνεται φέρνοντάς µας πιο κοντά στο επιθυµητό 
1)( =py , ενώ αν 0)( =pd  τότε η διέγερση µειώνεται φέρνοντάς µας πιο κοντά στο 
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επιθυµητό 0)( =py . Τα ίδια φυσικά αποτελέσµατα θα προέκυπταν αν χρησιµοποιούσαµε τις 
διπολικές τιµές 1/-1 για τους στόχους και την έξοδο αντί για τις κλασικές δυαδικές τιµές 1/0. 
Ο αλγόριθµος σύµφωνα µε τον οποίο γίνεται η εκπαίδευση του δικτύου Perceptron 
περιγράφεται παρακάτω: 
 
Είσοδοι: 

• Τα επαυξηµένα πρότυπα εισόδου x(1),…., x(p) 
• Οι στόχοι d(1), …, d(p). Οι τιµές των στόχων είναι δυαδικές και αντιστοιχούν στην 

επιθυµητή έξοδο του νευρώνα για κάθε πρότυπο εισόδου. 
 
Έξοδος: 

• Τα εκπαιδευµένα συνοπτικά βάρη w0, w1, …, wn 
 
Αλγόριθµος: 
Αρχικοποίησε το επαυξηµένο διάνυσµα παραµέτρων σε τυχαίες τιµές w(0) 
∆ώσε µια µικρή, θετική και σταθερή τιµή στην παράµετρο βήµατος εκπαίδευσης β (καλείται 
συχνά επίσης ρυθµός εκπαίδευσης – learning rate) [15] 
Τα πρότυπα εισάγονται µε τη σειρά στο νευρώνα και όταν εξαντληθούν επαναλαµβάνονται 
πάλι απο την αρχή µε την ίδια σειρά. Μια κυκλική επανάληψη όλων των  προτύπων καλείται 
εποχή (epoxh). 
 
epoxh=0 
 
Για κάθε εποχή µέχρι να ικανοποιηθεί η τερµατική συνθήκη  
{ 
 Για κάθε πρότυπο p = 1, …, P 
      { 

  
)(

)(
)()(

)()(

pp

pTp

ufy

ku

=

= xw
 

  Αν  )()( pp dy ≠  τότε  
   Εκπαίδευσε τα βάρη σύµφωνα µε τον τύπο: 
   )()()( )()()1( ppp ydkk xww −+=+ β       (1.21) 
  } 
epoxh = epoxh + 1  
Τερµάτισε αν  

a) ∆εν έγινε καµία αλλαγή βαρών στην εποχή αυτή   
  ή 
b) Έχει συµπληρωθεί ο µέγιστος αριθµός εποχών  

}[15] 
Αποδεικνύεται ότι το µοντέλο Perceptron εφοδιασµένο µε τον παραπάνω αλγόριθµο, 
συγκλίνει σε µια λύση η οποία ταξινοµεί σωστά όλα τα πρότυπα αρκεί να υπάρχει µια τέτοια 
λύση η οποία ταξινοµεί σωστά όλα τα πρότυπα αρκεί να υπάρχει µια τέτοια λύση, αρκεί µε 
άλλα λόγια το πρόβληµα να είναι γραµµικά διαχωρίσιµο. Αυτό λέει και το παρακάτω 
θεώρηµα το οποίο αποτελεί σύγκλιση του κανόνα Perception και αναφέρει το εξής: Ο 
κανόνας Perceptron συγκλίνει σε πεπερασµένο αριθµό επαναλήψεων αν το πρόβληµα είναι 
γραµµικά διαχωρίσιµο. 
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1.7 Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ADALINE  

 
Ο όρος ADALINE προέρχεται απο τα αρχικά των λέξεων  Adaptive Linear Element 

(Αυτοπροσαρµοζόµενο Γραµµικό Στοιχείο). Εισήχθη απο τον Widrow για να περιγράψει ένα 
απλοποιηµένο µοντέλο του νευρώνα όπου εκλείπει τελείως η µη γραµµική συνάρτηση f. 
Έτσι ο γραµµικός νευρώνας περιγράφεται απο την ακόλουθη σχέση: 

θ−=∑
=

i

n

i
i xwu

1

     (1.11) 

Αν θεωρήσουµε όπως και προηγούµενα το κατώφλι θ σαν ένα ακόµη συναπτικό βάρος w0, 
και ορίσουµε την έξτρα είσοδο χ0 = -1 τότε µπορούµε να γράψουµε: 

i

n

i
i xwu ∑

=

=
0

      (1.2) 

ή 
xw Τ=u  

όπου w = [w0, w1, w2, …, wn]
T , x = [χ0, χ1, χ2, ..., χn]

T είναι τα επαυξηµένα διανύσµατα 
βαρών και εισόδων αντίστοιχα.  
Η διαφορά σε σχέση µε τον κλασικό νευρώνα των McCulloth-Pitts είναι ότι τώρα η έξοδος 
παίρνει συνεχείς τιµές απο ∞−  έως  ∞+  και όχι διακριτές τιµές 0/1 ή -1/1. Αυτό σηµαίνει 
ότι και οι στόχοι d (p) µπορεί (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) να παίρνουν τιµές απο το σύνολο 
των πραγµατικών αριθµών ℜ  . Το πρόβληµα είναι πως οι τιµές των στόχων δεν είναι 
προφανείς αν δεν προέρχονται απο ένα διακριτό σύνολο. ∆ηλαδή τίθεται το ερώτηµα, ποια 
ακριβώς τιµή θα δώσουµε στο στόχο d(p) για το συγκεκριµένο πρότυπο εισόδου p; Επειδή η 
απάντηση δεν είναι προφανής καταλήγουµε συνήθως να δίνουµε τετριµµένες τιµές d = 0 (ή -
1) για το ένα µέλος του συνόλου και d = 1 για το άλλο.  
Αν επιθυµούµε να χρησιµοποιήσουµε το δίκτυο Adaline για να διαχωρίσουµε δυο κλάσεις Α 
και Β, ένα δεύτερο πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπίσουµε είναι να ορίσουµε πότε η 
έξοδος u µπορεί να πάρει άπειρες τιµές. Το πρόβληµα αντιµετωπίζεται εύκολα αν 
υποθέσουµε ότι όλες οι τιµές 0>u  ενδεικνύουν την κλάση Α και όλες οι τιµές 0≤u  
ενδεικνύουν την κλάση Β. Στην περίπτωση αυτή προφανώς όλοι οι στόχοι για τα πρότυπα 
της πρώτης κλάσης θα έχουν τιµές d >0 και όλοι οι στόχοι για τη δεύτερη κλάση θα έχουν 
τιµές 0≤d . [10] 
 
Ας υποθέσουµε κατ’ αρχάς ότι έχουµε πεπερασµένο πλήθος P προτύπων εισόδου και φυσικά 
ισάριθµο πλήθος στόχων. Έχοντας κανονίσει όλα τα παραπάνω το µόνο που αποµένει είναι 
να βρούµε ένα κατάλληλο κριτήριο για την επίτευξη στόχων. Προφανώς επιθυµούµε 

)()( pp du =  για κάθε πρότυπο p είτε αυτό ανήκει στην κλάση Α είτε ανήκει στην κλάση Β. 
Προκύπτει έτσι ένα σύστηµα µε P εξισώσεις και n+1 αγνώστους. Στην περίπτωση αυτή 
αναζητούµε µια προσεγγιστική λύση χρησιµοποιώντας κάποιο κριτήριο που µας δείχνει πόσο 
κοντά είναι οι τιµές εξόδου µε τις επιθυµητές τιµές, συνολικά για όλα τα πρότυπα, καθώς δεν 
αρκεί να ικανοποιήσουµε απλά ένα πρότυπο. Ένα τέτοιο κριτήριο είναι το τετραγωνικό 
σφάλµα: 

2)(

1

)(2)(

1

)( )()( pT
P

p

pp
P

p

p dudJ xw−=−= ∑∑
==

     (1.22) 
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Προφανώς αν )()( pp du =  για όλα τα πρότυπα  p = 1, 2, ..., P τότε  J = 0, δηλαδή το 
τετραγωνικό σφάλµα παίρνει την ελάχιστη τιµή του. Εµείς αναζητάµε την ελαχιστοποίηση 
του J επιλέγοντας το κατάλληλο διάνυσµα βαρών w.[10] 
Βέβαια µια καλύτερη και διαφορετική προσέγγιση θα µπορούσε να είναι χρησιµοποιώντας 
τη θεωρία των στοχαστικών αλγορίθµων. Για το σκοπό αυτό θα θεωρήσουµε τα διανύσµατα 
εισόδου x και τους στόχους d  ως τυχαίες µεταβλητές και θα υποθέσουµε οτι υπάρχουν 
άπειρα τέτοια διανύσµατα εισόδου και ισάριθµοι στόχοι. Θα χρησιµοποιήσουµε µια σχέση 
που ορίζεται ως µέσο τετραγωνικό σφάλµα. 

}){( 2dEJ T
MSE −= wx      (1.23) 

Το JMSE δικαιολογεί την ονοµασία του καθώς είναι η µέση τιµή του τετραγωνικού 
σφάλµατος 2)( dT −wx . 
Σύµφωνα µε τη θεωρία των στοχαστικών προσεγγίσεων οδηγούµαστε στον ακόλουθο 
αναδροµικό αλγόριθµο εκπαίδευσης ο οποίος είναι γνωστός ως LMS (Least Mean Squares) 

)]([)()( )()()( kdkk
T

kkk wxxw −=∆ β     (1.24) 
ή ισοδύναµα 

)()()()(

)(

)()(

)()()()1(
kkkTk

k

udkdk

kkkk

−=−=

+=+

xw

xww

δ

δβ
      (1.25) 

Η τελευταία εξίσωση ονοµάζεται κανόνας δέλτα ή κανόνας ADALINE ή κανόνας Widrow-
Hoff απο τα ονόµατα αυτών που τον εισήγαγαν. 
Παρατηρούµε ότι το βήµα εκπαίδευσης β(k) είναι συνάρτηση του k. Όπως σε κάθε 
στοχαστικό αλγόριθµο έτσι κι εδώ το βήµα πρέπει να τείνει στο µηδέν καθώς προχωρούν οι 

επαναλήψεις του αλγορίθµου. Επί πλέον το άθροισµα ∑
∞

=0

)(
k

kβ  πρέπει να µην είναι 

πεπερασµένο. Για παράδειγµα το β(k) δεν πρέπει να τείνει στο µηδέν. [10] 
Στην πράξη ο αλγόριθµος ADALINE εξοµοιώνεται στον υπολογιστή µε πεπερασµένο αριθµό 
επαναλήψεων και φυσικά τα πρότυπα εισόδου έχουν επίσης πεπερασµένο πλήθος. Συνήθως 
το β  δεν τείνει στο µηδέν αλλά σε κάποια µικρή τιµή. Αν το πλήθος των προτύπων είναι 
µικρό τότε τα χρησιµοποιούµε ξανά και ξανά µε κυκλική επανάληψη έτσι ώστε να 
δηµιουργήσουµε τεχνητά µια ακολουθία µε άπειρο µήκος. Όπως και στον αλγόριθµο 
Perceptron µια επανάληψη όλων των προτύπων λέγεται εποχή. Ενώ κατά την εκπαίδευση 
του ADALINE δε χρησιµοποιείται η µη γραµµική συνάρτηση ενεργοποίησης κατά την 
ανάκληση του δικτύου µπορούµε να την χρησιµοποιήσουµε λαµβάνοντας την έξοδο 

)(ufy =  η οποία παίρνει δυαδικές τιµές (0/1 ή -1/1) 

 
1.7.1 ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ADALINE  

 
Είσοδοι: 

• Τα επαυξηµένα πρότυπα εισόδου x(1), …,x(P) 
• Οι στόχοι )()1( ,...., Pdd . Οι τιµές των στόχων είναι πραγµατικοί αριθµοί  

 
Έξοδος: 

• Τα εκπαιδευµένα συναπτικά βάρη nwww ,...,, 10  

 
Αλγόριθµος 
 
Αρχικοποίησε το επαυξηµένο διάνυσµα w(0) σε τυχαίες τιµές 
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Όρισε ένα όριο ε για το σφάλµα εκπαίδευσης 
∆ώσε µια µικρή, θετική τιµή στην παράµετρο βήµατος εκπαίδευσης β 
Τα πρότυπα εισάγονται µε τη σειρά στο νευρώνα και όταν εξαντληθούν επαναλαµβάνονται 
πάλι απο την αρχή µε την ίδια σειρά. 
epoxh = 0 
Για κάθε εποχή µέχρι να ικανοποιηθεί η τερµατική συνθήκη  
{ 
 Για κάθε πρότυπο p = 1, ….,P 
 { 
  )()( )( pTp ku xw=    (1.26) 
  Εκπαίδευσε τα βάρη σύµφωνα µε τον τύπο: 
  )()()( )()()1( ppp udkk xww −+=+ β    (1.27) 

} 
 epoxh = epoxh + 1 
 Τερµάτισε αν  

a. Το σφάλµα  2)(

1

)( )( pT
P

p

pdJ xw−=∑
=

    (1.28)   είναι µικρότερο απο το όριο ε  

ή 
b. Έχει συµπληρωθεί ο µέγιστος αριθµός εποχών  [10] 

 
 
 
1.8 Σύγκριση του ADALINE µε τον αλγόριθµο PERCEPTRON 
 
Παρατηρούµε ότι έχουµε να κάνουµε µε δυο αλγόριθµους της ίδιας φιλοσοφίας: και οι δύο 

είναι αυτοπροσαµοστικοί. Πλεονέκτηµα του αλγορίθµου ADALINE-LMS είναι ότι 
συγκλίνει, καθώς ∞→k  , σε κάποιο διάνυσµα w* ακόµη και αν το πρόβληµα δεν είναι 
γραµµικά διαχωρίσιµο. Κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει µε τον αλγόριθµο PERCEPTRON. Αν το 
πρόβληµα δεν είναι γραµµικά διαχωρίσιµο τότε ο αλγόριθµος Perceptron ταλαντεύεται χωρίς 
να συγκλίνει πουθενά. Βασικό µειονέκτηµα του ADALINE-LMS είναι ότι δεν εγγυάται το 
διαχωρισµό των κλάσεων όταν το πρόβληµα είναι γραµµικά διαχωρίσιµο. Στην περίπτωση 
αυτή υπάρχει κάποιο σύνολο στόχων },....,,{ )()1()0( Pddd  που οδηγεί τον αλγόριθµο 
ADALINE στο διαχωρισµό των κλάσεων, όµως το σύνολο αυτό είναι άγνωστο. Γενικότερα 
υπάρχει ένα πρόβληµα στην επιλογή των στόχων καθώς αυτοί είναι πλέον πραγµατικοί 
αριθµοί. Στον αλγόριθµο Perceptron τέτοιο πρόβληµα δεν υφίσταται καθώς οι στόχοι είναι 
δυαδικοί (0/1 ή -1/1) και η επιλογή του στόχου είναι απλή και εξαρτάται µόνο απο την 
κλάση στην οποία ανήκει το πρότυπο. 
 
1.9 Μοντέλο Perceptron πολλών στρωµάτων (Multi Layer Perceptron – MLP)  

 
Οι δυνατότητες αναπαράστασης διαχωριστικών επιφανειών είναι περιορισµένες στο δίκτυο 

Perceptron καθώς µε ένα νευρώνα το δίκτυο µπορεί να αναπαραστήσει µόνο επίπεδες 
επιφάνειες. Ο περιορισµός αυτός αίρεται µε τη χρησιµοποίηση περισσότερων του ενός 
νευρώνων. Στο παρακάτω σχήµα παρίσταται ένα δίκτυο τριών νευρώνων οι οποίοι 
χρησιµοποιούν τη βηµατική συνάρτηση 0/1 η οποία  ορίζεται κατά τα γνωστά ως εξής: 

0)( =uf  αν 0<u  και 1)( =uf  αν 0≥u     (1.4) 
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Σχήµα 1.7: Υλοποίηση XOR από δίκτυο Perceptron δυο στρωµάτων  [8] 

 
Το δίκτυο του παραπάνω σχήµατος αποτελείται απο δυο στρώµατα: 

1. Το στρώµα εξόδου που αποτελείται απο το νευρώνα Y µε έξοδο y. 
2. Το κρυφό στρώµα που αποτελείται απο τους νευρώνες Α1 µε έξοδο α1 και Α2 µε 

έξοδο α2. 
 
Το στρώµα των εισόδων χ1, χ2, δεν υπολογίζεται ως στρώµα νευρώνων καθώς οι κόµβοι 
εισόδου δεν λειτουργούν ως νευρώνες αλλά απλώς µεταδίδουν τις τιµές χ1, χ2, στο επόµενο 
στρώµα.  
Στο παραπάνω σχήµα φαίνονται οι τιµές των συναπτικών βαρών καθώς επίσης και οι τιµές 
των κατωφλίων θ1, θ2, θ, των νευρώνων Α1, Α2 και Υ αντίστοιχα. Με τις συγκεκριµένες τιµές 
το δίκτυο υλοποιεί την πύλη XOR: 

y = XOR(χ1, χ2)    (1.29) 
Αυτό γίνεται φανερό και στον παρακάτω πίνακα που υπολογίζονται οι τιµές των νευρώνων 
για τα τέσσερα πρότυπα εισόδου [0,0], [0,1], [1,0], [1,1]. Πρέπει να πούµε ότι η συνάρτηση 
XOR είναι η πιο χαρακτηριστική που µπορεί να υλοποιηθεί απο το δίκτυο Perceptron. [10] 
 
 
χ1 χ2 )5.0( 211 −+= xxfa  )5.1( 212 −+= xxfa  )5.0( 21 −−= aafy  
0 0 0 0 0 
0 1 1 0 1 
1 0 1 0 1 
1 1 1 1 0 

 
Πίνακας 1.1: Το δίκτυο του Σχήµατος 11 υλοποιεί τη συνάρτηση XOR. F = η βηµατική συνάρτηση [8] 

 

 
Όπως τον παραπάνω πίνακα είναι εµφανές ότι ο νευρώνας Α1 υλοποιεί την πύλη OR, ο 
νευρώνας Α2 υλοποιεί την πύλη AND ενώ ο νευρώνας Υ παίρνει τη διαφορά αυτών των δύο 
και έτσι υλοποιεί την πύλη XOR. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα (Σχ.12α)  
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Σχήµα 1.8: Σχεδιασµός διαφορετικών περιοχών µε τη χρησιµοποίηση πολλών νευρώνων  [8] 

 
 
 
ο κάθε νευρώνας του κρυφού στρώµατος υλοποιεί και µια διαφορετική διαχωριστική ευθεία. 
Το στρώµα εξόδου, που στη συγκεκριµένη περίπτωση αποτελείται µόνο απο το νευρώνα Υ, 
έρχεται να συνδυάσει τις εξόδους του κρυφού στρώµατος για να δώσει το επιθυµητό 
αποτέλεσµα, δηλαδή µια διαγώνια λωρίδα που διαχωρίζεται απο το background για να µας 
δώσει τη συνάρτηση XOR. Αν χρησιµοποιούσαµε περισσότερους κρυφούς νευρώνες θα 
µπορούσαµε να ορίσουµε περισσότερες διαχωριστικές ευθείες. Ο συνδυασµός αυτών µπορεί 
να µας δώσει µια µεγάλη ποικιλία περιοχών που θα µπορούσαµε να διαχωρίσουµε στην 
έξοδο (Σχ.12β,γ,δ).[10] 
∆ίκτυα τέτοιου τύπου όπως τα παραπάνω καλούνται δίκτυα Perceptron Πολλών 
Στρωµάτων (Multi Layer Perceptron – MLP).  Η γενική αρχιτεκτονική ενός δικτύου MLP 
µε L στρώµατα φαίνεται στο παρακάτω σχήµα (Σχ.13)  
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Σχήµα 1.9: Γενική τοπολογία δικτύου Perceptron L στρωµάτων [8] 
 
 

Το χαρακτηριστικό των δικτύων αυτών είναι ότι οι νευρώνες του οποιουδήποτε στρώµατος l  
τροφοδοτούν αποκλειστικά τους νευρώνες του επόµενου στρώµατος l+1 και τροφοδοτούνται 
αποκλειστικά απο τους νευρώνες του προηγούµενου στρώµατος l-1. 
 
1.9.1 ∆υνατότητες ∆ικτύων Perceptron Πολλών Στρωµάτων 
 
Τα δίκτυα Perceptron πολλών στρωµάτων (MLP) όπου οι νευρώνες χρησιµοποιούν τη 

βηµατική συνάρτηση 0/1 ή -1/1 µπορούν όπως είδαµε, να υλοποιήσουν συναρτήσεις που δεν 
µπορεί να υλοποιήσει το απλό δίκτυο Perceptron. Ωστόσο η χρήση της βηµατικής 
συνάρτησης δεν προτιµάται. Ο λόγος είναι ότι οι περισσότεροι κανόνες εκπαίδευσης 
βασίζονται σε µεθόδους βελτιστοποίησης όπως π.χ. η µέθοδος της κατάβασης δυναµικού, οι 
οποίες χρησιµοποιούν παραγώγους, ενώ η βηµατική συνάρτηση δεν είναι παραγωγίσιµη. 
Αυτή είναι µια τεχνική δυσκολία η οποία παρ’ όλα αυτά ξεπερνιέται µε τη χρήση της 
σιγµοειδούς συνάρτησης: 

ue
uf

−+
=

1

1
)(      (1.7) [8] 

Αυτή η συνάρτηση είναι παραγωγίσιµη και πρακτικά µοιάζει πολύ µε τη βηµατική 0/1 όπως 
φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα. 
 

 
 
Για τους παραπάνω λόγους το ενδιαφέρον της µελέτης δικτύων Perceptron πολλών 
στρωµάτων µονοπωλείται απο τα δίκτυα των οποίων οι νευρώνες χρησιµοποιούν τη 
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σιγµοειδή συνάρτηση. Μια άλλη συνάρτηση που χρησιµοποιείται εναλλακτικά και µοιάζει 
µε τη βηµατική συνάρτηση -1/1 είναι η λεγόµενη υπερβολική εφαπτοµένη: 
 

uu

uu

ee

ee
u

−

−

+

−
=)tanh(         (1.8) 

 
Η υπερβολική αυτή συνάρτηση είναι παραγωγίσιµη και έχει σχέση µε τη σιγµοειδή 
συνάρτηση: 

1)2(2)tanh( −= ufu      (1.30) 
 

Η χρήση των «µαλακών» συναρτήσεων κατωφλίωσης όπως η σιγµοειδής συνάρτηση ή η 
υπερβολική εφαπτοµένη δηµιουργεί οµαλές επιφάνειες χωρίς απότοµες µεταβολές στην τιµή  
y  της εξόδου του δικτύου. Στο παρακάτω σχήµα (Σχ.14) οπτικοποιήσαµε την έξοδο y του 
δικτύου του σχήµατος 11 όταν οι νευρώνες ενσωµατώνουν την βηµατική συνάρτηση 0/1 
(Σχ.14α) και όταν ενσωµατώνουν τη σιγµοειδή συνάρτηση (Σχ.14β). Έτσι γίνεται ορατή η 
διαφορά µεταξύ των δυο περιπτώσεων. Στις εικόνες αυτές το λευκό αντιστοιχεί στην τιµή  y 
= 1, το µαύρο αντιστοιχεί στην τιµή  y = 0, ενώ το γκρι χρώµα αντιστοιχεί στις ενδιάµεσες 
τιµές µεταξύ 0 και 1. Στην περίπτωση της βηµατικής συνάρτησης δεν υπάρχουν ενδιάµεσες 
τιµές οπότε η εικόνα είναι τελείως ασπρόµαυρη, ενώ στην περίπτωση της σιγµοειδούς 
συνάρτησης, η µετάβαση απο το άσπρο στο µαύρο γίνεται οµαλά χωρίς απότοµες ακµές. 
 

 
 

Σχήµα 1.10: Οπτικοποίηση εξόδου XOR σχηµατισµένη από νευρωνικά [8] 
 
 

Τα δίκτυα Perceptron πολλών στρωµάτων που ενσωµατώνουν τη σιγµοειδή συνάρτηση 
αποδεικνύεται ότι έχουν πολλές δυνατότητες αναπαράστασης συναρτήσεων. Το βασικό 
αποτέλεσµα αναφέρεται σε ένα θεώρηµα το οποίο ουσιαστικά λέει ότι δίκτυα αυτής της 
µορφής µπορούν να προσεγγίσουν οποιαδήποτε οµαλή συνάρτηση, όσο κοντά επιθυµούµε. 
Για το λόγο αυτό τα δίκτυα αυτά καλούνται και «Universal Approximators».[8]  Το 
εντυπωσιακό είναι ότι αρκεί να χρησιµοποιηθούν µόλις δυο στρώµατα νευρώνων (εκτός απο 
το στρώµα εισόδου). 
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1.9.2 Ανάκληση σε ένα δίκτυο MLP  

 
Το βασικό χαρακτηριστικό σε ένα δίκτυο Perceptron πολλών στρωµάτων είναι ότι κάθε 

στρώµα l τροφοδοτείται απο τους νευρώνες του προηγούµενου στρώµατος l-1 και µόνο απο 
αυτούς. Για λόγους ευκολίας καλούµε το στρώµα εισόδου, µηδενικό στρώµα οπότε ο 
κανόνας γενικεύεται και για το πρώτο στρώµα, δηλαδή το πρώτο στρώµα τροφοδοτείται 
αποκλειστικά απο το µηδενικό στρώµα. 
Ονοµάζουµε 

• L το πλήθος των στρωµάτων του δικτύου, εκτός απο το στρώµα εισόδου το οποίο 
θεωρείται το µηδενικό στρώµα 

• Ν(0), Ν(1), ....,Ν(L) το πλήθος των νευρώνων των στρωµάτων 0, 1, ..., L. Άρα Ν(0) 
είναι το πλήθος των εισόδων και Ν(L) είναι το πλήθος των εξόδων. 

• ai(l) τις ενεργοποιήσεις των νευρώνων του στρώµατος l. 
• wij(l) το συναπτικό βάρος που συνδέει το νευρώνα αj(l – 1) του στρώµατος l – 1 µε το 

νευρώνα αi(l) του στρώµατος l. 
• wi0(l) το κατώφλι του νευρώνα αi(l) του στρώµατος l. 
• xi = αi(0) στις εισόδους του δικτύου 
• yi = ai(L) τις εξόδους του δικτύου [12] 

 
Αλγόριθµος Ανάκλησης σε ένα δίκτυο MLP 
 
Είσοδο:ι 

)0()0(2211 ,...,)0(,)0( NN xaxaxa ===  

 /* 0 = στρώµα εισόδου, L = στρώµα εξόδου */ 
Έξοδοι: 
 )()(),....,(),( )()(2211 LxLyLayLay LNLN ===  

Μέθοδος: 
Για κάθε στρώµα  l = 1, …., L  { 
 Για κάθε νευρώνα  i = 1, ….N(l) { 

  







+−= ∑

−

=

)1(

1
0 )()1()()(

lN

j
ijiji lwlalwfla       (1.31) 

 } 
} 
 
Ανάκληση είναι η διαδικασία υπολογισµού των τιµών όλων των νευρώνων του δικτύου µε 
δεδοµένες τις τιµές των εισόδων χ1, χ2, ...., χΝ(0). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι 
ενεργοποιήσεις των νευρώνων για οποιοδήποτε στρώµα  l = 1, ..., L δίνονται απο τη σχέση: 









+−= ∑

−

=

)1(

1
0)1()()(

lN

j
ijij wlalwfla        (1.32) 

 
Αυτός είναι και ο τύπος ενεργοποίησης ενός κλασικού νευρώνα. Όπως δείχνει η παραπάνω 
σχέση, ο νευρώνας ι του στρώµατος l  έχει εισόδους τις ενεργοποιήσεις )1( −lai   των 

νευρώνων απο το στρώµα  l – 1 και κατώφλι την τιµή wi0(l). [12] 
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Σχήµα 1.11: ∆ίκτυο δύο στρωµάτων: στρώµα εισόδου(µηδενικό στρώµα), κρυφό στρώµα(πρώτο στρώµα),στρώµα  
εξόδου(δεύτερο στρώµα)[8] 

 

Κατά την ανάκληση επίσης δίνονται οι τιµές χi των εισόδων του δικτύου οπότε µε βάση 
επίσης εισόδους υπολογίζουµε πρώτα επίσης ενεργοποιήσεις των νευρώνων του στρώµατος l, 
κατόπιν µε βάση αυτές υπολογίζουµε επίσης ενεργοποιήσεις του στρώµατος 2 , έπειτα µε 
βάση αυτές υπολογίζουν επίσης ενεργοποιήσεις του στρώµατος 3, κοκ. 
 
1.9.3 Εκπαίδευση σε ένα δίκτυο MLP  
 
Η εκπαίδευση επίσης δικτύου πολλών στρωµάτων είναι η διαδικασία ρύθµισης των 

συναπτικών βαρών του ώστε να ικανοποιείται κάποιο κριτήριο καταλληλότητας. Επίσης 
άλλωστε είναι και ο στόχος επίσης εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε νευρωνικό δίκτυο επίσης π.χ. 
σε ένα απλό Perceptron. Αυτό που κάνει την εκπαίδευση επίσης δικτύου MLP πολύ πιο 
ενδιαφέρουσα είναι η ιδιότητα του «Universal Approximator».[12] Αυτή λέει µε απλά λόγια 
πως αν έχουµε το κατάλληλο σε µέγεθος δίκτυο µπορούµε να το εκπαιδεύσουµε να µάθει 
οποιαδήποτε συνάρτηση εµείς επιθυµούµε µε οποιαδήποτε ποιότητα προσέγγισης εµείς 
επιθυµούµε. Το απλό δίκτυο Perceptron µπορεί να υλοποιήσει µόνο ευθείες επιφάνειες. Αυτό 
αιτιολογεί και τη δηµοτικότητα των αλγόριθµων εκπαίδευσης των MLP.    
 
 
1.10 ∆ίκτυα Συναρτήσεων Βάσης Ακτινικού Τύπου (RBF) 
 
Είδαµε παραπάνω ότι οποιαδήποτε συνεχής συνάρτηση µπορεί να γραφτεί σαν γραµµικός 

συνδυασµός συναρτήσεων σιγµοειδούς τύπου. Αυτό είναι και το προτέρηµα των δικτύων 
MLP που έδωσε ιδιαίτερη ώθηση και ενδιαφέρον για µελέτη. 
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Υπάρχουν ωστόσο και επίσης πιθανές βάσεις του χώρου των συνεχών συναρτήσεων. Μια 
επίσης αυτές είναι και το σύνολο των συναρτήσεων ακτινικού τύπου (Radial Basis Functions 
– RBF). Το ενδιαφέρον για τα δίκτυα RBF είναι εξίσου µεγάλο επίσης και για τα δίκτυα 
MLP. Υπάρχουν ωστόσο διαφορές µεταξύ των δικτύων RBF και MLP επίσης οποίες θα 
δούµε παρακάτω. 
 
1.10.1 Συναρτήσεις Ακτινικού Τύπου 
 
Μια συνάρτηση  f(x) λέγεται συνάρτηση ακτινικού τύπου (radial function) αν σχετίζεται µε 

κάποιο διάνυσµα c το οποίο καλούµε κέντρο (center ή centroid) και η τιµή επίσης 
συνάρτησης εξαρτάται µόνο επίσης την απόσταση του x επίσης το κέντρο 

||)(||)( cxx −= ff       (1.33) 
Για ένα κύκλο µε κέντρο c και ακτίνα |||| cx−=r  η τιµή επίσης  f  είναι σταθερή. Το εύρος 
επίσης συνάρτησης  σ  είναι επίσης µια παράµετρος που ρυθµίζεται. Παραδείγµατα 
συναρτήσεων ακτινικού τύπου παρατηρούµε παρακάτω (Σχ17) µε πιο κλασικό παράδειγµα 
τη συνάρτηση Gauss που χρησιµοποιούµε ευρύτατα.  
 
 
 

 
 

Σχήµα 1.12: Παραδείγµατα συναρτήσεων ακτινικού τύπου [5] 
 
 
 
 

1.10.2 ∆ίκτυα RBF 
 
Τα δίκτυα RBF είναι δυο στρωµάτων (χωρίς να υπολογίζουµε το στρώµα εισόδου). Η αιτία 

δεν είναι ότι απαγορεύεται η χρήση περισσότερων στρωµάτων αλλά ότι δεν υπάρχει 
ικανοποιητικός αλγόριθµος εκπαίδευσης για τρία και περισσότερα στρώµατα, ενώ όπως θα 
δούµε παρακάτω τα δύο στρώµατα αρκούν για να προσεγγίσουµε οποιαδήποτε συνεχή 
συνάρτηση. Ένα τυπικό δίκτυο RBF φαίνεται στο σχήµα παρακάτω (Σχ18) 
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Σχήµα 1.13: Ένα τυπικό δίκτυο RBF [8] 
 
 

1.10.3 Ανάκληση δικτύου RBF 
 
Η ανάκληση σε ένα δίκτυο RBF είναι εντελώς όµοια µε ένα δίκτυο MLP. Αλλάζει απλώς ο 

τύπος της συνάρτησης ενεργοποίησης  f  η οποία τώρα είναι ακτινικού τύπου και όχι 
σιγµοειδής. Τα πράγµατα είναι απλούστερα καθώς µιλάµε αποκλειστικά για δίκτυα δυο 
στρωµάτων όπου το κρυφό στρώµα περιέχει τη συνάρτηση  f  ενώ το στρώµα εξόδου είναι 
γραµµικό. 
1.10.4 Αλγόριθµος ανάκλησης σε δίκτυο RBF 
 
Είσοδοι: 
 ∆ιάνυσµα εισόδου x = [χ1, χ2, ..., χn]

T 
 Πλήθος νευρώνων: στρώµα εισόδου = n, κρυφό στρώµα = q, στρώµα εξόδου = m 
 Κάθε κρυφός νευρώνας έχει το δικό του κέντρο ci και εύρος συνάρτησης σi 
Έξοδοι: 
 y1, y2, …, ym 
 
Μέθοδος: 
Για κάθε κρυφό νευρώνα  i = 1,…, q { 
  )||,(||1 ισifa cx−=      (1.34) 

} 
Για κάθε νευρώνα εξόδου i = 1, …, m { 

  ∑
=

+=
q

j
ijiji wawy

1
0        (1.35) 

} 
 
Παρατηρούµε ότι κάθε νευρώνας του κρυφού στρώµατος έχει και το δικό του κέντρο ci και 
εύρος συνάρτησης σi αλλά δεν υπάρχουν συναπτικά βάρη µεταξύ εισόδων και κρυφού 
στρώµατος. Συναπτικά βάρη υπάρχουν µόνο µεταξύ κρυφού στρώµατος και στρώµατος 
εξόδου. 
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Το συγκεκριµένο µοντέλο είναι σαφές ότι έχει τη δοµή δικτύου. Ωστόσο το ερώτηµα είναι 
κατά πόσο το δίκτυο αυτό είναι νευρωνικό. Πρέπει να αναφέρουµε ότι τα δίκτυα τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως νευρωνικά όπως π.χ. το Perceptron είναι απλώς προσεγγίσεις των 
πραγµατικών νευρωνικών δικτύων. Μάλιστα οι προσεγγίσεις αυτές διαφέρουν πολύ απο την 
πραγµατικότητα καθώς η λογική «άθροισε-και-κατωφλίωσε» είναι στατική και αγνοεί τη 
δυναµική συµπεριφορά των στατικών νευρώνων. Έτσι µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι τα 
δίκτυα RBF αποτελούν µια εναλλακτική πρόταση µοντελοποίησης των νευρωνικών δικτύων. 
Αποδεικνύεται ότι οι συναρτήσεις ακτινικού τύπου είναι βάση του χώρου των συνεχών 
συναρτήσεων και εποµένως µπορούµε να προσεγγίσουµε οποιαδήποτε συνεχή συνάρτηση, 
µε οποιοδήποτε βαθµό πιστότητας επιθυµούµε, αν θέσουµε ικανό πλήθος νευρώνων στο 
κρυφό στρώµα.[13] 
Καθώς τόσο τα δίκτυα RBF όσο και τα δίκτυα MLP είναι παγκόσµιοι προσεγγιστές, 
µπορούµε να προσεγγίσουµε το ένα είδος δικτύου χρησιµοποιώντας το άλλο και αντίστροφα. 
Έχει αποδειχθεί για παράδειγµα ότι τα δίκτυα MLP µπορούν να θεωρηθούν ως δίκτυα RBF 
µε ακανόνιστες συναρτήσεις ακτινικής βάσης. Επίσης έχει αποδειχθεί η ισοδυναµία µεταξύ 
δικτύων RBF και µηχανών ασαφούς λογικής. Αυτό που πρέπει να αποτελέσει κριτήριο για 
να αποφασίσουµε πιο δίκτυο θα χρησιµοποιήσουµε σε ένα πρόβληµα είναι η ποιότητα 
προσέγγισης που δίνει το κάθε µοντέλο για το συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων και µε 
πεπερασµένο πλήθος νευρώνων.    
 
1.11 Τυπική δοµή νευρωνικού δικτύου 
 
Ένα νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από ένα στρώµα εισόδου και ένα ή περισσότερα 
στρώµατα. Καµία συνάρτηση µεταφοράς δεν χρησιµοποιείται στο στρώµα εισόδου και 
άµεσα οι είσοδοι  µεταφέρονται σαν έξοδοι από το στρώµα αυτό. Το στρώµα εισόδου 
λειτουργεί σαν ένα βιολογικό αισθητήριο σύστηµα, ανιχνεύοντας πληροφορίες από τον 
περιβάλλοντα χώρο. Οι ενεργοποιήσεις ανιχνεύονται από τα επόµενα στρώµατα και 
τροφοδοτούν το ένα το άλλο έως ότου φτάσουν στο τελικό στρώµα εξόδου. Αυτού του 
είδους η δοµή του νευρωνικού δικτύου ονοµάζεται προσοτροφοδοτούµενο δίκτυο 
(feedfoward network) – η έξοδος από το ένα επίπεδο πάει στους νευρώνες του επόµενου 
επιπέδου. Μπορούµε επίσης να έχουµε αναδραστικό δίκτυο (feedback network), κοινώς 
καλούµενο ως επαναλαµβανόµενο δίκτυο. Ένα τυπικό νευρωνικό δίκτυο είναι το 
παρακάτω. 

 
 

Σχήµα 1.14:  Τυπικό Νευρωνικό ∆ίκτυο [16] 
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Η µάθηση σε ένα νευρωνικό δίκτυο επιτυγχάνεται αλλάζοντας τα βάρη σύνδεσης 
επαναληπτικά ώστε το δίκτυο να εκπαιδευτεί σε συγκεκριµένες διαδικασίες. Γενικά 
αναµιγνύει την ελαχιστοποίηση κάποιων συναρτήσεων σφάλµατος – ας πούµε το 
ελάχιστο τετραγωνικό σφάλµα µεταξύ της πραγµατικής και της επιθυµητής εξόδου – υπό 
την επίβλεψη του εκπαιδευτή. Αυτό ονοµάζεται επιβλεπόµενη εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, 
σε µερικές περιπτώσεις, η ακριβής επιθυµητή έξοδος δεν είναι γνωστή. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις χρησιµοποιείται ενισχυµένη εκµάθηση η οποία βασίζεται στο γεγονός του 
κατά πόσο η πραγµατική έξοδος είναι σωστή ή όχι. Η εκµάθηση χωρίς επίβλεψη 
προσπαθεί να βρει συσχέτιση µεταξύ των δεδοµένων όταν δεν υπάρχει καµία 
πληροφορία για την ορθότητα της εξόδου. Ο κανόνας που ακολουθείται για τον 
εκσυγχρονισµό των βαρών – the learning rule- [13] καθορίζει το πόσο καλά συγκλίνει το 
δίκτυο στην ευνοϊκότερη συνθήκη. 
 
1.12 Εξελικτικοί Αλγόριθµοι 
 
Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι αναφέρονται σε µια κατηγορία αλγορίθµων που βασίζεται σε 
πιθανή προσαρµογή, εµπνευσµένη από τις αρχές της φυσικής εξέλιξης. Ακολουθούν µια 
στοχαστική ερευνητική στρατηγική σε ένα πληθυσµό των ατόµων, καθένα από αυτούς 
αποτελεί και µια πιθανή λύση του προβλήµατος. Έχουν ταξινοµηθεί ευρέως σε τρεις 
κύριες φόρµες – εξελικτικές στρατηγικές, γενετικοί αλγόριθµοι και εξελικτικός 
προγραµµατισµός. 
Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι ξεκινούν µε µια τυχαία σειρά από δοκιµαστικές λύσεις. Κάθε 
µια από αυτές είναι προσδιορισµένη µε µια επιθυµητή τιµή ανάλογα µε το πόσο καλά 
ταιριάζει στη λύση. Για παράδειγµα, µας δίδεται µια συνάρτηση να αυξάνει, η τιµή της 
ίδιας της συνάρτησης µπορεί να αποδοθεί σαν σταθερός όρος που ταιριάζει στο 
ζητούµενο. Σε περίπτωση νευρωνικού δικτύου, που χρειάζεται να ελαχιστοποιήσουµε το 
τετράγωνο του σφάλµατος, το ανάστροφο της ίδιας τιµής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
αποτίµηση. 
Καµιά φορά όλο το σύνολο των τιµών είναι προσδιορισµένα σαν επιθυµητές τιµές, γι 
αυτό υπάρχει µια διαδικασία διαλογής όπου οι κοντινότερες προς την επιθυµητή τιµή 
διαλέγονται για να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο της διαδικασίας.  
Κάθε µια από τις επιλεγµένες τιµές υποβάλλονται σε ανασυνδυασµό και µεταβολή για να 
καταλήξουν σε νέες µονάδες. Οι µεγαλύτερης απόκλισης τιµές από την επιθυµητή 
αποβάλλονται ενώ οι υπόλοιπες συνεχίζουν να περιλαµβάνονται στον πληθυσµό των 
επιθυµητών τιµών. Ο µέσος όρος της συµβατότητας του πληθυσµού των τιµών 
αναµένεται να αυξηθεί ύστερα από πολλές αναπαραγωγές τιµών και τελικά συγκλίνουν 
στο βέλτιστη επιθυµητή τιµή. Η παραπάνω διαδικασία αναπαρίσταται στο παρακάτω 
σχηµατικό διάγραµµα. 
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Σχήµα 1.15:  Γενετικές ∆ιαδικασίες [17] 

 
1.12.1 Εξελικτικοί Αλγόριθµοι για Νευρωνικά ∆ίκτυα  
 
Οι εφαρµογές των εξελικτικών αλγόριθµων στα νευρωνικά δίκτυα επικεντρώνεται 
περισσότερο στην εύρεση κατάλληλης δικτυακής τοπολογίας και µετέπειτα στην 
εκπαίδευση του δικτύου. Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι µπορούν να εντοπίσουν γρήγορα 
περιοχές µε υψηλής ποιότητας λύσεις όταν το πεδίο ορισµού είναι πολύ µεγάλο και 
περίπλοκο. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό στο σχεδιασµό και την εκπαίδευση των 
νευρωνικών δικτύων όπου το ερευνητικό εύρος είναι άπειρο, πολυδιάστατο και 
πολυεκφραστικό. Η εξέλιξη των βαρών διασύνδεσης εισάγει µια προσαρµόσιµη και 
σφαιρική προσέγγιση στην εκπαίδευση. ∆ιαφορετικής φιλοσοφίας σε τεχνικές 
εκπαίδευσης, back propagation, οι εξελικτικοί αλγόριθµοι βασίζονται σε τεχνικές 
αναζήτησης µέσω πιθανοτήτων, παρόλα αυτά το διάστηµα αναζήτησης τους είναι 
µεγαλύτερο και µπορούν να εγγυηθούν ότι καλύτερες λύσεις δηµιουργούνται από γενιά 
σε γενιά. Ευνοϊκότερες αρχιτεκτονικές δικτύων µπορούν να αναµιχθούν για να 
ταιριάζουν σε µια εφαρµογή. Η αναπαράσταση και οι χειρισµοί αναζήτησης που 
χρησιµοποιούνται στους εξελικτικούς αλγόριθµους είναι τα δύο πιο βασικά σηµεία στην 
εξέλιξη της αρχιτεκτονικής. Έχει αποδειχθεί ότι οι εξελικτικοί αλγόριθµοι που 
βασίζονται στην διασταύρωση των τεχνικών δεν αποδίδουν τόσο καλά στην αναζήτηση 
κατάλληλων δικτυακών τοπολογιών. [13] 
 

 
 

Σχήµα 1.16:  Εξελικτικός Σχεδιασµός Νευρωνικού ∆ικτύου [17] 
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Είναι επίσης πιθανό να εξελιχθούν ταυτόχρονα η δοµή και τα βάρη ενός νευρωνικού 
δικτύου. Παρόλα αυτά, αυτό που συνήθως γίνεται είναι να εξελίσσεται το δίκτυο αρχικά 
και στη συνέχεια να υποβάλλεται σε ένα καθορισµένο αριθµό βηµάτων εκπαίδευσης. 
∆ιαφορετικά τυχαία αρχικά βάρη δηµιουργούν διαφορετικά αποτελέσµατα εκπαίδευσης. 
∆ιαφορετικοί αλγόριθµοι εκπαίδευσης συνεπάγονται  διαφορετικά εκπαιδευτικά 
αποτελέσµατα στο ίδιο σύνολο αρχικών βαρών. Ο άλλος τρόπος είναι να εκπαιδευτεί 
τµηµατικά το δίκτυο πριν εφαρµοστεί σε αυτό οποιαδήποτε γενετική λειτουργία. Η 
αυτόνοµη µεταβολή περιλαµβάνει ένα µικρό επίπεδο εκπαίδευσης και στη συνέχεια η 
τελική εκπαίδευση γίνεται µόλις έχει αποφασισθεί η δοµή του δικτύου. 
 
 
1.13 Εξέλιξη των Βαρών ∆ιασύνδεσης 
 
Εκπαιδεύοντας µια καθορισµένη τοπολογία δικτύου για να αναγνωρίσουµε το σκοπό της, 
γενικά σηµαίνει να καθορίσουµε ένα ευνοϊκό σύνολο βαρών διασύνδεσης. Αυτό 
σχηµατίζεται ως η ελαχιστοποίηση µερικών συναρτήσεων σφάλµατος του δικτύου, 
χρησιµοποιώντας το σύνολο πληροφοριών εκπαίδευσης, αλλάζοντας επαναληπτικά τα 
βάρη. Το τετράγωνο του σφάλµατος µεταξύ της πραγµατικής και της επιθυµητής τιµής 
της εξόδου υπολογίζεται από το µέσο όρο των εξόδων, που αποδίδεται σαν µια καλή 
εκτίµηση της διαµόρφωσης του δικτύου ανταποκρινόµενη στη συγκεκριµένη είσοδο. 
Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα χρησιµοποίησης εξελικτικών αλγόριθµων για 
βελτιστοποίηση των συναρτήσεων είναι η ικανότητα του να ανιχνεύει µέσα από το 
γενικό ερευνητικό πεδίο ταυτόχρονα αντί να αυτοπεριορίζεται σε πεδία βαθµωτών 
µεταβολών. Οι αλγόριθµοι είναι προδιατεθειµένοι να περιορίζονται σε ένα τοπικό 
ελάχιστο της συνάρτησης, ειδικά όταν η συνάρτηση είναι πολύπλευρη ή µη αναστρέψιµη. 
Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι λειτουργούν µε ένα πλήθος από δοκιµαστικές λύσεις και γι 
αυτό το λόγο η µόνη πληροφορία που χρειάζονται είναι ένα είδος σχηµατικής 
αποτίµησης για να ελέγξουν την ορθότητα των λύσεων. Απορρίπτουν συνεχώς τις µη 
αρµόζουσες λύσεις και επιτρέπουν µόνο στις αποδεκτές να συνεχίσουν στα επόµενα 
στάδια. 
Κάθε εξελικτικός αλγόριθµος απαιτεί µια συνεπή παρουσίαση των παραµέτρων της 
συνάρτησης. Οι γενετικοί χειριστές (διασταύρωση και µεταβολή)  στη συνέχεια 
αναλαµβάνουν να αποφασίσουν τη συνύπαρξη µε τη σχηµατική αναπαράσταση. Η 
αναπαράσταση της εκπαίδευσης µπορεί να διαφέρει από το ένα σχήµα στο άλλο και είναι 
πολύ πιθανό ότι οι χειριστές µπορεί να διακόπτουν τα γονίδια σε µια συγκεκριµένη 
παρουσίαση, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν αφήνουν τις πληροφορίες να συνεχίσουν στα 
επόµενα γονίδια. Αυτό µπορεί να γίνει όταν οι πληροφορίες  που αναφέρονται σε κάποια 
λειτουργική µονάδα διασκορπίζονται στο γονίδιο. Σπάζοντας το γονίδιο τυχαία σε δυο 
τµήµατα και ανταλλάσοντας ένα από αυτά µε ένα άλλο γονίδιο, θα διασκορπιστούν οι 
πληροφορίες αυτές. Στο παρακάτω σχήµα παρατηρούµε µια ψηφιακή παρουσίαση των 
βαρών διασύνδεσης. [13] 
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Σχήµα 1.17:   ∆υαδική αναπαράσταση βαρών διασύνδεσης [17] 

 
 

Η κωδικοποίηση –παρουσίαση γονότυπου- των βαρών σε ένα νευρωνικό δίκτυο µπορεί 
να γίνει µε δύο τρόπους – ψηφιακά και δίνοντας πραγµατικές αξίες. Σε κάθε µια από τις 
δυο αυτές περιπτώσεις, είναι απλώς µια αλληλουχία των δικτυακών βαρών σε µια 
γραµµή. Στη δυαδική µορφή κάθε βάρος σύνδεσης αναπαρίσταται από bit µιας γραµµής 
συγκεκριµένου µήκους. Αυτές οι γραµµές συνδέονται αλυσιδωτά να δηµιουργήσουν 
αυτό που ονοµάζεται χρωµόσωµα. Κάθε χρωµόσωµα δρα σε ξεχωριστό µέρος του 
συνόλου το οποίο στη συνέχεια προτείνεται στους γενετικούς χειριστές. Αυτού του 
είδους η αναπαράσταση είναι απλή και άµεση αλλά µπορεί να έχει αποτέλεσµα µόνο σε 
πολύ µεγάλα χρωµοσώµατα έχοντας αρνητικά αποτελέσµατα στην εξέλιξη. Μια άλλη 
επιλογή είναι µε κάποιο τρόπο να χρησιµοποιηθούν πραγµατικές αξίες στα 
χρωµοσώµατα και να σχεδιαστούν οι γενετικές λειτουργίες που θα αναφέρονται στα 
χρωµοσώµατα αυτά.  
 
 
1.14 Εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής 
 
Η απόδοση ενός νευρωνικού δικτύου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη δοµή του. Η 
αλληλεπίδραση µεταξύ των ανόµοιων κόµβων του δικτύου καθορίζεται µόνο µέσω της 
δοµής του δικτύου. Η δοµή ενός νευρωνικού δικτύου δεν είναι µοναδική για ένα 
πρόβληµα και µπορούν να υπάρξουν πολλοί τρόποι σχεδιασµού της δοµής που να 
ανταποκρίνεται σε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα. Επίσης ανάλογα µε το πρόβληµα, είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν περισσότερα από ένα κρυµµένα επίπεδα, 
προσοτροφοδοτούµενων ή ανατροφοδοτούµενων συνδέσεων, ή σε µερικές περιπτώσεις, 
άµεση σύνδεση µεταξύ εισόδου και εξόδου. Γι αυτό το λόγο επιλέγοντας το µέγεθος του 
δικτύου είναι επίσης µια σηµαντική διαδικασία. Πολύ µικρό δίκτυο θα το απέκλειε από 
την εκµάθηση της επιθυµητής εισόδου στη χαρτογράφηση της εξόδου. Αντίθετα ένα 
πολύ µεγάλο δίκτυο θα αποτύχαινε να ταιριάξει τις εισόδους κατάλληλα µε τις 
προηγούµενες µε αποτέλεσµα να χάνει στη γενική του ικανότητα.             
Ο καθορισµός της καταλληλότερης δικτυακής τοπολογίας ήταν πάντα ένα από τα 
σηµαντικότερα προβλήµατα. Μπορεί να θεωρηθεί ακόµα και αδύνατο να αποδειχθεί ότι 
µια συγκεκριµένη δοµή δικτύου είναι η καταλληλότερη. Τις περισσότερες φορές η δοµή 
του δικτύου καθορίζεται µέσα από δοκιµές και διόρθωση των λαθών. ∆ιαφορετικοί 
συνδυασµοί κόµβων και συνδέσεων δοκιµάζονται ώστε να πάρουµε την καλύτερη 
δυνατή απόκριση εντός ορίων. Τέτοιες µέθοδοι βασίζονται σε ολική απόδοση του 
δικτύου, έτσι µέρη του δικτύου που συµβάλλουν θετικά είναι δύσκολο να 
αναγνωριστούν. Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι βοηθούν πολύ στην περίπτωση αυτή, µε τη 
φυσική τους σύνθεση ανταλλαγής πληροφοριών. Το εύρος κι εδώ είναι αρκετά µεγάλο, 
παρόµοιες αρχιτεκτονικές µπορεί να έχουν αρκετά διαφορετική απόδοση ενώ 
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διαφορετικές αρχιτεκτονικές µπορεί να έχουν περίπου ίδια απόδοση. Αυτό κάνει τους 
εξελικτικούς αλγόριθµους καλύτερη λύση αντικρούοντας τους αλγόριθµους οι οποίοι 
ξεκινούν µε ένα µεγάλο δίκτυο και στη συνέχεια ελαττώνουν τα επίπεδα, τους κόµβους ή 
τις συνδέσεις όταν είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 
Η παρουσίαση του γονότυπου µιας νευρωνικής αρχιτεκτονικής είναι κρίσιµη για τη 
σχεδίαση ενός τεχνητού νευρωνικού συστήµατος. Μέσα από µελέτες καταλήγουµε στην 
καταλληλότερη από τις δοµές που είναι αντιπροσωπευτικότερη γι αυτό, οι ασήµαντες 
δοµές αποκλείονται, οι γενετικοί χειριστές αποδίδουν αποτελεσµατικότερα, και η 
αναπαράσταση δεν αυξάνεται σε αναλογία µε το δίκτυο. Ιδανικά, η αναπαράσταση θα 
έπρεπε ενδεχοµένως να καλύπτει όλες  τις χρήσιµες δοµές δικτύων και να αποφεύγει 
τους ακατάλληλους δικτυακούς γονότυπους. Επίσης το σχήµα περιορίζει και τη 
διαδικασία αποκωδικοποίησης. Για παράδειγµα, ένα νευρωνικό δίκτυο που απαιτεί 
επαναλαµβανόµενη δοµή θα έπρεπε να έχει µια εκφραστική απεικόνιση ικανή ώστε να 
περιγράφει επαναλαµβανόµενα δίκτυα. Επίσης ο µηχανισµός αποκωδικοποίησης θα 
έπρεπε να είναι ικανός να διαβάζει την απεικόνιση αυτή και να τη µετατρέπει σε ένα 
κατάλληλο επαναλαµβανόµενο δίκτυο.  
Χαµηλού επιπέδου ή άµεσης κωδικοποίησης τεχνικές καθορίζουν περισσότερο τις 
συνδέσεις. Έµµεσης κωδικοποίησης είναι περισσότερο σαν γραµµατικοί κανόνες. Οι 
κανόνες αυτοί προτείνουν ένα περιβάλλον ελεύθερου γραφήµατος γραµµατική σύµφωνα 
µε την οποία το δίκτυο µπορεί να παραχθεί. Οι άµεσοι κωδικοποιηµένοι γονότυποι 
αυξάνονται πολύ γρήγορα σε µήκος µαζί µε αναπτυσσόµενο δίκτυο. Γι αυτό το λόγο, το 
µέγιστο τοπολογικό διάστηµα πρέπει να οριστεί από το χρήστη. Αυτό µπορεί να 
αποκλείσει την καταλληλότερη δοµή, ή µπορεί να έχει αποτέλεσµα σε δίκτυα µε ειδική 
συνδεσµολογία.  
Η απόδοση της δοµής ενός δικτύου δεν µπορεί να κριθεί παρά µόνο όταν αυτό 
εκπαιδευτεί. Συνήθως, το δίκτυο εκπαιδεύεται µε ένα συγκεκριµένο αριθµό βηµάτων και 
η απόδοση περιορίζεται σε ένα σύνολο δεδοµένων αποτίµησης. Χρησιµοποιώντας 
διαφορετικά σύνολα δεδοµένων για εκπαίδευση και αποτίµηση, τα δίκτυα µε καλύτερες 
ικανότητες δείχνουν κάποια προτίµηση στην αποτίµηση.  
Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις ανάπτυξης των νευρωνικών δικτύων είναι να 
βρεθεί ένας καλός δρόµος διασταύρωσης ανόµοιων τοπολογιών. Οι συνηθισµένες 
γενετικές λειτουργίες αποτυγχάνουν να διατηρήσουν τις δοµικές καινοτοµίες σαν µέρος 
της εξελικτικής διαδικασίας. Μια µορφή διαφοροποίησης απαιτείται ώστε να 
συναγωνίζονται αρχικά σε ατοµικό επίπεδο µε την ίδια τους τη θέση και όχι µε το 
σύνολο αρχικά. [13] 
 
 
 
 
1.15 Νευροεξέλιξη Αυξανόµενων Τοπολογιών  
 
 Ο γονότυπος σε µια τέτοιου είδους τοπολογία αποτελείται από αρκετούς συνδετικούς 
γόνους. Ένας συνδετικός γόνος αποτελεί πληροφορίες παρόµοιες µε τους δυο κόµβους 
στο τέλος της σύνδεσης, τα βάρη και µια ειδική ταξινόµηση καλείται ο καινοτόµος 
αριθµός. Ξεχωριστά από τους συνδετικούς γόνους, τις πληροφορίες των διαφόρων 
επιπέδων (εισόδου, εξόδου ή των κρυµµένων) όσον αφορά τους κόµβους έχει οριστεί ένα 
κοµµάτι από το γονιδίωµα. Στο παρακάτω σχήµα έχουµε µια αναπαράσταση από το 
γονιδίωµα σε ένα τέτοιο δίκτυο. 
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Σχήµα 1.18:  Αναπαράσταση του γονιδίου στην τοπολογία αυτή [17] 

 
 
 

Μια προσπάθεια έχει γίνει να διατηρηθεί η καταγωγή του κάθε γονιδίου, έτσι ώστε 
γονίδια που δεν προέρχονται από τους ίδιους προγόνους να µην αναπτύσσονται εις βάρος 
των άλλων. Αυτό έχει επιτευχθεί προσδιορίζοντας ένα γενικό καινοτόµο αριθµό σε κάθε 
γονιδίωµα. Αυτός ο αριθµός αυξάνεται κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα καινούριο 
γονίδιο. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στο ότι ο απόγονος κληρονοµεί τον ίδιο 
καινοτόµο αριθµό σε κάθε γονίδιο. Αυτό συνεπάγεται ότι οι παλιότερες πληροφορίες που 
έχουν ανακτηθεί µέσα από γενιές  να εµφανίζονται στη φάση εξέλιξης.  
Ο καινοτόµος αριθµός βοηθά την τοπολογία στο να µετρά τα προβλήµατα ανταγωνισµού 
µεταξύ βασικών αλλά διαφορετικών τοπολογιών. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανασυνδυασµού των γονιδίων, γονίδια µε τον ίδιο καινοτόµο αριθµό αντιτίθενται το ένα 
στο άλλο. Αυτά µε τους πιο ταιριαστούς γονιούς είναι οι κληρονόµοι. Γονίδια που δεν 
βρίσκουν ένα καινοτόµο αριθµό για να ταιριάξουν µε τον άλλο γονιό περνούν στους 
απογόνους. Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε µια διασταύρωση της τοπολογίας. 
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Σχήµα 1.19:  ∆ιασταύρωση τοπολογίας [22] 
 
 

Μεταβολή στην αρχιτεκτονική των νευρώνων µπορεί να συµβεί µε δυο τρόπους – 
προσθέτοντας ένα γονίδιο σύνδεσης, ή προσθέτοντας κόµβο γονιδίων. ∆υο µη 
συνδεδεµένοι κόµβοι µπορούν να συνδεθούν προσθέτοντας ένα νέο γονίδιο σύνδεσης 
στο γονιδίωµα. Επίσης, µια υπάρχουσα σύνδεση µπορεί να διασπαστεί στα δυο και ένας 
καινούριος κόµβος µπορεί να δηµιουργηθεί µεταξύ τους. Η παλιά σύνδεση 
απενεργοποιείται και δυο νέα γονίδια συνδεσµολογίας προστίθενται. Οι καινούριοι 
κόµβοι και συνδέσεις µπορούν εύκολα να συµπεριληφθούν στη δοµή χρησιµοποιώντας 
τη µεθοδολογία αυτή. Στο παρακάτω σχήµα παρατηρούµε την µεταβολή στο δίκτυο.  
 
 

 
Σχήµα 1.20:  Μεταβολή στο ∆ίκτυο [22] 
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Η εκλογή των γόνων για να αποφασίζουν το είδος των τοπολογικών χαρακτηριστικών 
που έχουν µεταφερθεί στο αποτέλεσµα. Εάν έχουν γίνει τυχαίες επιλογές τότε είναι 
πιθανό ότι οι δοµικές καινοτοµίες έχουν χαθεί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Το 
δίκτυο χειρίζεται το πρόβληµα αυτό χωρίζοντας το σύνολο σε είδη ανάλογα µε τις 
τοπολογικές τους οµοιότητες και στη συνέχεια διαλέγοντας τα καλύτερα εκτελεστικά 
άτοµα από κάθε είδος για να δηµιουργήσουν το γόνο. Ο αριθµός των δηµιουργουµένων 
γόνων εξαρτάται από τη συνολική κατάσταση όλων των ειδών σε συνδυασµό µε τα 
υπόλοιπα είδη. 
Το δίκτυο διαχωρίζει τον πληθυσµό σε δυο διαφορετικά είδη µε κριτήριο τη µεταξύ τους 
συµβατότητα. Το κριτήριο αυτό απορρέει από τον αριθµό των εξαρθρωµένων και 
υπερβολικών γονιδίων µεταξύ δυο ατόµων. Εάν το κριτήριο απόστασης ενός ατόµου που 
έχει επιλεγεί τυχαία είναι µικρότερο από µια κατώτατη συγκεκριµένη τιµή, τότε και τα 
δύο άτοµα κατατάσσονται στο ίδιο είδος. Μόλις ολοκληρωθεί η κατάταξη οι 
πραγµατικές τιµές ρυθµίζονται µε µείωση από τον αριθµό των ατόµων σε κάθε είδος. 
Ένα είδος αυξάνεται εάν ο µέσος όρος των ρυθµιζόµενων πραγµατικών τιµών είναι 
µεγαλύτερος από τον µέσο όρο του συνόλου των τιµών, σε διαφορετική περίπτωση 
ελαττώνεται σε µέγεθος. Κάνοντας αυτό, το δίκτυο δεν επιτρέπει καµία συγκεκριµένη 
δοµή να επικρατήσει στο σύνολο, αλλά παράλληλα επιτρέπει την ανάπτυξη για τη 
δηµιουργία καλύτερων δοµών. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ίδια χαρτογράφηση εισόδου – εξόδου µπορεί να υλοποιηθεί 
από διαφορετικές αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων. Όταν δίδεται ένα πρόβληµα υπό 
συζήτηση, η τοπολογία για ένα νευρωνικό δίκτυο δεν είναι µοναδική. Η παρουσίαση του 
γονότυπου δυο διαφορετικών σε δοµή νευρωνικών δικτύων θα είναι διαφορετική παρόλο 
που λειτουργικά µπορεί να είναι ίδια. Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι δεν είναι σε θέση να 
ξεχωρίζουν τις συµµετρίες αυτές γι αυτό και µια διασταύρωση σε µια τέτοια περίπτωση 
θα οδηγούσε σε µη εφαρµόσιµο αποτέλεσµα. Το εύρος ανίχνευσης αυξάνεται δραστικά 
και η αποδοτικότητα των χειριστών επηρεάζεται επίσης ελάχιστα. Πιο συχνά, σε δίκτυα 
που απαιτείται να γίνει εκµάθηση περισσότερων από µια εφαρµογών, υπάρχουν αλλαγές 
από µη συµβατούς ρόλους οι οποίοι συνδυάζονται σε συνήθη προβλήµατα. Μια απλή 
λύση στην περίπτωση αυτή θα ήταν να περιοριστεί ο επιλογέας σε µικρότερα σύνολα.[13]      
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Κεφάλαιο  2 
 
 
Βασικές έννοιες  πάνω σε ροµποτικούς βραχίονες 
 
 
2.1 Ταξινόµηση ροµποτικών συστηµάτων  
 

Για να επιτυγχάνεται η επιλογή του καταλληλότερου ροµπότ σε ένα σύνολο 
ροµποτικών συστηµάτων  µε παρόµοιες ιδιότητες , σε µια συγκεκριµένη εφαρµογή , 
έγινε η ταξινόµηση των ροµποτικών συστηµάτων . Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν 
κατάλογοι ροµπότ σε υπολογιστή ,µέσα από τους οποίους ο κάθε χρήστης µπορεί να 
κάνει την επιλογή ποιο εύκολη , χρησιµοποιώντας την ταξινόµηση τόσο στις 
προδιαγραφές όσο και λειτουργίες .Τα συστήµατα που βοηθούν ώστε η επιλογή να 
είναι η ποιο κατάλληλη χρησιµοποιούν αρκετά από τα παρακάτω κριτήρια καθώς 
επίσης και τεχνικά ή οικονοµικά κριτήρια .Τα κυριότερα κριτήρια που συναντάµε 
στην βιβλιογραφία αλλά και στην πράξη είναι : η αρχή λειτουργίας ,η µέθοδος 
ελέγχου της κίνησης ,ο γεωµετρικός σχηµατισµός , η κατηγορία εφαρµογής ο τύπος 
παραγωγής και η µετάδοση της κίνησης . 

Κάποιες από τις ταξινοµήσεις συνεπάγονται από κάποιες άλλες µε αποτέλεσµα 
να µην υπάρχει µια µοναδική ταξινόµηση που να περικλείει όλες τις περιπτώσεις .Για 
το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται περισσότερες από µια κατηγορίες για µια πλήρη 
περιγραφή ενός ροµπότ .Η διαδικασία αυτή ξεκινάει µε την αρχή λειτουργίας, 
ακολουθούµενη από την µέθοδο ελέγχου κίνησης και το γεωµετρικό σχηµατισµό .     
 
2.1.1 Αρχή λειτουργίας  
 

Τα ροµπότ ως προς την αρχή λειτουργίας τους ταξινοµούνται σε σταθερής 
στάσης και σε σερβοελεγχόµενα . 

 
Ροµπότ Σταθερής Στάσης  
Τα ροµπότ κατά την µετακίνηση τους έχουν τον έλεγχο µόνο των σηµείων 

στάσης ,αλλά δεν ελέγχουν τα ενδιάµεσα σηµεία της τροχιάς που ακολουθούν .Ο 
κάθε άξονας έχει ένα προκαθορισµένο σταθερό µηχανικό όριο στο κάθε άκρο της 
έκτασης του και µπορεί να σταµατάει µόνο στα όρια αυτά .Αυτού του τύπου τα 
ροµπότ χρησιµοποιούνται σε εξειδικευµένες εφαρµογές .[5] 

 
Σερβοελεγχόµενα Ροµπότ  
Αυτού του τύπου τα ροµπότ κινούνται µε σερβοµηχανισµούς ,δηλαδή µε 

κινητήρες οι οποίοι το σήµα κίνησης τους είναι συνάρτηση της διαφοράς µεταξύ της 
διατεταγµένης και της µετρούµενης θέσης και της ταχύτητας .Ένα ροµπότ σαν και 
αυτό έχει την δυνατότητα να κινείται µέσα από έναν πρακτικά άπειρο αριθµό 
σηµείων κατά την εκτέλεση µιας προγραµµατισµένης ακολουθίας .Το σύνολο αυτών 
των σηµείων προκύπτει από τον συνδυασµό των αρθρώσεων που κατάφεραν να 
µετακινηθούν .[5] 
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2.1.2 Μέθοδος ελέγχου κίνησης  
 
Σε σχέση µε τη µέθοδο ελέγχου κίνησης ,τα ροµπότ ταξινοµούνται σε ροµπότ 

σηµείου-προς-σηµείο (point-to-point) και ροµπότ συνεχούς τροχιάς (continuous 
path). 
 
Ροµπότ Σηµείου Προς Σηµείο (point-to-point)   

Με αυτή τη µέθοδο ελέγχου της κίνησης ,ένα ροµπότ προγραµµατίζεται από το 
χρήστη ώστε να κινηθεί από µια θέση στην επόµενη .Οι ενδιάµεσες τροχιές µεταξύ 
των σηµείων δεν µπορούν να προσδιορισθούν .Σε µια τέτοια ακολουθία κινήσεων ,το 
ροµπότ κινείται σε µια προσδιορισµένη θέση ,σταµατάει και επαναλαµβάνεται .Η 
διαδροµή µεταξύ των διαδοχικών σηµείων δηλαδή η τροχιά του ροµπότ και η 
ταχύτητα κατά τη µετακίνηση από τη µια θέση στην επόµενη δεν προγραµµατίζεται , 
αλλά αποτελεί εσωτερική λειτουργία του ελεγκτή . 

Στον τρόπο λειτουργίας σηµείου-προς-σηµείο ,ένα ροµπότ εκτελεί χρήσιµο έργο 
µόνο όταν όλοι οι άξονες είναι σε στάση στις επιθυµητές θέσεις του χώρου εργασίας . 
Οι περισσότερες εργασίες χειρισµού αντικειµένων και ορισµένες εργασίες χειρισµού 
εργαλείων εκτελούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο .Όλα τα ροµπότ σταθερής στάσης και 
ορισµένα σερβοελεγχόµενα ροµπότ λειτουργούν µε τον τρόπο αυτόν .[5] 

 
Ροµπότ συνεχούς Τροχιάς  (continuous path) 
Ο έλεγχος συνεχούς τροχιάς είναι ένας τύπος ροµποτικού ελέγχου κατά τον 

οποίο το ροµπότ επαναλαµβάνει την κίνηση µέσα από διδαγµένα σηµεία σε µικρή 
απόσταση µεταξύ τους ,και τα οποία έχουν προγραµµατισθεί σε µια σταθερή χρονική 
βάση κατά την διάρκεια της διδασκαλίας .Τα σηµεία διδασκαλίας καταγράφονται από 
την µονάδα ελέγχου καθώς το ροµπότ οδηγείται µέσα από µια επιθυµητή τροχιά 
διαβάζοντας τους κωδικοποιητές των αρθρώσεων τη θέση δηλαδή που έχει ο κάθε 
άξονας σε σταθερή χρονική βάση .Την κίνηση αυτή προσπαθεί να επαναλάβει ένας 
αλγόριθµος επανάληψης .Ένας άλλος τρόπος για να επιτύχουµε έλεγχο συνεχούς 
τροχιάς είναι παρεµβάλλοντας µια επιθυµητή καµπύλη τροχιάς µεταξύ των 
διδαγµένων σηµείων .[5] 

Τα ροµπότ που λειτουργούν µε τον τρόπο αυτό ,µπορούν να εκτελέσουν χρήσιµο 
έργο ενώ όλοι οι άξονες τους βρίσκονται σε ταυτόχρονη ,συντονισµένη κίνηση , 
προκειµένου το εργαλείο να διαπράξει την επιθυµητή τροχιά .Η τροχιά του βραχίονα 
προγραµµατίζεται µε άµεσο τρόπο ή ο ελεγκτής υπολογίζει τη διαδροµή µεταξύ 
διαδοχικών σηµείων .Οι λειτουργίες συνεχούς τροχιάς µπορούν να εκτελεστούν µόνο 
από σερβοελεγχόµενα ροµπότ . 

 
2.1.3 Γεωµετρικός σχεδιασµός  

 
Στους περισσοτέρους ροµποτικούς βραχίονες ,οι τρεις πρώτες αρθρώσεις ,οι 

αρθρώσεις που βρίσκονται δηλαδή ποιο κοντά στη ροµποτική βάση συνήθως 
χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση του άκρου του βραχίονα σε ένα σηµείο στο 
χώρο ,ενώ οι τελευταίες αρθρώσεις σχηµατίζουν τον καρπό ,ο οποίος είναι υπεύθυνος 
για τον προσανατολισµό του άκρου ή του τελικού στοιχειού δράσης .Ανάλογα µε το 
σύστηµα συντεταγµένων των τριών πρώτων βαθµών ελευθερίας τα ροµπότ 
ταξινοµούνται σε καρτεσιανά ή ορθογωνικά ,κυλινδρικά ,σφαιρικά ή πολικά και 
αρθρωτά .Εξάλλου ,ανάλογα µε την εµφάνιση τους τη γεωµετρία του συνολικού 
µηχανισµού ,τα ροµπότ µπορούν να χαρακτηρισθούν ως ανθρωποµορφικά ,SCARA , 
ή gantry.      
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Μια εναλλακτική µορφή γεωµετρικού σχηµατισµού είναι τα παράλληλα ροµπότ 
τα οποία είναι κλειστές κινηµατικές αλυσίδες και χρησιµοποιούνται σε 
εξειδικευµένες εφαρµογές .Μια άλλη οµάδα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
είναι τα ροµποτικά χέρια τα οποία θεωρούνται ροµποτικοί µηχανισµοί και η χρήση 
τους συναντάτε σε προηγµένους χειρισµούς αντικειµένων . 

Υπάρχουν ακόµα και σύνθετα ροµποτικά συστήµατα τα οποία δεν έχουν 
σταθερή βάση ,αλλά µπορούν να κινούνται αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον 
ωφέλιµο χώρο δράσης τους .Τα κινητά ροµπότ αποτελούν µια ξεχωριστή κατηγορία 
και συµπεριλαµβάνουν τα βαδίζοντα και τα κυλιόµενα . 
 
Ορθογωνικά Ροµπότ (Rectangular Robots )  

Τα ροµπότ αυτά κινούνται σε ευθείες γραµµές πάνω – κάτω και µέσα – έξω .Οι 
βαθµοί ελευθερίας του βραχίονα ορίζονται από το καρτεσιανό σύστηµα των αξόνων. 
Τέτοιου είδους ροµπότ δεν διαθέτουν συνήθως ελεγχόµενη λογική για συντονισµένη 
κίνηση των αρθρώσεων .Ένα ορθογωνικό ροµπότ σχηµατίζεται µε τη 
συναρµολόγηση ενός οριζόντιου βραχίονα πάνω σε κάθετο άξονα ανύψωσης ο οποίος 
τοποθετείται σε γραµµική µεταφορική βάση ,δηµιουργώντας έτσι ένα ροµπότ Χ-Υ-Ζ 
(σχήµα 2.1α) 

Στα πλεονεκτήµατα των καρτεσιανών ροµπότ ανήκουν η υψηλή διακριτική 
ικανότητα που έχουν και η µεγάλη ακρίβεια ,η εύκολη αποφυγή εµποδίων καθώς και 
η πρόληψη συγκρούσεων .Τα ροµπότ αυτά δεν επηρεάζονται από το βάρος του 
φορτίου που µεταφέρουν και για αυτό δεν επιδρούν στην ακρίβεια αλλά και τον 
έλεγχο της κίνησης των αρθρώσεων . 

Τα βασικότερα µειονεκτήµατα των καρτεσιανών ροµπότ είναι το µεγάλο δοµικό 
πλαίσιο που διαθέτουν ,το οποίο απαιτεί µεγάλη επιφάνεια δαπέδου για την 
εγκατάσταση ,ο συγκριτικά περιορισµένος χώρος εργασίας .Τα ροµπότ αυτά δύσκολα 
συνεργάζονται µε άλλους ροµποτικούς βραχίονες σε κοινό χώρο εργασίας ενώ ο 
µηχανικός σχεδιασµός για τρεις γραµµικές κινήσεις είναι πολύ πολύπλοκος . [5]  

 
Κυλινδρικά Ροµπότ (Cylindrical Robots) 

Τα κυλινδρικά ροµπότ δοµούνται γύρω από µια στήλη η οποία κινείται σύµφωνα 
µε ένα κυλινδρικό σύστηµα συντεταγµένων ,στο οποίο η θέση κάθε σηµείου 
προσδιορίζεται συναρτήσει της γωνίας περιστροφής της βάσης ,της ακτινικής 
διάστασης και του ύψους από το επίπεδο αναφοράς .Ο χώρος εργασίας έχει 
κυλινδρική µορφή .Οι δυνατές κινήσεις αυτών των ροµπότ ονοµάζονται έκταση και 
περιστροφή .Ένα κυλινδρικό ροµπότ σχηµατίζεται από τη συναρµολόγηση ενός 
οριζόντιου βραχίονα µε ένα κάθετο άξονα ,τοποθετηµένο πάνω σε µια 
περιστρεφόµενη βάση .Ο οριζόντιος βραχίονας µπορεί να κινείται µέσα-έξω ή πάνω –
κάτω στον κάθετο άξονα και να περιστρέφεται δεξιά ή αριστερά γύρο από τον κάθετο 
άξονα .Με τον τρόπο αυτό οι κινήσεις των τριών κυρίων αξόνων καλύπτουν ένα 
κυλινδρικό τοµέα (σχήµα 2.1β) .  
     Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα των κυλινδρικών ροµπότ είναι η πολύ µικρή 
εξάρτηση από τα φορτία βαρύτητας που δεν επηρεάζει την ακρίβεια του χειριστή και 
ο πιο εύκολος µηχανικός σχεδιασµός σε σχέση µε τα καρτεσιανά ροµπότ .Τα  
µειονεκτήµατα αυτών των ροµπότ είναι η περιορισµένη συµβατότητα συνεργασίας µε 
άλλους χειριστές σε κοινό χώρο εργασίας και η µικρότερη ακρίβεια και ικανότητα σε 
σύγκριση µε τα ορθογωνικά ροµπότ . [5] 
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Σφαιρικά Ροµπότ (Spherical Robots) 
Τα σφαιρικά ροµπότ εργάζονται σε σφαιρικούς χώρους εργασίας ,έχουν δηλαδή 

την ικανότητα να κινούνται περιστροφικά ,να επεκτείνουν και να προσδίδουν κλίση 
στο βραχίονα τους .Τα ροµπότ αυτά είναι δηλαδή κυλινδρικά ροµπότ µε προσθήκη 
στροφής του άκρου .Ένας τέτοιος σχηµατισµός αποτελείται από ένα βραχίονα που 
κινείται µέσα-έξω µέσα στο εύρος προσέγγισης ,που χρησιµοποιεί όµως µια κάθετη 
περιστροφική κίνηση αντί για κάθετη ευθύγραµµη .Ο άξονας µπορεί να 
περιστρέφεται αριστερά –δεξιά γύρο από τον κάθετο περιστροφικό άξονα .Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο οι κινήσεις των κυρίων αξόνων σχηµατίζουν ένα τµήµα σφαίρας σαν 
χώρος εργασίας όπως στο (σχήµα 2.1γ) . [5] 

Ένα από τα πλεονεκτήµατα των σφαιρικών ροµπότ είναι η µικρή πολυπλοκότητα  
της δοµής τους και το σχετικά χαµηλό βάρος τους ,η δυνατότητα συνεργασίας τους 
µε τα αλλά ροµπότ και εργαλειοµηχανές σε κοινό χώρο εργασίας .Τα ροµπότ αυτά 
όµως έχουν ακόµα καλή διακριτική ικανότητα ,καθότι τα σφάλµατα τοποθέτησης 
είναι κάθετα και απαιτείται µικρή διαδροµή των αρθρώσεων για την εκτέλεση 
πολλών κινήσεων . 

Τα µειονεκτήµατα που έχουν αυτά τα ροµπότ είναι η περιορισµένη δυνατότητα 
αποφυγής σύγκρουσης µε εµπόδια .Το µεγάλο σφάλµα τοποθέτησης εξαιτίας των 
περιστροφικών κινήσεων ,το οποίο είναι ανάλογο της ακτίνας αλλά και ότι 
απαιτούνται µεγάλες και µεταβλητές ροπές στη δεύτερη και τρίτη άρθρωση 
προκαλούν προβλήµατα εξισορρόπησης .      

 
Αρθρωτά Ροµπότ  

Τα αρθρωτά ροµπότ διαθέτουν µόνο περιστροφικές αρθρώσεις και εκτελούν 
κινήσεις όµοιες µε τις κινήσεις ενός ανθρώπου .Για το λόγο αυτό ,τα ροµπότ που 
διαθέτουν τέτοια γεωµετρία στις τρεις πρώτες αρθρώσεις τους ,είναι γνωστά και ως 
ανθρωποµορφικά .Ένα αρθρωτό ροµπότ έχει περιστροφικές αρθρώσεις που 
ονοµάζονται ώµος και αγκώνας τοποθετηµένες σε µια βάση περιστρεφόµενη έτσι 
ώστε να παρέχονται τρεις κύριοι άξονες κίνησης (σχήµα 2.1δ) . 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα των αρθρωτών ροµπότ είναι η ευελιξία 
προσέγγισης πάνω ή κάτω από ένα αντικείµενο και η συµβατότητα συνεργασίας µε 
τα αλλά ροµπότ σε κοινό χώρο εργασίας .Τα βασικά µειονεκτήµατα τους είναι η 
χαµηλή διακριτική ικανότητα και ακρίβεια ,µε αποτέλεσµα να έχουµε µεγάλο 
σφάλµα τοποθέτησης ,περιορισµένη δυνατότητα αποφυγής εµποδίων ,µεγάλες ροπές 
αδράνειας και επιδράσεις φορτίων βαρύτητας που προκαλούν δυναµική αστάθεια 
καθώς και προβλήµατα εξισορρόπησης εξαιτίας των µεγάλων και µεταβλητών ροπών 
στις αρθρώσεις . 
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Σχήµα 2.1: Τύποι γεωµετρικών σχηµατισµών ροµπότ : (α)καρτεσιανό ροµπότ , (β)κυλινδρικό ροµπότ , 

(γ)σφαιρικό ροµπότ ,(δ)αρθρωτό ροµπότ[5] 
   

Ροµπότ Τύπου SCARA  
Το ροµπότ τύπου SCARA είναι ένας ροµποτικός σχηµατισµός οριζόντιας 

περιστροφής .Το µέγεθος του βραχίονα είναι όσο και το τραπέζι εργασίας σαρώνει 
µια περιοχή εξαρτηµάτων και είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για εργασίες ανάκτησης και 
τοποθέτησης µικρών αντικειµένων . 

Ένα ροµπότ τύπου SCARA (σχήµα 2.2) είναι κατά βάση αρθρωτός βραχίονας µε 
τέσσερις ή πέντε βαθµούς ελευθερίας και λειτουργεί σε ένα οριζόντιο επίπεδο .Έχει 
συνήθως δυο ή τρεις οριζόντιες σερβοελεγχόµενες αρθρώσεις και ένα κάθετο , 
σερβοελεγχόµενο ή µη άξονα .∆ιακόπτοντας την παροχή και χαλαρώνοντας µια ή 
περισσότερες από τις οριζόντιες αρθρώσεις ,η ροµποτική δοµή µπορεί να 
συµµορφωθεί σε εξωτερικές δυνάµεις ,χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται από τη 
βαρύτητα .Τα ροµπότ αυτά µπορούν να εκτελούν εργασίες εισαγωγής αντικειµένων 
πολύ αυστηρών ανοχών ,όταν δηλαδή ο βραχίονας κινείται από εξωτερικές δυνάµεις 
για να αντισταθµίσει µικρά σφάλµατα τοποθέτησης . [5] 
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Σχήµα 2.2 : Ροµπότ τύπου SCARA[5] 
 

2.1.4 Τύπος µετάδοσης κίνησης  
 
Τα περισσότερα ροµπότ εργασιών ανάκτησης και τοποθέτησης λειτουργούν µε 

αεροσυµπιεστές .Αυτό επιτρέπει την εκτέλεση απλών επαναληπτικών κινήσεων ,µε 
ελάχιστο κόστος .Η έκταση ή συσπείρωση ενός µέλους του βραχίονα ή η περιστροφή 
µιας άρθρωσης πραγµατοποιείται από απλά ή διπλά έµβολα αέρα .Τα απλά έµβολα 
είναι η φθηνότερη µέθοδος και έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν και προς τις δυο 
κατευθύνσεις µε τη βοήθεια ελατηρίου επιστροφής . 

Τα πλεονεκτήµατα των πνευµατικών κινητήρων είναι: 
• Ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης . 
• Χαµηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης . 
• ∆ιαθεσιµότητα συµπιεσµένου αέρα στην παραγωγική µονάδα . 
• Μεγάλη ακρίβεια µε µηχανικά όρια . 
• Απλή λειτουργία ελεγκτή . 
• Αξιοπιστία  
• Μείωση πιθανότητας ηλεκτροπληξίας  

 
Τα µειονεκτήµατα τους είναι : 

• Περιορισµός σε κινήσεις . 
• ∆υσκολία επαναπρογραµµατισµού . 
• Περιορισµένος αριθµός προγραµµάτων . 
• Μη ελεγχόµενη κίνηση λόγω συστήµατος ελέγχου ανοικτού βρόγχου . 
• Χαµηλή ακρίβεια και επαναληψιµότητα που µειώνεται λόγω φθοράς 

των εξαρτηµάτων  
• Θόρυβος . 
• Τοποθέτηση του ροµπότ εξαρτώµενη από τη δυνατότητα παροχής 

αέρα . 
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Υδραυλικοί ή Ηλεκτροϋδραυλικοί Κινητήρες  
Τα ροµπότ που χρησιµοποιούν αυτού του τύπου τους κινητήρες αναφέρονται 

απλά ως υδραυλικά και είναι αρκετά ισχυρά και γρήγορα .Συνήθως ένας ηλεκτρικός 
κινητήρας ,τριφασικού τυλίγµατος χρησιµοποιείται για τη λειτουργία της υδραυλικής 
αντλίας και των υδραυλικών σερβοβαλβίδων . Παρά τις ηλεκτρικές απαιτήσεις η 
κινητήρια δύναµη παράγεται ολοκληρωτικά από έµβολα λαδιού τα οποία 
µεταβάλλουν τη θέση µιας άρθρωσης γραµµικά ή περιστροφικά .Οι συσκευές αυτές , 
στη συνέχεια είναι συνδεδεµένες µε τους συνδέσµους ή τις αρθρώσεις του ροµπότ και 
παρέχουν την απαραίτητη δύναµη για µια συγκεκριµένη κίνηση . [5]   

 
Ηλεκτρικοί Κινητήρες  

Τα ροµπότ µε κινητήρες αυτού του τύπου τροφοδοτούνται συνήθως από 
σερβοκινητήρες συνεχούς ρεύµατος (DC) ,αν και ένας περιορισµένος αριθµός 
κατασκευαστών χρησιµοποιεί σερβοκινητήρες εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) ,ή 
ακόµα και νηµατικούς κινητήρες .Η ηλεκτρική παροχή είναι ίσως η πιο συχνή και 
από τους τρεις τύπους κινητήρων και ο σερβοκινητήρας συνεχούς ρεύµατος είναι ο 
πιο κοινός τύπος ηλεκτρικού κινητήρα [5]     
 
2.2 Η γενική δοµή των ροµποτικών συστηµάτων  

 
Τα ροµπότ που αποτελούν την πλειοψηφία των βιοµηχανικών ροµπότ σήµερα 

είναι ροµποτικοί χειριστές σειριακού τύπου .Τα ροµπότ αυτά είναι ανοικτές 
κινηµατικές αλυσίδες στερεών σωµάτων που ονοµάζονται σύνδεσµοι (links) , 
συνδεδεµένων σειριακά µέσω ανεξάρτητα κινούµενων αρθρώσεων (joints) .Το ένα 
άκρο ,η βάση του ροµπότ είναι σταθερά στερεωµένο στο έδαφος ,ενώ το άλλο άκρο 
στο οποίο είναι συνήθως προσαρτηµένο ένα εργαλείο (tool) ή ένα τελικό στοιχειό 
δράσης (end-effector ) µπορεί να κινείται ελεύθερα στο χώρο και να ασκεί δυνάµεις 
σε αντικείµενα που χειρίζεται το ροµπότ κατά την εκτέλεση των εργασιών .Κάθε 
ζεύγος συνδέσµου –άρθρωσης συγκροτεί ένα βαθµό ελευθερίας (Degree-Of-
Freedom) ,ο οποίος µπορεί να είναι περιστροφικός να εκτελεί περιστροφή δηλαδή 
γύρω από ένα άξονα ή γραµµικός να εκτελεί δηλαδή µετατόπιση κατά µήκος ενός 
άξονα . 

Το πρόβληµα του ροµποτικού ελέγχου επικεντρώνονται στο σχεδιασµό 
ευσταθών και σθεναρών αλγορίθµων που συντονίζουν την κίνηση των αρθρώσεων 
και επιτρέπουν στο ροµπότ να ακολουθεί µια συγκεκριµένη τροχιά που περιγράφεται 
συνήθως σε ένα καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων .Η λειτουργία ενός 
βιοµηχανικού ροµπότ περιλαµβάνει την εκτέλεση των παρακάτω βασικών 
λειτουργιών : χειρισµός ( manipulation ) ,αίσθηση (sensing), επικοινωνία 
(communication), έλεγχο (control), και επεξεργασία ή λήψη αποφάσεων (processing 
or decision making) .Οι τρεις πρώτες λειτουργίες εµπλέκουν αλληλεπίδραση µεταξύ 
του ροµπότ και του περιβάλλοντος του ,ενώ οι υπόλοιπες δυο είναι εσωτερικές 
λειτουργίες του ροµπότ . 

Οι συνιστώσες των σηµερινών ροµποτικών συστηµάτων είναι οι παρακάτω : 
1. Το µηχανικό υποσύστηµα ή σύστηµα χειρισµού αποτελούµενο από το 

µηχανικό βραχίονα και το τελικό στοιχειό δράσης . 
2. Το µηχανικό υποσύστηµα κίνησης αποτελούµενο από τους κινητήρες των 

αρθρώσεων και το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης ,το οποίο είναι 
υπεύθυνο για την κίνηση των αρθρώσεων και του τελικού στοιχείου 
δράσης . 

3. Ο εκλεκτής (controller ) µε το λειτουργικό ελέγχου κίνησης και η µονάδα 
επεξεργασίας της πληροφορίας . 
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4. Το ηλεκτρονικό σύστηµα κίνησης ,το οποίο αφορά την µεταφορά , 
αποκωδικοποίηση και εκτέλεση των εντολών του ελεγκτή από τους 
κινητήρες ,καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των εντολών 
µετατόπισης µέσω των γωνιακών κωδικοποιητών  

5. Οι εξωτερικοί αισθητήρες ,οι µετατροπείς και οι συσκευές διασύνδεσης 
που µπορούν να παρέχουν εξωτερικές πληροφορίες σχετικά µε το 
περιβάλλον του ροµπότ . 

6. Το σύστηµα επικοινωνίας ανθρώπου µηχανής δηλαδή το περιβάλλον 
προγραµµατισµού και χρήσης του ροµπότ ,όλες οι συσκευές µε τα 
ανάλογα κυκλώµατα καθώς και το λογισµικό ώστε να έχουµε επικοινωνία 
χρήστη µε ροµπότ . 

 
Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί αισθητήρες παρέχουν στο σύστηµα ελέγχου τα 

δεδοµένα και τα στοιχεία ώστε να µπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά ,ακόµα και υπό 
την επίδραση διαταραχών και αποτελούν το υποσύστηµα αίσθησης .Το παρακάτω 
σχήµα απεικονίζει το σχηµατικό διάγραµµα ενός τυπικού ροµποτικού συστήµατος 
(σχήµα 2.3) . 

 

 
Σχήµα 2.3 : Συνιστώσες ροµποτικού συστήµατος [6] 
 
ΣΜΑ :Σύνθετες µεταβλητές αρθρώσεων (µετατοπίσεις και ροπές ) 
Σ∆&Θ :Σήµατα δύναµης και θέσης  
ΚΣ&ΣΑ :Καρτεσιανά σήµατα και σήµατα αρθρώσεων  
ΠΜΑ :Πραγµατικές µεταβλητές αρθρώσεων (µετατοπίσεις και ροπές ) 

 
2.2.1 Οι κινητήρες των αρθρώσεων  

 
Η κίνηση του χειριστή και κατ’ επέκταση του ροµποτικού εργαλείου είναι 

αποτέλεσµα της συνδυασµένης κίνησης των αρθρώσεων ,οι οποίες οδηγούνται από 
κινητήρες .Οι κινητήρες των αρθρώσεων µπορεί να είναι ηλεκτρικοί ,υδραυλικοί ,ή 
πνευµατικοί µε πιο συνηθισµένο τύπο τον ηλεκτρικό ,συνήθως συνεχούς ρεύµατος 
(DC) ή βηµατικό . 

 
Κινητήρες Συνεχούς Ρεύµατος   

Η ηλεκτρικοί κινητήρες που χρησιµοποιούνται στα ροµπότ είναι κινητήρες 
ροπής ,συνεχούς ρεύµατος (DC) και συνεχούς περιστροφής ,µε µόνιµη µαγνήτιση και 
διέγερση οπλισµού .Τα πλεονεκτήµατα αυτών των κινητήρων είναι ο υψηλός λόγος 
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ροπής –ισχύος ,οµαλή και χαµηλή ταχύτητα λειτουργίας καθώς και γραµµικά 
χαρακτηριστικά ροπής-ταχύτητας και µικρές χρονικές σταθερές . [5] 

Ο κινητήρας συνεχούς ρεύµατος είναι ουσιαστικά ένας µετατροπέας ροπής ,ο 
οποίος µετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε µηχανική .Η ροπή που αναπτύσσεται στον 
άξονα του κινητήρα είναι ανάλογη προς τη ροή του µαγνητικού πεδίου και του 
ρεύµατος οπλισµού .Όταν ο αγωγός κινείται σε ένα µαγνητικό πεδίο αναπτύσσεται 
µια τάση στα άκρα του .Η τάση αυτή είναι ανάλογη προς την ταχύτητα περιστροφής 
του κινητήριου άξονα και τείνει να αντιστέκεται στη ροπή του ρεύµατος και 
ονοµάζεται αντί-ηλεκτρεγερτική δύναµη του κινητήρα . [5] 

Ο κινητήρας ροπής – συνεχούς ρεύµατος αποτελείται από ένα στατικό και ένα 
περιστρεφόµενο τµήµα .Το τµήµα του κινητήρα που δεν περιστρέφεται ,ο στάτης , 
αποτελείται από ένα κέλυφος , ρουλεµάν και µόνιµους µαγνήτες ή ηλεκτροµαγνήτες . 
Οι µαγνήτες του στάτη δηµιουργούν ένα µαγνητικό πεδίο γύρω από το κινούµενο 
τµήµα του κινητήρα το ρότορα .Ο ρότορας αποτελείται από τον άξονα και τα 
τυλίγµατα ,στα οποία ρέει ρεύµα µέσω ψηκτρών για την τροφοδοσία του κινητήρα . 
Το ρεύµα οδηγείται στα τυλίγµατα µέσω ψηκτρών οι οποίες κάνουν επαφή µε το 
µεταγωγέα .Ο µεταγωγέας συνδέεται ηλεκτρικά µε τα τυλίγµατα µε τρόπο τέτοιο 
ώστε να παράγεται ροπή πάντα κατά την επιθυµητή διεύθυνση . 

Οι κινητήρες συνεχούς ρεύµατος είναι σχεδιασµένοι έτσι ώστε να έχουν µικρή 
ροπή αδράνειας και πολύ µικρή επαγωγή οπλισµού .Η χαµηλή ροπή αδράνειας και η 
χαµηλή επαγωγή ,καθιστούν αυτούς τους κινητήρες την καλύτερη επιλογή για 
συστήµατα ελέγχου υψηλής απόδοσης .Η ταχύτητα αυτού του κινητήρα ελέγχεται 
συνήθως από την τάση ή το ρεύµα του οπλισµού για σταθερή µαγνητική ροή . [5] 

 

 
 
Σχήµα 2.4 : Εγκάρσια διατοµή κινητήρα συνεχούς ρεύµατος ,κινητού πηνίου ,µόνιµης µαγνήτισης [5] 
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Σχήµα 4.5 : Επιµήκης τοµή κινητήρα συνεχούς ρεύµατος ,κινητού πηνίου[5] 

 
Ο άξονας του κινητήρα είναι συνήθως συνδεδεµένος µε το φορτίο µέσω 

γραναζιών .Ο άξονας του συνδυασµού των γραναζιών που είναι απευθείας 
συνδεδεµένος µε τον άξονα του κινητήρα συνήθως αναφέρεται ως πρωτεύον .Ο 
άξονας στην έξοδο των γραναζιών είναι η δευτερεύουσα πλευρά . 

 
Τα πλεονεκτήµατα των ηλεκτρικών κινητήρων είναι : 

• Πολύ υψηλή ακρίβεια θέσης και επαναληψηµότητα . 
• Παραµονή σε σταθερή θέση ακόµη και όταν διακοπεί η ισχύς . 
• Απλή υλοποίηση ανάδρασης θέσης και ταχύτητας . 
• Εύκολη σχεδίαση του συστήµατος µε γραµµική συµπεριφορά . 
• Ικανότητα χρήσης και σε ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες . 
• Ασφάλεια καλωδίου ισχύος  
• Χαµηλό κόστος και θόρυβος . 

 
Τα µειονεκτήµατα τους είναι : 

• Κατώτερος λόγος ισχύος προς βάρος έναντι των υδραυλικών . 
• Χαµηλή ταχύτητα . 
• Απαίτηση ψύξης του κινητήρα ,µε παράλληλη αύξηση του µεγέθους του . 
• Ιδιαίτερη εύκολη θέρµανση των βηµατικών κινητήρων . 
• Πολύ αργή απόκριση σε σύγκριση µε όλους τους τύπους κινητήρων . 
• Απαίτηση γραναζιών σε όλους τους κινητήρες για το ταίριασµα των 

µηχανικών φορτίων . 
• Κατάληψη περισσότερου χώρου από έναν ηλεκτρικό κινητήρα σε 

σύγκριση µε έναν υδραυλικό της ίδιας ισχύος . [5] 
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Βηµατικοί Κινητήρες 
Ένας βηµατικός κινητήρας είναι µια ηλεκτροµηχανική συσκευή που δέχεται 

παλµικά ή λογικά σήµατα σαν είσοδο ,και παράγει διακριτά επαναληπτικά βήµατα 
στη γωνιακή θέση του άξονα σαν έξοδο .Η θέση αντιστοιχεί σε ένα από τα διακριτά 
επίπεδα που προκύπτουν από την κβάντιση του εύρους της γωνιακής θέσης . 

Κατά την λειτουργία ενός βηµατκού κινητήρα το περιστρεφόµενο τµήµα περιέχει 
ένα µόνιµο µαγνήτη ή ένα πηνίο ,ενώ το στατικό µέρος έχει πολλά πηνία ενωµένα 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε δυο πηνία ευρισκόµενα διαµετρικά αντίθετα να είναι 
σειριακά συνδεδεµένα ,αλλά ηλεκτρικά αποµονωµένα από τα αλλά ζεύγη .Το 
κινούµενο τµήµα παράγει ένα µαγνητικό πεδίο ,ενώ το ρεύµα µέσα από ένα ζεύγος 
σειριακά συνδεδεµένων πηνίων του στάτη εξαρτάται από ένα ηλεκτρικό διακόπτη και 
εποµένως µια παλµική είσοδος .Όταν ενεργοποιείται ένα συγκεκριµένο ζεύγος 
πηνίων ,παράγεται ένα µαγνητικό πεδίο και το τύλιγµα του ρότορα περιστρέφεται σε 
µια γωνιακή θέση έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η µαγνητική ενέργεια που 
συσχετίζεται µε τα µαγνητικά πεδία του κινούµενου πηνίου και του ζεύγους των 
στατικών πηνίων . [5] 

Η είσοδος σε ένα βηµατικό κινητήρα συνήθως αποτελείται από µια ακολουθία 
παλµών σταθερού πλάτους πάνω σε διακριτά χρονικά διαστήµατα .Η έξοδος 
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του συστήµατος του βηµατικού κινητήρα .Η 
βηµατική απόκριση σε ένα παλµό πάνω σε ένα διάστηµα δειγµατοληψίας πρέπει να 
έχει σταθεροποιηθεί ,δηλαδή να έχουν εξαλειφθεί τα µεταβατικά φαινόµενα ,πριν 
εφαρµοσθεί ο εποµένως παλµός .Αν αυτό δεν συµβεί µπορεί να προκύψουν σοβαρά 
προβλήµατα . 

Ένας βηµατικός κινητήρας εποµένως λειτουργεί σαν συσκευή τοποθέτησης ,της 
οποίας η είσοδο είναι ένας παλµός ή ένα ψηφιακό σήµα και η έξοδος είναι µια 
κβαντοποιηµένη γωνιακή θέση του άξονα της άρθρωσης .Η ακρίβεια της γωνιακής 
θέσης εξαρτάται από τον αριθµό των διακριτών επιπέδων που δηµιουργούνται από 
την κβαντοποίηση του εύρους γωνιακών θέσεων σε ίσα βήµατα . 

Οι βηµατικοί κινητήρες παρέχονται από τον κατασκευαστή µε ξεχωριστή µονάδα 
ελέγχου .Η είσοδος της ελέγχει την ισχύ στον βηµατικό κινητήρα µέσω ηλεκτρονικών 
διακοπτών .Για την µετατροπή του σήµατος εισόδου του κινητήρα δεν χρειάζεται 
επιπλέον εξοπλισµός .Η διασύνδεση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και του κινητήρα 
είναι πολύ απλή. [5] 

 
Υδραυλικοί κινητήρες 

Οι ροµποτικοί χειριστές που κινούνται από υδραυλικούς κινητήρες 
χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές που απαιτούν µεγάλη ισχύ .Η λειτουργία ενός 
υδραυλικού κινητήρα οφείλεται στη ροή λαδιού µε τη βοήθεια ενός εµβόλου .Η ροή 
αυτή µπορεί να αναλυθεί σε τρεις κύριες συνιστώσες : τη ροή προς τον κινητήρα ,τις 
διαρροές και την συµπιεστότητα (compressibility) .Οι συνιστώσες αυτές καθορίζουν 
τη δυναµική συµπεριφορά του συστήµατος ,η οποία εξαρτάται από την υδραυλική 
µετάδοση και το µηχανικό τµήµα .Το παρακάτω σχηµατικό διάγραµµα της 
υδραυλικής µετάδοσης που απεικονίζεται στο (σχήµα 4.6) ,φαίνεται ο δρόµος της 
ροής ελαίου στον υδραυλικό κινητήρα .Το κύκλωµα υδραυλικής ροής είναι κλειστό 
και διατηρείται µέσο ενός συστήµατος αναπλήρωσης του ελαίου .Κάτω από 
ορισµένες συνθήκες ,µπορεί να αποκτηθεί ένα γραµµικό µοντέλο για τη σχέση 
εισόδου/εξόδου . [5] 



Κεφάλαιο 2ο   Ροµποτικοί Βραχίονες 

 51

 
Σχήµα 4.6 : Ροή ελαίου σε υδραυλικό κινητήρα[5] 
 
Τα χαρακτηριστικά ταχύτητας /διαδροµής των κινητήρων υδραυλικής µετάδοσης 

είναι τέτοια ώστε ο άξονας του κινητήρα περιστρέφεται µα ταχύτητα ανάλογη της 
διαδροµής του εµβόλου .Η σχέση ταχύτητας –διαδροµής διατηρείται σε ένα µεγάλο 
εύρος µεταβολών του φορτίου .Η ταχύτητα του άξονα σε ένα υδραυλικό κινητήρα δεν 
µεταβάλλεται σηµαντικά ακόµα και όταν η ροπή του φορτίου µεταβάλλεται σε 
µεγάλο εύρος .Η διατήρηση της διαδροµής του εµβόλου κατά τη διανοµή µιας ροπής 
απαιτεί µια σηµαντική ενίσχυση του σήµατος εισόδου για το µηχανισµό µετακίνησης 
του εµβόλου .Η ενίσχυση αυτή µπορεί να επιτευχθεί ηλεκτρικά ή υδραυλικά . 

 
Τα πλεονεκτήµατα των κινητήρων αυτών : 

• Ο υψηλότερος λόγος ισχύος προς το βάρος από κάθε τύπο µετάδοσης 
κίνησης . 

• Υψηλή ταχύτητα και µηχανική απλότητα . 
• Πολύ γρήγορη απόκριση . 
• ∆υνατότητα ανάδρασης θέσης και ταχύτητας . 
• Αξιοπιστία και κατασκευαστική τυποποίηση . 

Τα µειονεκτήµατα τους είναι : 
• Επικινδυνότητα λόγω κρουστικής πίεσης . 
• Απαίτηση ιδιαίτερα καλού φιλτραρίσµατος του λαδιού . 
• Απαίτηση χρόνου προθέρµανσης σε ψυχρή εκκίνηση . 
• ∆ιαρροή λαδιού και κίνδυνος ανάφλεξης . 
• Σηµαντικός επηρεασµός της ακρίβειας από τις θερµοκρασιακές 

συνθήκες . 
• Αργή κάµψη του ροµπότ όταν διακοπεί η παροχή ισχύος . 
• Απαίτηση για µεγάλο χώρο εγκατάστασης και συντήρησης . [5] 
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2.2.2 Ο ελεγκτής και το λογισµικό παραγωγής της κίνησης 
 
Ο σκοπός του ροµποτικού ελέγχου είναι η εκτέλεση και διατήρηση τις κίνησης 

του ροµποτικού βραχίονα κατά µήκος µιας επιθυµητής τροχιάς ,µέσω της εφαρµογής 
κατάλληλων διορθωτικών ροπών στους κινητήρες των αρθρώσεων ώστε να 
εξαλειφθούν πιθανές αποκλίσεις του βραχίονα από την τροχιά .Η τροχιά µπορεί να 
είναι προδιαγεγραµµένη ή να προσδιορίζεται σε πραγµατικό χρόνο από πληροφορίες 
που παίρνει από εξωτερικά αισθητήρια . 

Το λογισµικό ελέγχου της κίνησης είναι υπεύθυνο για την παραγωγή ,το 
συντονισµό και την παρακολούθηση της κίνησης των αρθρώσεων του ροµπότ, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί µια επιθυµητή κίνηση του ροµποτικού άκρου .Η βασική 
λειτουργία του είναι η τροφοδότηση των κυκλωµάτων των κινητήρων µε κατάλληλες 
εισόδους ,ώστε το σφάλµα µεταξύ της πραγµατικής και επιθυµητής τοποθέτησης του 
τελικού στοιχείου δράσης κατά την εκτέλεση µιας κίνησης να είναι πολύ µικρή . 

Το λογισµικό ελέγχου της κίνησης επηρεάζει τη λειτουργία του ροµπότ . 
Ορισµένα ροµπότ είναι σχεδιασµένα να λειτουργούν µε έλεγχο της κίνησης ως προς 
συντεταγµένες του απόλυτου συστήµατος ή του χώρου εργασίας .Στον καρτεσιανό 
χώρο ,η επιθυµητή τροχιά µπορεί να είναι µια ευθεία γραµµή ή συνδυασµός 
ευθύγραµµων τµηµάτων και συνήθως αναλύεται σε µια ακολουθία βραχύτερων 
τµηµάτων .Τα ακραία σηµεία των τµηµάτων αυτών ονοµάζονται σηµεία προβολής . 
Το λογισµικό ελέγχου κίνησης στη συνέχεια µετατρέπει τις θέσεις του τελικού 
στοιχείου δράσης στα σηµεία παρεµβολής σε θέσεις των αρθρώσεων 
χρησιµοποιώντας την αντίστροφη κινηµατική λύση ή κάποια αριθµητική προσέγγιση 
προς αυτήν .Οι µετατοπίσεις των αρθρώσεων που προκύπτουν χρησιµοποιούνται στη 
συνέχεια για τον υπολογισµό των τιµών των ρευµάτων οδήγησης των 
σερβοµηχανισµών των αρθρώσεων . 

Οι χρόνοι απόκρισης των σερβοµηχανισµών προσαρµόζονται στο ρυθµό της 
δειγµατοληψίας του ελεγκτή ώστε να έχουµε οµαλή και συνεχής κίνηση .Οι 
ταχύτητες και οι επιταχύνσεις ελέγχονται µε µεταβολή της απόστασης µεταξύ των 
διαδοχικών σηµείων παρεµβολής . 

         
 
2.2.3 Το ηλεκτρονικό σύστηµα της κίνησης 
 

Το ηλεκτρονικό σύστηµα αποτελείται από τα κυκλώµατα πολυπλεξίας 
/αποπολυπλεξίας των σηµάτων του ελεγκτή προς τα συστήµατα ελέγχου ,κίνησης των 
αρθρώσεων ,τα κυκλώµατα µετατροπής D/A ,τα κυκλώµατα ενίσχυσης του 
αναλογικού σήµατος για την οδήγηση των κινητήρων ,τους κωδικοποιήτες και το 
κύκλωµα ελέγχου των αρθρώσεων /κινητήρων ,οι οποίοι µετρούν το σφάλµα θέσης 
ανατροφοδότησης του βρόγχου ελέγχου της άρθρωσης . 

Ένας ψηφιακοαναλογικός µετατροπέας (D/A) χρησιµοποιείται για τη διασύνδεση 
µεταξύ του ψηφιακού υπολογιστή και της µονάδας που ελέγχεται από τον υπολογιστή . 
Η έξοδος του ψηφιακού υπολογιστή ή ενός µικροεπεξεργαστή έχει την µορφή παλµών 
και συνεπώς πρέπει να µετατραπεί σε αναλογικό πριν εφαρµοσθεί σε µια µονάδα όπως 
ένας κινητήρας .Στα ροµποτικά συστήµατα ,τέτοιοι µετατροπείς χρησιµοποιούναι 
προκειµένου να µετατρέψουν την έξοδο του µικροεπεξεργαστή που παράγει και 
ελέγχει την κίνηση της ,σε κατάλληλα αναλογικά σήµατα ρεύµατος ,που στη συνέχεια 
ενισχύονται και οδηγούν τον κατάλληλο κινητήρα . 
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Πριν την τροφοδότηση στον υπολογιστή ,το αναλογικό σήµα πρέπει να υποστεί 
δειγµατοληψία και να µετατραπεί σε ψηφιακό .Η δειγµατοληψία επιτυγχάνεται µε τη 
χρήση ενός διακόπτη ,ο οποίος θεωρείται ιδανικός ,δηλαδή ανοίγει και κλείνει 
στιγµιαία κατά τέτοιο τρόπο ,ώστε η έξοδος να αποτελείται από παλµούς των οποίων 
η επιφάνεια ισούται µε την τιµή του σήµατος κατά την στιγµή της δειγµατοληψίας . 

Η συσκευή που πραγµατοποιεί την κβάντιση και παράγει το ψηφιακό σήµα , 
ονοµάζεται αναλογικοψηφιακός µετατροπέας (A/D) .Αυτό επιτυγχάνεται από τη 
σύγκριση του άγνωστου αναλογικού δείγµατος εισόδου µε µια γνωστή τάση ,σε 
σχέση µε την οποία λαµβάνεται η δυαδική αναπαράσταση .Μετά τον προσδιορισµό 
του πλησιέστερου επιπέδου κβάντισης της τάσης λαµβάνεται η αναπαράσταση του 
ψηφιακού σήµατος . 

Η θέση ενός άξονα άρθρωσης µπορεί να µετρηθεί µε έναν κωδικοποιητή ή ένα 
ποτενσιόµετρο ,ενώ η ταχύτητα του µε ένα ταχύµετρο .Οι συνιστώσες αυτές 
παρέχουν την αναγκαία πληροφορία για τις πραγµατικές τιµές αυτών των µεγεθών 
των αρθρώσεων .Όταν χρησιµοποιούνται βρόχοι ανατροφοδότησης ,οι µετρήσεις 
συγκρίνονται µε τις επιθυµητές τιµές και τα σφάλµατα χρησιµεύουν για τον έλεγχο 
των κινητήρων ,έτσι ώστε οι έξοδοι τους να επιτύχουν ή να πλησιάσουν τις 
επιθυµητές τιµές . 

Ένας γωνιακός κωδικοποιητής προσαρτηµένος στον άξονα µιας άρθρωσης είναι 
ένας µετατροπέας ,του οποίου η έξοδος είναι µια σειρά παλµών που αντιπροσωπεύει 
τη σχετική θέση του άξονα ως προς µια αρχική θέση .Το βασικό στοιχείο ενός 
κωδικοποιητή είναι ένας δίσκος που µετατρέπει τη θέση του άξονα σε ένα δυαδικό 
αριθµό . 

Στο παρακάτω (σχήµα 4.7) παρουσιάζεται η βασική αρχή που χρησιµοποιείται 
στην κωδικοποίηση της γωνίας του άξονα σε δυαδικό αριθµό .Κάθε τοµέας του 
δίσκου χωρίζεται από δυο γωνιακές ακτίνες και αντιπροσωπεύει ένα δυαδικό αριθµό 
,όπου η φωτεινή περιοχή αντιστοιχεί σε µηδέν και η σκοτεινή σε µονάδα .Το λιγότερο 
σηµαντικό δυαδικό ψηφίο είναι το εξωτερικό ψηφίο ενός τοµέα ενώ το πλέον 
σηµαντικό δυαδικό ψηφίο είναι το εσωτερικό ψηφίο ενός τοµέα . 

 

 
Σχήµα 4.7 :Συνηθισµένα είδη κωδικοποιητών 

 
Ένα ταχύµετρο είναι ένας µετατροπέας του οποίου η αναλογική τάση εξόδου 

είναι ευθέως ανάλογη της γωνιακής ταχύτητας του άξονα .Ένα τυπικό ταχύµετρο 
µπορεί να θεωρηθεί σαν µια DC γεννήτρια µε σταθερό πεδίο διέγερσης ,ενώ 
χρησιµοποιούνται επίσης και ταχύµετρα AC .Ένα ταχύµετρο είναι συνηθισµένη 
συνιστώσα στο βρόχο ανάδρασης πολλών εφαρµογών και χρησιµοποιούνται για τη 
µείωση των ταλαντώσεων στην απόκριση του συστήµατος . [5]               
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2.2.4 Εξωτερικές διασυνδέσεις και αισθητήρες 
 
Το σύνολο των εξωτερικών διασυνδέσεων ενός ροµπότ αφορά τους εξωτερικούς 

αισθητήρες που χρησιµοποιούνται από το ροµπότ για την παρατήρηση του 
περιβάλλοντος και τις διασυνδέσεις επικοινωνίας δεδοµένων µεταξύ του ροµπότ και 
άλλων µηχανών ή υπολογιστών .Οι συνιστώσες αυτές επηρεάζουν τις λειτουργίες 
αίσθησης ,εξωτερικών ελεγκτών /επικοινωνίας και ελέγχου ροµπότ . 

Υπάρχουν δυο γενικές κατηγορίες εξωτερικών αισθητήρων για ροµποτικές 
εφαρµογές : (α) οι αισθητήρες επαφής και (β) οι αισθητήρες µη επαφής .Οι 
αισθητήρες επαφής παρέχουν κυρίως την αίσθηση της αφής µετρώντας την 
ασκούµενη πίεση ή δύναµη στις αρθρώσεις ή το τελικό στοιχειό δράσης ,.Ορισµένα 
ροµπότ χρησιµοποιούν τέτοιους αισθητήρες στα άκρα των δακτύλων τους 
προκειµένου να παρακολουθήσουν τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ του ροµποτικού 
χεριού και των αντικειµένων υπό µεταχείριση .Στην περίπτωση αυτή ,οι αισθητήρες 
ονοµάζονται αφής και µετρούν την δύναµη ή και ροπή που το µηχανικό χέρι ασκεί σε 
ένα αντικείµενο .Τέτοια πληροφορία χρησιµοποιείται συνήθως για την σωστή 
συγκράτηση αντικειµένων ή στην ελεγχόµενη από αισθητήρες µετακίνηση 
αντικειµένων .Οι αισθητήρες αφής µπορούν να έχουν την µορφή µικρών πινάκων από 
αισθητήρια στοιχεία ,έτσι ώστε να µετρούν την κατανοµή της πίεσης πάνω σε µια 
επίπεδη περιοχή µεγέθους µιας τετραγωνικής ίντσας . 

Σε πολλές εργασίες οι δυνάµεις και οι ροπές που εξασκούνται από ένα ροµποτικό 
χειριστή πρέπει να διατηρούνται µέσα σε επιτρεπτά όρια .Αυτές οι τιµές µπορούν να 
µετρηθούν µε τη βοήθεια αισθητήρων δύναµης /ροπής ,οι οποίοι θεωρούνται 
αισθητήρες επαφής .Οι µετρήσεις δύναµης και ροπής παρέχουν πληροφορίες σχετικά 
µε την επαφή του τελικού στοιχείου δράσης και του περιβάλλοντος .Χρειάζονται για 
την λειτουργία του χειριστή ,ειδικά σε επιδέξιες εργασίες που απαιτούν ακριβή και 
λεπτοµερή χειρισµό αντικειµένων . 

Ο απλούστερος τύπος αισθητήρα δύναµης είναι ο µικροδιακόπτης .Εάν 
ανιχνευθεί επαφή ,τότε ενεργοποιείται κάποια δράση ,η οποία µπορεί να είναι ακόµη 
και παύση της λειτουργίας του χειριστή .Είναι επίσης δυνατόν ,η κίνηση του χειριστή 
να παύσει κατά τη διεύθυνση της παρατηρούµενης επαφής ,αλλά να συνεχιστεί σε 
άλλες κατευθύνσεις . 

Για την µέτρηση δυνάµεων και ροπών χρησιµοποιούνται ελαστικά στοιχεία . 
Όταν οι διαστάσεις ενός τέτοιου στοιχειού µεταβληθούν εξαιτίας µιας 
εφαρµοζόµενης δύναµης ,παρατηρούνται µεταβολές σε κάποια φυσική ιδιότητα του 
στοιχειού .Αν το στοιχείο είναι ένα ελατήριο ,τότε η εφαρµογή της δύναµης έχει σαν 
αποτέλεσµα τη µεταβολή του µήκους του .Αν είναι µέτρηση τάσης από κατάλληλα 
επιλεγµένο υλικό ,τότε µεταβάλλεται η ηλεκτρική του αντίσταση .Οι µετρητές αυτοί 
είναι συνήθως κατασκευασµένοι από αγώγιµο υλικό προσαρτηµένο στο αντικείµενο . 
Η παραµόρφωση του αντικειµένου έχει σαν αποτέλεσµα την έκταση του µετρητή , 
γεγονός που προκαλεί τη µεταβολή της ηλεκτρικής του αντίστασης ,ανάλογα µε την 
εφαρµοζόµενη δύναµη . 

Ένας τύπος αισθητήρων µη επαφής είναι οι ακουστικοί αισθητήρες .Αυτοί 
αποτελούνται κυρίως από ενεργά στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν προσεγγιστικά την 
απόσταση από αντικείµενα . [5] 
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2.2.5 Κριτήρια κινηµατικής απόδοσης ροµπότ 
  
Οι κρίσιµοι παράµετροι απόδοσης ενός ροµπότ ,είναι η διακριτική ικανότητα ,η 

ακρίβεια και η επαναληψιµότητα ,οι οποίες ορίζονται ακολούθως : ∆ιακριτή 
Ικανότητα είναι το µέρος της µικρότερης δυνατής µεταβολής στη µεταβλητή έξοδο 
µιας συσκευής .Ακρίβεια είναι ο βαθµός στον οποίο η πραγµατική τοποθέτηση 
αντιστοιχεί στην επιθυµητή ή διατεταγµένη τοποθέτηση .Επαναληψιµότητα είναι το 
µέτρο της απόκλισης επαναλαµβανόµενων κινήσεων τοποθέτησης ,κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες περιβάλλοντος φορτίου και εργασίας . 

Η διακριτική ικανότητα του ροµπότ διακρίνεται σε διακριτική ικανότητα ελέγχου 
και σε χωρική διακριτική ικανότητα .Ως διακριτική ικανότητα ελέγχου του ροµπότ 
ορίζεται η µικρότερη µεταβολή που µπορεί να παράγει το ροµπότ µέσω κινήσεων των 
αρθρώσεων του ,και προσδιορίζεται από την ευαισθησία των εσωτερικών 
κωδικοποιητών .Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιείται µέσω των εντολών του 
µετατροπέα των κινηµατικών εντολών σε αναλογίες εντολών ρεύµατος .Οι εντολές 
αυτές είναι δυαδικοί αριθµοί µε µήκος ίσο µε το µήκος της λέξης που µπορεί να 
αναπαραστήσει ο κωδικοποιητής .Κάθε τέτοιος αριθµός αναπαριστά τη ∆ιακριτή 
θέση µιας άρθρωσης όπως προκύπτει από την ένδειξη του κωδικοποιητή . 

Η χωρική διακριτική ικανότητα ορίζεται ως η µικρότερη µεταβολή κίνησης που 
µπορεί να επιτύχει ένας ροµποτικός χειριστής στο τελικό στοιχείο δράσης του .Το 
άθροισµα της διακριτικής ικανότητας ελέγχου και των ανακριβειών της κίνησης που 
προέρχονται από την µηχανική κατάσταση και τη δυναµική αλληλεπίδραση του 
ροµπότ και του περιβάλλοντος του .Οι µηχανικές ανακρίβειες µπορεί να οφείλονται 
στη βαρύτητα ,σε ταλαντώσεις ,σε επιταχύνσεις ,σε παραµορφώσεις των συνδέσµων 
και σε πολλούς άλλους παράγοντες .Κατ’ αυτόν τον τρόπο ,η ακρίβεια του ροµπότ 
επηρεάζεται επιπρόσθετα από τα αριθµητικά σφάλµατα αποκοπής στρογγυλοποίησης 
ή και προσέγγισης τριγωνοµετρικών και άλλων συναρτήσεων .   

Η χωρική διακριτική ικανότητα καθορίζεται από τις συσκευές ανατροφοδότησης 
της τοποθέτησης ,που είναι στοιχεία του συστήµατος ελέγχου του ροµπότ και 
µεταβάλλεται ανάλογα µε τη θέση του .Στα αρθρωτά ροµπότ είναι συνήθως καλύτερη 
στα σηµεία κοντά στη βάση του ροµπότ και χειροτερεύει κοντά στα εξωτερικά όρια 
του χώρου εργασίας. Συνεπώς η ακρίβεια είναι το ήµισυ της διακριτικής ικανότητας 
ελέγχου του ροµπότ . 

Συχνά ,ένα ροµπότ διδάσκεται µια ακολουθία τοποθετήσεων από τον χειριστή 
µέσω του άκρου διδασκαλίας ,ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται οι θέσεις των 
αρθρώσεων στις αντίστοιχες τοποθέτησης .Σε περίπτωση που αργότερα δοθεί η 
εντολή στο ροµπότ να επαναλάβει τη διδαγµένη κίνηση ή να τοποθετήσει το άκρο 
του σε διδαγµένες θέσεις ,τότε ως επαναληψιµότητα ορίζεται η ικανότητα ελέγχου 
και τις µηχανικές ανακρίβειες .Η επαναληψιµότητα επηρεάζεται µόνο από τη 
διακριτική ικανότητα ελέγχου και τις µηχανικές ανακρίβειες .Τόσο η 
επαναληψιµότητα όσο και η ακρίβεια εξαρτώνται από τη διακριτική ικανότητα , 
καθότι ο ελεγκτής πρέπει να χρησιµοποιήσει την πληροφορία θέσης από τις συσκευές 
ανατροφοδότησης για να προσδιορίσει εάν βρίσκεται στο προκαθορισµένο σηµείο ή 
κατά µήκος της επιθυµητής τροχιάς . 
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Η ακρίβεια συνεπώς είναι ένα µέτρο του ποσό καλά ένα ροµπότ µετακινείται 

στην απόλυτη θέση και προσανατολισµό στης διδαγµένης τοποθέτησης κάθε φορά 
που του ζητείται ,ενώ η επαναληψιµότητα µετράει το ποσό καλά το ροµπότ 
επιστρέφει στη διδαγµένη θέση κάθε φορά .Η ακρίβεια είναι µέτρο της θεωρητικής 
τοποθέτησης ή τροχιάς ,ενώ η επαναληψιµότητα είναι µέτρο της σχετικής 
τοποθέτησης ή τροχιάς .Μερικές περιπτώσεις απόδοσης ενός ροµπότ ως προς την 
ακρίβεια και την επαναληψιµότητα του ,φαίνονται στο Σχήµα 2.8 . 

 

 
 
Σχήµα 2.8 : (α)Καλή ακρίβεια και επαναληψιµότητα ,(β)Κακή ακρίβεια και καλή επαναληψιµότητα , 

(γ)Κακή ακρίβεια και επαναληψιµότητα [5]  

 
Όταν ένα ροµπότ ξεκινάει την λειτουργία του ,πραγµατοποιεί τη βαθµονόµηση 

(calibration ) ή αρχικοποίηση του (initialization) ,δηλαδή µετακινεί όλες τις 
αρθρώσεις του σε τέτοια θέση ώστε οι ενδείξεις σε όλους τους κωδικοποιητές να 
έχουν κάποια τιµή αναφοράς .Όταν δίνεται η εντολή µετακίνησης του ροµπότ σε µια 
συγκεκριµένη θέση ,επιλύονται από τον ελεγκτή οι αντίστροφες κινηµατικές 
εξισώσεις και προσδιορίζονται οι απαραίτητες µετατοπίσεις κάθε άρθρωσης ,οι 
οποίες αντιστοιχούν σε µια συγκεκριµένη λέξη για κάθε κωδικοποιητή .Στη συνέχεια 
ο ελεγκτής παράγει τα κατάλληλα σήµατα για τον κινητήρα κάθε άρθρωσης ώστε ο 
αντίστοιχος κωδικοποιητής να βρεθεί στη ζητούµενη θέση . [5]                    
  
2.3 Ευθεία κινηµατική ανάλυση   

 
Η ευθεία κινηµατική είναι ένα πρόβληµα που ασχολείται µε την εύρεση της 

θέσης και του προσανατολισµού του εργαλείου του χειριστή ως προς το σταθερό 
σύστηµα αναφοράς όταν οι συντεταγµένες είναι γνωστές των αρθρώσεων του 
ροµποτικού χειριστή .Από το παρακάτω σχήµα προκύπτουν οι σχέσεις που ορίζουν 
την ευθεία κινηµατική λύση : 

 
( )

1221121211x cLcLcosLcosLp +=++= θθθ      (2.1) 
( )

1221121211y sLsLsinLsinLp +=++= θθθ      (2.2) 

όπου τα sinθi και cosθi συµβολίζουν το ηµίτονο και το συνηµίτονο µιας γωνιάς θi 
(i=1,2) ,αντίστοιχα .[6] 
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Σχήµα 4.9  : Επίπεδος χειριστής δυο βαθµών ελευθερίας[6]  
 

Από την πλευρά της µηχανικής ελέγχου ,το ποιο σηµαντικό χαρακτηριστικό του 
µετασχηµατισµού ευθείας κινηµατικής είναι η υπολογιστική αποδοτικότητα του .Η 
γενική µέθοδος που ακολουθείται χρησιµοποιεί τη σύµβαση Denavit –Hartenberg για 
την ανάθεση συστηµάτων συντεταγµένων σε κάθε άρθρωση , ώστε να είναι εφικτή η 
συσχέτιση µεταξύ των συστηµάτων µε τη χρήση οµογενών πινάκων 
µετασχηµατισµού . 

Η µετατόπιση της άρθρωσης i συµβολίζεται µε qi ,όπου qi=θi για περιστροφική 
άρθρωση και qi =di για πρισµατική άρθρωση .Η θέση και ο προσανατολισµός του 
συνδέσµου i ως προς τον σύνδεσµο i-1 είναι συνάρτηση του qi και ορίζεται από την 
4×4 µήτρα µετασχηµατισµού 1_i

i
1_i

i AA ενδ

ενδΑ=   .   *[6]                                                      

  

Όπου :  11 −− Α= i
i

i
i AA ενδ

ενδ =
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    (2.3) 

 
Η κινηµατική εξίσωση ενός βραχίονα µας δίνει τη θέση και τον προσανατολισµό 

του τελευταίου συνδέσµου ως προς το σύστηµα των συντεταγµένων της βάσης και 
περιέχει τις µετατοπίσεις n21 q,,q,q K  όλων των αρθρώσεων .Η θέση και ο 
προσανατολισµός του τελικού συνδέσµου (δηλαδή του τελικού στοιχείου δράσης ή 
της αρπάγης ) ως προς τη βάση καθορίζεται από το µετασχηµατισµό: 

 
( ) ( ) )(1

2
1
21

0
1 n

n
n qAqAq −Α= Kτ  

 
Η παραπάνω σχέση καλείται κινηµατική εξίσωση του ροµπότ και µας δίνει 

συναρτησιακή σχέση ανάµεσα στη θέση και στον προσανατολισµό του τελευταίου 
συνδέσµου και τις θέσεις /προσανατολισµούς όλων των συνδέσµων που περιέχει το 
ροµπότ . [6] 
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2.3.1 Αντίστροφη κινηµατική ανάλυση ροµπότ  
 

Το πρόβληµα της ανάστροφης κινηµατικής διατυπώνετε ως εξής : Ζητείται να 
βρεθούν οι τιµές των µεταβλητών των αρθρώσεων ,που επιτυγχάνουν µια δεδοµένη 
επιθυµητή τοποθέτηση του ροµποτικού εργαλείου ως προς ένα σύστηµα αναφοράς .Η 
επίλυση αυτού του προβλήµατος αποτελείται από δυο κυρίως φάσεις : 

 
•    Αρχικά δηµιουργούνται οι οµογενείς πίνακες µετασχηµατισµού µεταξύ 

διαδοχικών συστηµάτων σε συµβολική µορφή και υπολογίζεται ο συνολικός 
πίνακας που περιγράφει το σύστηµα του εργαλείου ως προς το σύστηµα 
βάσης . 

 
•    Ο πίνακας αυτός εξισώνεται µε τον πίνακα µετασχηµατισµού που περιγράφει 

την επιθυµητή τοποθέτηση του εργαλείου και γίνεται προσπάθεια επίλυσης 
του συστήµατος που προκύπτει µη γραµµικών Εξισώσεων ως προς τις 
µεταβλητές των αρθρώσεων . [6]   

 
Για να µπορέσει ένα ροµπότ να τοποθετήσει το εργαλείο του σε κάποια 

επιθυµητή θέση ( px,py) του επιπέδου ,χρειάζεται να επιλυθεί το πρόβληµα 
αντιστροφής κινηµατικής (inverse kinematics problem) ,δηλαδή να προσδιορισθούν 
εκείνες οι µεταβλητές (θ1,θ2) των αρθρώσεων ,οι οποίες θα φέρουν το εργαλείο στη 
θέση αυτή .Ο υπολογισµός της θέσης του άκρου δεδοµένων των µεταβλητών των 
αρθρώσεων είναι σχεδόν πάντοτε σχετικά  απλός .Ο υπολογισµός της αντιστροφής  
είναι δύσκολος και συχνά αδυνατεί για χειριστές µε πολλούς συνδέσµους εκτός αν ο 
µηχανισµός έχει σχεδιαστεί κατάλληλα .Αυτό συµβαίνει γιατί οι κινηµατικές 
εξισώσεις είναι κατά κύριο λόγο µη γραµµικές και εποµένως µια λύση δεν είναι 
πάντοτε εύκολα προσδιορίσιµη ,ενώ ποτέ σχεδόν δεν είναι µοναδική .Για τον υπό 
εξέταση χειριστή προκύπτει ότι : 

 

σ=
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=⇒++=+=
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2

2
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2
1
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LL

LLpp
ccLLLLppr yx

yx     (2.4) 

 

και εποµένως                                      2
2 1 σ−±=s      (2.5) 

 
Άρα η γωνία θ2 ,µπορεί να υπολογιστεί από την σχέση  

θ2=ΑΤΑΝ2( σσ ,1 2−± )      (2.6) 
Η συνάρτηση ΑΤΑΝ εκφράζει την αντιστροφή εφαπτόµενη µε δυο ορίσµατα ,το 

πρώτο εκ των οποίων αντιστοιχεί στην τιµή του ηµιτόνου της γωνιάς ,ενώ το δεύτερο 
στην τιµή του συνηµίτονου .Έτσι είναι δυνατός ο µονοσήµαντος υπολογισµός της 
ζητούµενης γωνιάς ,καθώς γνωρίζουµε το τεταρτηµόριο στο οποίο αυτή βρίσκεται . 
Αντίθετα ,η γνωστή συνάρτηση ΑΤΑΝ (tan-1) δίνει δυο λύσεις που διαφέρουν κατά 
1800 .Στο συγκεκριµένο πρόβληµα υπάρχουν δυο λύσεις για το θ2 µε ίσο πρόσηµο και 
µέτρο . [6] 

Το σύστηµα των εξισώσεων ευθείας κινηµατικής µπορεί να γράφει ως : 
 

( ) ( ) 1221221 scLccLLpx −++=     (2.7) 

( ) ( ) 1221122 scLLcsLp y ++=        (2.8) 

Λύνοντας το παραπάνω σύστηµα ως προς  s1και c 1 έχουµε : 
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( ) ( )221221 cLLpsLps yx ++−=     (2.9)  

( ) ( )222211 sLpcLLpc yx ++=        (2.10) 

και εποµένως  : 
[ ] [ ]( )xyyx pcLLpsLpcLLpsL 22122221221 ,2 ++++−ΑΤΑΝ=θ    (2.11) 

 
Άρα ,για κάθε τιµή του θ2 ,υπάρχει µια µόνο τιµή για το θ1 .Οπότε στην γενική 

περίπτωση υπάρχουν δυο αντίστροφες κινηµατικές λύσεις για τον επίπεδο χειριστή 
δυο συνδέσµων δηλαδή δυο ζεύγη (θ1,θ2) .Οι δυο αυτές λύσεις ονοµάζονται λύση 
ΑΓΚΩΝΑ ΠΑΝΩ και λύση ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΤΩ ,για τις οποίες ισχύει ότι -1800 < θ2<00 
και 00 < θ2<1800 ,αντίστοιχα .Οι περιορισµοί αυτοί περιγράφουν τις δυο περιοχές 
λύσεων αντιστροφής κινηµατικής στο χώρο θ1-θ2 των µεταβλητών των αρθρώσεων . 
Οι δυο λύσεις φαίνονται στο παρακάτω σχήµα 2.10 . 

 

 
 
Σχήµα 2.10  : Αντίστροφη κινηµατική λύση [6]  

 
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι στις παραπάνω εξισώσεις πρέπει να ικανοποιείται 

η σχέση |σ|≤1 ,δηλαδή η απόλυτη τιµή του cosθ2 να είναι µικρότερη της µονάδας .Εάν 
αυτό δεν συµβαίνει ,τότε δεν υπάρχει πραγµατική λύση για το θ2 ,και εποµένως δεν 
υπάρχει ανάστροφη κινηµατική λύση .Αυτό θα συµβεί εάν : 

2r > 21
2
2

2 2 LLLL ++ ή 2r < ,2 21
2
2

2
1 LLLL −+     (2.12) 

δηλαδή εάν |r|>L1+L2  ή  |r|<|L1-L2| ,αντίστοιχα .Αυτό σηµαίνει ότι το σηµείο που 
πρέπει να προσεγγισθεί βρίσκεται εκτός ορίων του χώρου εργασίας και συνεπώς το 
ροµπότ δεν µπορεί να το προσεγγίσει . 

 Αν |σ|=1 ,τότε |r|=L1 +L2 ή |r|=|L1-L2| ,δηλαδή το ζητούµενο σηµείο βρίσκεται 
πάνω σε κάποια από τα όρια του χώρου εργασίας .Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει 
µια µόνο λύση για το θ2 και αυτή θα είναι η θ2=0 όταν το σηµείο αυτό βρίσκεται στο 
εξωτερικό όριο του χώρου εργασίας και ο βραχίονας πλήρως εκτεταµένος ή η 
θ2=1800 όταν το σηµείο βρίσκεται στο εσωτερικό όριο του χώρου εργασίας και ο 
βραχίονας είναι πλήρως συνεπτυγµένος .Άρα, για σηµεία που βρίσκονται επάνω στα 
όρια του χώρου εργασίας ,υπάρχει µια µόνο αντιστροφή κινηµατική λύση .Η λύση 
αυτή αντιστοιχεί στο όριο µεταξύ των δυο αντίστροφων κινηµατικών λύσεων . [6] 
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Τα σηµεία εκείνα του χώρου λύσεων που βρίσκονται πάνω στο σύνορο των 
περιοχών λύσεων τις αντιστροφής κινηµατικής ,και για τα οποία οι δυο αντίστροφες 
κινηµατικές λύσεις συµπίπτουν ,ονοµάζονται σηµεία ιδιοµορφίας ή µοναδιαία σηµεία 
του χειριστή .Οι σχηµατισµοί του χειριστή που αντιστοιχούν σε αυτές ονοµάζονται 
ιδιόµορφοι σχηµατισµοί . 

Αν τα µήκη των συνδέσµων είναι ίσα ,ο χώρος εργασίας είναι συµπαγής κύκλος . 
Σε αυτή την περίπτωση το σηµείο Οο µπορεί να προσεγγιστεί µε διάφορους τρόπους , 
γιατί ο βραχίονας είναι συσπειρωµένος ,το άκρο του µπορεί να είναι τοποθετηµένο 
στο Οο ανεξάρτητα µε την τιµή της γωνιάς θ1 . Εποµένως ,το σηµείο Οο 
προσεγγίζεται µόνο σε ιδιόµορφο σχηµατισµό .Το αντίστροφο κινηµατικό πρόβληµα 
εποµένως για τον επίπεδο χειριστή δυο συνδέσµων µπορεί να έχει δυο ,µια ή και 
καµία λύσεις ανάλογα µε τη θέση του σηµείου που πρέπει να προσεγγισθεί ή και 
άπειρες λύσεις ανάλογα µε την γεωµετρία του ροµπότ . [6]   

 

 

 

2.3.2 Σχηµατισµός των εξισώσεων αντίστροφης κινηµατικής  
 
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε ένα ροµποτικό βραχίονα µε Ν βαθµούς ελευθερίας 

του οποίου οι µεταβλητές αρθρώσεων qi ,i=1,2,…..,N προσδιορίζουν το Ν×1 
διάνυσµα q= ( q1,q2,….,qN )T ,καθώς και τους οµογενείς πίνακες µετασχηµατισµού  
A i (qi) .Η µεταβλητή qi ισούται µε τη γωνία θi εάν η άρθρωση είναι περιστροφική , ή 
µε τη µετατοπιση ri εάν η άρθρωση είναι γραµµική .Το διάνυσα q καθορίζει το χώρο 
σχηµατισµών (configuration space ) ή αλλιώς χώρο µεταβλητών των αρθρώσεων 
(joint coordinate space) του χειριστή .Ο συνολικός πίνακας µετασχηµατισµού 0TN 
περιγράφει το σύστηµα του εργαλείου ως προς τη βάση του ροµπότ ισούται µε : 
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Ο 3×3 υποπίνακας 0RN του 0TN ,αποτελεί τον πίνακα προσανατολισµού του 

εργαλείου ως προς τη βάση ,ενώ η τελευταία στήλη του πίνακα 0TN ,εκφράζει το 4×1 
διάνυσµα θέσης 0pN του εργαλείου ως προς τη βάση σε οµογενείς συντεταγµένες .Οι 
εκφράσεις για τα στοιχεία gij (i=1,…,3, j=1,…,4) του πίνακα ,που είναι γνωστές για 
κάθε γεωµετρία ροµπότ . [6] 

Για την περιγραφή του προσανατολισµού επαρκούν τρεις παράµετροι και για τη 
θέση άλλες τρεις .Η τοποθέτηση συνεπώς του εργαλείου µπορεί να εκφρασθεί από το 
6×1 διάνυσµα x ,που είναι µη γραµµική συνάρτηση του Ν×1 διανύσµατος q των 
µεταβλητών των αρθρώσεων : 

X=f(q)    (2.14) 
 
Το αντίστροφο κινηµατικό πρόβληµα µπορεί να εκφραστεί µαθηµατικά ως το 

συναρτησιακό αντίστροφο της παραπάνω σχέσης : 
)(1 xfq −=      (2.15) 

Αυτή η 6 προς Ν απεικόνιση της τοποθέτησης του τελικού στοιχείου δράσης στο 
χώρο των µεταβλητών των αρθρώσεων ,εκφράζει το αποτέλεσµα της λύσης του 
αντίστροφου κινηµατικού προβλήµατος ,µπορεί ωστόσο να µην είναι ούτε µοναδική 
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ούτε αναλυτική .Η επιθυµητή τοποθέτηση x του τελικού στοιχείου δράσης µπορεί να 
δοθεί είτε µε διανυσµατική µορφή όπως παραπάνω ,είτε ισοδύναµα µε την µορφή 
ενός γνωστού πίνακα µετασχηµατισµού 0TN

 : 
 

0TN =
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     (2.16) 

 
Εάν αυτός ο πίνακας εξισωθεί µε τον πίνακα 0TN σε συµβολική µορφή προκύπτει 

η παρακάτω εξίσωση πινάκων :  
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      (2.17) 

 
η οποία δίνει ένα σύστηµα δώδεκα µη γραµµικών ,τριγωνοµετρικών εξισώσεων µε Ν 
άγνωστους τις µεταβλητές q1,q2,….,qN . Οι εξισώσεις αυτές δεν είναι µεταξύ τους 
ανεξάρτητες .Η λύση αυτών των εξισώσεων είναι δύσκολη επειδή περιέχουν όλες τις 
κινηµατικές παραµέτρους και µεταβλητές του βραχίονα και είναι πολύπλοκες [6]. 
 
2.4 ∆υναµική ανάλυση των ροµπότ  
 

Η ροµποτική δυναµική ανάλυση ή µοντελοποίηση ασχολείται µε τη διατύπωση 
των δυναµικών εξισώσεων κίνησης των ροµπότ .Οι εξισώσεις αυτές ενός χειριστή 
έχουν σχέση µε τις αναπτυσσόµενες στις αρθρώσεις δυνάµεις /ροπές µε τις 
µετατοπίσεις ,ταχύτητες και επιταχύνσεις των αρθρώσεων ,καθώς ο χειριστής κινείται 
προσπαθώντας να εκτελέσει κάποιο έργο . 

Η γνώση των δυναµικών εξισώσεων είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της 
κίνησης του χειριστή .Οι δυναµικές εξισώσεις είναι µη γραµµικές και 
συµπεριλαµβάνουν αδρανειακά φορτία ,αντιδράσεις σύζευξης µεταξύ αρθρώσεων και 
φορτία βαρύτητας .Επιπλέον ,οι δυνάµεις/ροπές εξαρτώνται από τις φυσικές 
παραµέτρους του χειριστή ,τη στιγµιαία θέση, ταχύτητα και επιτάχυνση των 
αρθρώσεων και το µεταφερόµενο φορτίο .Η µορφή των εξισώσεων αποκαλύπτει τις 
δυναµικές αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των συνδέσµων του χειριστή και προβάλλει τα 
προβλήµατα αδυναµίας προσδιορισµού ενός ακριβούς δυναµικού µοντέλου του 
ροµπότ . 

 
2.4.1 Εξίσωση Lagrange 
 

Ένα από τα πλεονεκτήµατα τις εξίσωσης Lagrange είναι ότι µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε οποιεσδήποτε µεταβλητές συντεταγµένων και όχι µόνο 
ορθογώνιες µεταβλητές ,αρκεί να µπορούν να περιγράψουν µονοσήµαντα τις θέσεις 
των κινούµενων σωµάτων .Οι µεταβλητές αυτές ονοµάζονται γενικευµένες 
µεταβλητές . 

Θεωρούµε ένα σύστηµα σωµατιδίων µε n βαθµούς ελευθερίας που περιγράφεται 
από τις γενικευµένες µεταβλητές   q1,q2,….,qn .Το τρισδιάστατο διάνυσµα θέσης x
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ενός αυθαίρετου σωµατιδίου Pµ του συστήµατος µέσα σε ένα σύστηµα 
συντεταγµένων νννν zyxO είναι : 

)q,,q,q(xx n21 Kµµ =     (2.18) 

 
 Αν mµ είναι η µάζα του σωµατιδίου Pµ και Fµ είναι η συνολική δυναµική που 

ασκείται στο σωµατίδιο Pµ τότε η εξίσωση του Newton δίνει : 
 

xF &&µµ m=        (2.19) 

Παίρνουµε το εσωτερικό γινόµενο του διανύσµατος iq∂∂ /µx  µε την εξίσωση 

(2.19) και αθροίζοντας ως προς όλα τα σωµατίδια του συστήµατος έχουµε : 
 

∑∑ ∂

∂
=

∂

∂

µ

µ
µµ

µ

µ

ii

T
m q

m
q

F
x

x
x

&&     (i=1,2,…,n)      (2.20) 

 
Από την εξίσωση (2.18) βρίσκουµε ότι  

t
q

q

n

i
i

i ∂

∂
+

∂

∂
= ∑

=

µµ
µ

xx
x

1

&&      (2.21) 

 

ii qq ∂

∂
=

∂

∂ µµ xx

&

&
       (2.22) 

 
 
Συνεπώς η εξίσωση (2.20) γράφεται ως εξής  
 

i
ii

Q
q

k

q

k

dt

d
=

∂
∂

−








∂
∂
&

    (i=1,2,…,n)       (2.23)  

όπου η κινητική ενέργεια κ του συστήµατος και η γενικευµένη δύναµη Q i δίνονται 
από τις σχέσεις : 

∑=
m

Tk µµ xx &&
2

1
 και  ∑ ∂

∂
= Τ

µ

µ
µ

i
i q

FQ
x

     (2.24)  

 
Χωρίζοντας την δύναµη Fµ σε δυο µέρη ,στη δύναµη Fµα που οφείλεται στη 

βαρύτητα και στη δύναµη Fµβ που οφείλεται σε όλα τα άλλα αίτια . [6]Η δύναµη Fµα 

µπορεί να εκφρασθεί µέσω µιας κατάλληλης συνάρτησης δυναµικής ενέργειας Ρ ως  
 

µ
µα x∂

∂
−=

P
F           (2.25) 

Έτσι ορίζοντας τη Λαγκρανζιανή συνάρτηση L=K-P οι σχέσεις 
(2.23),(2.24),(2.25) δίνουν τελικά  [6] 

βi
ii

Q
q

L

q

L

dt

d
=

∂
∂
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      (2.26) 

όπου 

∑ ∂

∂
= Τ

µ

µ
µββ

i
i q

FQ
x

     (2.27) 
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Η σχέση (2.26) ονοµάζεται εξίσωση Lagrange .Αν θέλουµε να 
χρησιµοποιήσουµε τα Κ και Ρ στη σχέση (2.26) τότε αυτή γίνεται  

 

βi
iii

Q
q

P

q

k

q

k

dt

d
=

∂
∂

+
∂
∂

−








∂
∂
&

 (i=1,2,…,n)         (2.28) 

 
Σηµειώνουµε ότι οι εξισώσεις (2.26) και (2.28) µπορούν να παραχθούν και για 

ένα σύστηµα στερεών σωµάτων µε n βαθµούς ελευθερίας ,θεωρώντας τα στερεά 
σώµατα ως συλλογές πολλών σωµατιδίων απειροστής µάζας .Σε αυτή την περίπτωση 
η κινητική ενέργεια κάθε στερεού σώµατος δίνεται από την σχέση : 

 

ωω ImK TT

2

1

2

1
+= ss &&    (2.29) 

όπου s& είναι η ταχύτητα µεταφοράς του κέντρου βάρους C,ω είναι η γωνιακή 

ταχύτητα ,m η µάζα και ι είναι ο τανυστής αδράνειας του στερεού σώµατος . [6] 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 Ροµποτικό δυναµικό µοντέλο Lagrange 
 
Θεωρώντας ότι το ροµπότ είναι δυο συνδέσµων και κινείται στο επίπεδο xy όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 2.11. Τα σύµβολα του σχήµατος έχουν την ακόλουθη 
έννοια :  

 
θi : γωνία της άρθρωσης i 
mi : µάζα του συνδέσµου i 

i
ι&&  : ροπή αδράνειας του συνδέσµου I ως προς τον άξονα που περνά από το 

κέντρο βάρους του και είναι παράλληλος προς τον άξονα z 
Ιi : µήκος του συνδέσµου i 
Ιci : απόσταση µεταξύ της άρθρωσης i και του κέντρου βάρους του συνδέσµου i  
  

 
 
Σχήµα 2.11 : Επίπεδο ροµπότ δυο βαθµών ελευθερίας .[6] 

 
Υποθέτουµε ότι η πρώτη οδηγούσα ροπή µεταξύ βάσης και του συνδέσµου -

1,ενώ η δεύτερη οδηγούσα ροπή τ2 δρα µεταξύ των συνδέσµων 1 και 2 .Επίσης 
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θεωρούµε ότι η δύναµη βαρύτητας δρα κατά την αρνητική φορά του άξονα y .Έστω 
q1=θ1 , q2=θ2 οι γενικευµένες συντεταγµένες ,κ i η κινητική ενέργεια και Pi η δυναµική 
ενέργεια του συνδέσµου i . 

Για το σύνδεσµο 1 έχουµε  

2

11

2

1

2

1c11 2

1
m

2

1
θιθικ &&&& +=     (2.30) 

11c1
smgP ι=        (2.31) 

όπου g είναι το µέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας και ( )2,1isinS
ii

== θ .  (2.32) 

Το κέντρο βάρους του συνδέσµου 2 βρίσκεται στη θέση [ ]τ
y2x22

sss =     (2.33) µε  

122c11x2
CCs ιι +=  ,

122c11y2
SSs ιι +=    (2.34) 

όπου 
ι

θ
ii

cosC =  , )cos(C
jiij
θθ += και )sin(S

jiij
θθ += .Συνεπώς ,ισχύει  

)(C2)(ss
21

2

122c1

2

21

2

2c

2

1

2

122
θθθιιθθιθιτ &&&&&&&& ++++=    (2.35) 

 
Έτσι έχουµε  απο (2.30 , 2.35)   

2

2122222
)(

2

1
ssm

2

1
θθικ τ &&&&&& ++=    (2.36) 

)ss(gm
122c1122

ιι +=Ρ    (2.37) 

 
Η Λαγκρανζιανη του ροµπότ είναι 2121 Ρ−Ρ−+= κκL , (2.38)  οπότε η σχέση 

(2.26) εφαρµοζόµενη για i=1,2 δίνει τις εξισώσεις  

1121112

2

2122212111
gh2hDD τθθθθθ =++++ &&&&&&&           (2.39) 

          
22

2

1211222121
ghDD τθθθ =+++ &&&&&                   (2.40) 

 
 

όπου  

222c1

2

2c

2

121

2

1c111
)C2(mmD ιιιιιιι &&&& +++++=   (2.41) 

222c1

2

2c22112
)C(mDD ιιιι &&++==        (2.42) 

2

2

2c222
mD ιι &&+=      (2.43) 

2212211112122 smhhh cιι−=−==     (2.44) 

)CC(gmCgmg
122c11211c11

ιιι ++=    (2.45) 

122c22
Cgmg ι=        (2.46) 

 
Ο συντελεστής Dii ονοµάζεται ενεργός αδράνεια της άρθρωσης i ,ο Dij 

ονοµάζεται αδράνεια σύζευξης των αρθρώσεων i και j ,ο συντελεστής hijj  καλείται 
συντελεστής φυγόκεντρης δύναµης και ο συντελεστής hijk ( j≠k) ονοµάζεται 
συντελεστής επιτάχυνσης Coriolis της άρθρωσης i που οφείλεται στις ταχύτητες των 
αρθρώσεων j και k .Οι όροι gi (i=1,2) ποριστούν τις ροπές που οφείλονται στη 
βαρύτητα . [6] 

Οι δυναµικές εξισώσεις (2.39) και (2.40) γράφονται σε συµπαγή µορφή  

τθθθθθ =++ )(g),(h)(D &&&             (2.47) 
 

όπου µε col[.] συµβολίζεται διάνυσµα στήλης 
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ij DD
colh θθ
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θθ &&&     (2.50) 

 
Η µήτρα D(θ) καλείται µήτρα αδράνειας του ροµπότ σε συντεταγµένες 

αρθρώσεων .Ο όρος θθ &&)(D στη σχέση (2.47) είναι ο όρος αδρανειακής δύναµης ,ο 

όρος ),(h θθ & αντιπροσωπεύει τη φυγόκεντρη δύναµη και τη δύναµη Coriolis ,και ο 
όρος )(g θ αντιπροσωπεύει τη δύναµη βαρύτητας . 

Είναι εύκολο να επαληθεύσουµε ότι η κινητική ενέργεια 
21
κκκ +=  του ροµπότ 

µπορεί να γράφει υπό την τετραγωνική διανυσµατική µορφή : 

θθθκ τ && )(D
2

1
=    (2.51) 

Σε µερικές περιπτώσεις που οι µάζες m1 και m2 των συνδέσµων θεωρηθούν 
συγκεντρωµένες στο τέλος κάθε συνδέσµου έχουµε 

11c
ιι = και  

22c
ιι = .Σε αυτή τη 

περίπτωση έχουµε : 

2212

2

22

2

12111
Cm2m)mm(D ιιιι +++=  (2.52) 

2212

2

222112
CmmDD ιιι +==     (2.53) 

2122222
C)(mD ιιι +=      (2.54) 

2
2
12211112122 Smhhh ι−=−==      (2.55) 

122211211
CgmCg)mm(g ιι ++=    (2.56) 

12222
Cgmg ι=     (2.57)   [6] 

 
2.4.3 Ιεραρχική δοµή ροµποτικών συστηµάτων ελέγχου 
 

Τα ροµποτικά συστήµατα αυτόµατου ελέγχου έχουν ιεραρχική οργάνωση ,όπως 
δείχνει το (σχήµα 2.12) .Στα ευφυή ροµπότ το σύστηµα διαθέτει στο υψηλότερο 
επίπεδο έναν αλγόριθµο τεχνητής νοηµοσύνης (ΤΝ) ο οποίος δέχεται τις πληροφορίες 
από αισθητήρια στοιχεία και το πρόγραµµα εργασίας .Ο αλγόριθµος ΤΝ υπολογίζει 
σε πραγµατικό χρόνο ένα σηµείο στόχου που αποτελείται από την επιθυµητή θέση 
και προσανατολισµό του τελικού στοιχείου δράσης και το τροφοδοτεί στη µονάδα 
σχεδιασµού δρόµου .Στα µη ευφυή ροµπότ ,το σηµείο στόχου λαµβάνεται απ’ ευθείας 
από το πρόγραµµα . 

Στο ενδιάµεσο ιεραρχικό επίπεδο υπάρχει η µονάδα παρεµβολής δρόµου που 
εκτελεί δυο εργασίες , τον σχεδιασµό του δρόµου (τροχιάς ) και επίλυση του 
ανάστροφου κινηµατικού προβλήµατος .Ο αλγόριθµος σχεδιασµού δρόµου καθορίζει 
µια σειρά από ενδιάµεσα σηµεία κατά µήκος της τροχιάς µεταξύ του παρόντος 
κέντρου της αρπάγης και του επιθυµητού κέντρου αυτής .Τα ενδιάµεσα αυτά σηµεία 
πρέπει να βρίσκονται στο εσωτερικό της περιβάλλουσας του χώρου εργασίας του 
ροµπότ . Επίσης ,το πέρασµα του ροµπότ από τα σηµεία αυτά πρέπει να ικανοποιεί 
ορισµένους περιορισµούς ταχύτητας και επιτάχυνσης . 

Η µονάδα παρεµβολής εφαρµόζει κάποιον αλγόριθµο ανάστροφης κινηµατικής 
για να προσδιορίσει της επιθυµητές θέσεις q και της ταχύτητας q&  των άλλων 
αρθρώσεων οι οποίες στέλνονται στους βρόχους ελέγχου ως νέα σηµεία εντολής . 
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Στο χαµηλότερο ιεραρχικό επίπεδο υπάρχουν οι βρόχοι ελέγχου των αρθρώσεων,    
οι οποίοι ελέγχουν την κίνηση των αντίστοιχων αξόνων .Τα τρία παραπάνω ιεραρχικά 
επίπεδα λειτουργούν σε τρεις διαφορετικές περιόδους δειγµατοληψίας Tb ,Ta καιTt 
που αντιστοιχούν στους βρόχους ελέγχου ,τη µονάδα παρεµβολής τροχιάς και τον 
αλγόριθµο ΤΝ .Σε όλα τα ροµπότ ισχύει Tb≤  Ta ≤  Tt .Στην πράξη γίνεται 
προσπάθεια να µειωθούν οι περίοδοι δειγµατοληψίας όσο το δυνατόν περισσότερο . 
Μικρότερο Tb συνεπάγεται µικρότερα σφάλµατα παρακολούθησης και µικρότερες 
υπερυψώσεις στις µεταβατικές αποκρίσεις . Μικρότερο Ta επιτρέπει την υποδιαίρεση 
της τροχιάς (δρόµου) σε µικρότερα τµήµατα ,πράγµα το οποίο οδηγεί σε καλύτερη 
παρακολούθηση της επιθυµητής τροχιάς και καλύτερη απόδοση στην περίπτωση που 
το ροµπότ πρόκειται να παρακολουθήσει χρονικά µεταβαλλόµενες τροχιές .Οι 
περίοδοι δειγµατοληψίας περιορίζονται από το χρόνο εκτέλεσης των αλγορίθµων .   
Οι υπολογιστικοί αλγόριθµοι των τριών ιεραρχικών επιπέδων είναι σχεδόν 
ανεξάρτητοι και συνεπώς µπορούν να εκτελούνται σε παραλληλία από διαφορετικούς 
υπολογιστές .Με την χρήση παράλληλου υπολογισµού αφ’ ενός  µεν επιτρέπει τη 
λειτουργία µε τις βραχύτερες δυνατές περιόδους δειγµατοληψίας ,αφ’ ετέρου δε 
διευκολύνει την εισαγωγή τυχόν αλλαγών ή βελτιώσεων των υπολογιστικών 
προγραµµάτων κατά τη φάση ανάπτυξης του συστήµατος . [6] 

 

 
Σχήµα 2.12  : Ιεραρχική δοµή ροµποτικού συστήµατος ελέγχου [6] 

 
2.5 Αυτόµατος έλεγχος µιας απλής άρθρωσης  

 
Ο σκοπός του αυτόµατου ελέγχου είναι να εξασφαλίσει την ικανοποίηση από την 

τροχιά του ροµπότ επιθυµητών προδιαγραφών .Οι κλασικοί µέθοδοι ελέγχου των 
βιοµηχανικών ροµπότ στηρίζονται στο µοντέλο της συνάρτησης µεταφοράς και 
σχεδιάζουν τον έλεγχο κάθε άρθρωσης ξεχωριστά .Προφανώς το µοντέλο της 
συνάρτησης µεταφοράς είναι ανεπαρκές για µοντελοποίηση της χρονικά 
µεταβαλλόµενης δυναµικής ενός ροµπότ και οδηγεί σε χαµηλότερες ταχύτητες   
απόκρισης και µικρές απόσβεσης των αρθρώσεων και του τελικού στοιχείου δράσης . 
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Γι’ αυτό οι κλασικοί ρυθµιστές που βασίζονται σε αποζευγµένα µοντέλα συνάρτησης 
µεταφοράς των αρθρώσεων των ροµπότ είναι κατάλληλοι για περιορισµένο αριθµό 
εφαρµογών . 

 
 
 
 

2.5.1 Συνάρτηση µεταφοράς µιας άρθρωσης  
 
Τα βιοµηχανικά ροµπότ οδηγούνται από ηλεκτρικούς ή υδραυλικούς κινητήρες . 

Εδώ θα δούµε την περίπτωση ηλεκτρικού κινητήρα συνεχούς ελεγχόµενου από το 
ρότορα .Ένας τέτοιος κινητήρας (σχήµα 2.13α) έχει τις εξής επιθυµητές ιδιότητες : 
υψηλό λόγο ροπής-ισχύος , οµαλή λειτουργία χαµηλής ταχύτητας ,γραµµική 
χαρακτηριστική ροπής-ταχύτητας και µικρές σταθερές χρόνου .Ο άξονας του 
κινητήρα συνδέεσαι µε το φορτίο µέσω οδοντωτών τροχών (σχήµα 2.13β) .Εάν rm και 
rL είναι οι ακτίνες των τροχών εισόδου και εξόδου ,αντίστοιχα ,τότε ισχύει 

 
rmθm = rLθL  ή  Nmθm = NLθL  (2.58) 

όπου Nm και NL είναι αντίστοιχα αριθµοί δοντιών που είναι ανάλογοι των ακτινών .  
 

 
Σχήµα 2.13  :(α) Ισοδύναµο κύκλωµα κινητήρα συνεχούς ελεγχόµενου από το ρότορα .   
             (β) Ανάλυση οδοντωτών τροχών (ακτίνες rm , rL και αριθµοί δοντιών Νm,ΝL) .[18] 
 
Άρα ισχύει   θL(t)=n θm(t) (2.59)    όπου n= Nm / NL<1  ο λόγος των οδοντωτών 
τροχών . Παραγωγίζοντας την (2.18) έχουµε : 

( ) ( )tθntθ mL
&& =  και ( ) ( )tnt mL θ=θ &&&&  (2.60) 

 
Η ολική ροπή που αναπτύσσει ο κινητήρας ισούται µε τις ροπές που 

καταναλώνονται σ’ αυτόν και το φορτίο του στον άξονα του κινητήρα .Η ολική ροπή 
( )tT  που αναπτύσσεται στον άξονα του κινητήρα ισούται µε : 

( ) ( ) ( )tθβ+tθJ=t mm ενεν
&&&τ        (2.61) 

 
οπού 

L
2

m JnJJεν +=  και L
2

m
βnββεν +=   (2.62) 

 
είναι η ενεργός ροπή αδράνειας και ο ενεργός συντελεστής γραµµικής τριβής του 
συστήµατος «κινητήρας και φορτίο» ως προς τον άξονα του κινητήρα .  

Για να υπολογίσουµε την συνάρτηση µεταφοράς του συστήµατος της ροµποτικής 
άρθρωσης έχουµε : 

( ) ( )tiκ=t ppτ         (2.63) 

 
και                                          
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)()()()(V tti
dt

d
LtiRt bθρρρρρ ++=  (2.64) 

Όπου pκ είναι η σταθερά του κινητήρα και de είναι η αντιηλεκτρική δύναµη του 

κινητήρα που είναι ανάλογη της γωνιακής ταχύτητας , δηλαδή : 
( ) ( )tte mbb θκ &=       (2.65) 

και bκ µια σταθερά αναλογίας (Vsec/rad) . 

 
 
 

Μετασχηµατίζοντας κατά Laplace την σχέση (2.65) και λύνοντας ως προς ( )sip  

έχουµε : 

( ) ( ) ( )
pp

mbp
p sLR

sssv
si

+

−
=

θκ
       (2.66) 

Οµοίως ,µετασχηµατίζοντας την σχέση (2.61) κατά Laplace έχουµε : 
 

( ) ( ) ( )sssJss mm
2 θβθτ ενεν +=       (2.67) 

 
Μετασχηµατίζοντας κατά Laplace την σχέση (2.63) και χρησιµοποιώντας και την 

σχέση (2.24) έχουµε ότι : 

( ) ( )
( ) ( )

pp

mbp
ppp sLR

sssv
sis

+

−
Κ=Κ=

θκ
τ        (2.68) 

Εξισώνοντας τις σχέσεις (2.67) και (2.68) και λύνοντας ως προς ( ) ( )sv/s pmθ  

βρίσκουµε την επιθυµητή συνάρτηση µεταφοράς : 
 

( )

( ) [ ]
b

2

p

p

m

Rs)JRL(LJsssv

s

ΚΚββ

Κθ

ρενρενρενρρεν
++++

=           (2.69) 

 
Λόγω του ότι η ηλεκτρική σταθερά χρόνου του κινητήρα είναι πολύ µικρότερη 

της µηχανικής του σταθερά χρόνου ,µπορούµε να παραλείψουµε την επίδραση της 
αυτεπαγωγής Lρ του ρότορα ,οπότε η σχέση (2.69) απλουστεύεται στην  

 
( )

( ) )1sT(sRJsR(ssv

s

mbp

m

+
=

++
=

Κ

ΚΚβ

Κθ

ρενρενρ

ρ
         (2.70) 

 
όπου 

b
R ΚΚβ

Κ
κ

ρενρ

ρ

+
= (2.71) σταθερά ενίσχυσης του κινητήρα  

 

b
m R

JR
T

ΚΚβ
ρενρ

ενρ

+
=  (2.72) σταθερά χρόνου του κινητήρα  
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Επειδή η έξοδος του συστήµατος είναι η γωνία )s(
L
θ της άρθρωσης 

χρειαζόµαστε τη συνάρτηση µεταφοράς από την τάση )s(V
ρ

στη γωνία )s(
L
θ ,η οποία 

βρίσκεται αν στη σχέση (2.70) εισάγουµε την σχέση (2.59) : 
 

)()(

)(

b

L

RJsRs

n

sV

s

Κ++

Κ
=

ρΚενρενρ

ρ

ρ β
θ

           (2.73) 

Το χονδρικό διάγραµµα του συστήµατος παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα 2.14. 
Θέτοντας σ’ αυτό Lρ=0 παίρνουµε το χονδρικό διάγραµµα της παραπάνω σχέσης . [6] 

  

 
 
Σχήµα  2.14  : Συνάρτηση µεταφοράς (ανοικτού βρόχου ) µιας απλής ροµποτικής άρθρωσης .[6] 

 
2.5.2 Βασικός βρόχος ελέγχου θέσης µιας άρθρωσης  

 
Σκοπός του ελέγχου θέσης είναι να οδηγήσει τον άξονα της άρθρωσης στη θέση 

εντολής που λαµβάνει από τη µονάδα σχεδιασµού τροχιάς . 
Εάν )t(_)t()t(

L

d

L
θθε = είναι το σφάλµα µεταξύ της επιθυµητής και πρακτικά 

λαµβανόµενης θέσης ,τότε η τάση )s(V
ρ

που εφαρµόζεται στον κινητήρα είναι  

 

[ ])()()()( ss
n

s
n

sV L
d

L θθε θθ
ρ −

Κ
=

Κ
=          (2.74) 

 
όπου 

θ
Κ είναι η ενίσχυση (απολαβή ) της ανατροφοδότησης θέσης (Volt/rad) . 

Έτσι µε βάση τις σχέσεις (2.73) και (2.74) βρίσκουµε τη συνάρτηση µεταφοράς 

G(s) ανοικτού βρόχου από το σφάλµα )s(ε στη γωνία εξόδου )s(
L
θ : 

 

)()(

)(
)(

b

L

RJsRss

s
sG

ΚΚ++

ΚΚ
==

ρενρενρ

ρθ

βε
θ

  (2.75) 

 

όπου η συνάρτηση µεταφοράς κλειστού βρόχου  
)s(

)s(
)s(H d

L

L

θ

θ

κλ
=   (2.76) είναι ίση µε  

 

ενρ

θ

ενρ

ρενρ

ενρ

θ

θρενρενρ

ρθ

κλ ΚΚΚΚβ

ΚΚ

ΚΚΚΚβ

ΚΚ

JR
s

JR

R
s

JR

)R(sJRs)s(G1

)s(G
)s(H

bb2

b

bb

2

+
+

+

=
+++

=
+

=

(2.77) 
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Βλέπουµε ότι το κλειστό σύστηµα ελέγχου της άρθρωσης µε ανατροφοδότηση θέσης 
είναι ένα δευτεροβάθµιο σύστηµα που είναι πάντα ευσταθές εάν όλες οι παράµετροι 
είναι θετικές .Για να αυξήσουµε την απόσβεση και να µειώσουµε το µόνιµο σφάλµα 
εισάγουµε και έλεγχο ταχύτητας (δηλαδή προσθέτουµε στην σχέση (2.74) και έναν 

όρο ανάλογο της παραγώγου )()()( ttt L
d

L θθε &&& −=  του σφάλµατος ), οπότε η 

)s(V
ρ

γίνεται : 

)s()s(
n

1
)s(V

v
εΚΚ

θρ
+=   (2.78) 

 
όπου 

v
Κ  είναι η ενίσχυση του ελέγχου ταχύτητας .Για την υλοποίηση του ελέγχου 

που δείχνει η παραπάνω σχέση χρειαζόµαστε τη µέτρηση τόσο της θέσης )t(
L
θ όσο 

και της ταχύτητας )(tLθ& και επίσης τη γνώση τόσο του )t(d

L
θ όσο και του )(td

Lθ& .Το 

)t(d

L
θ παρέχεται από το σύστηµα σχεδιασµού τροχιάς ,το δε )(td

Lθ& υπολογίζεται 

παραγωγίζοντας την πολυωνυµική έκφραση του )t(d

L
θ .Έτσι η νέα συνάρτηση 

µεταφοράς ανοικτού βρόχου είναι 

)RJsR(s

)s(

)s(

)s(
)s(G

b

vL

PD ΚΚβ

ΚΚΚ

ε

θ

ρενρενρ

θρ

++

+
==   (2.79) 

 
και η  νέα συνάρτηση µεταφοράς κλειστού βρόχου είναι 
 

θρρρενρενρ

ρρ

ΚΚΚΚΚΚβ

ΚΚΚΚ

++++

+
=

+
=

)R(sJRs

s

)s(G1

)s(G
)s(H

vb

2

bv

PD

PD

PD
          (2.80) 

 
όπου ο δείκτης PD υποδηλώνει ότι έχουµε µεικτό έλεγχο θέσης και ταχύτητας .Το 
χονδρικό διάγραµµα του κλειστού συστήµατος ελέγχου της ροµποτικής άρθρωσης 
που προκύπτει µε την αντιστάθµιση θέσης και ταχύτητας εικονίζεται στο παρακάτω 
σχήµα 2.15 .Η σχέση (2.80) παριστά ένα δευτεροβάθµιο σύστηµα µε ένα µηδενικό 
στη θέση s=-Κθ/Kv του αρνητικού πραγµατικού άξονα .Ανάλογα µε τη θέση του 
µηδενικού το σύστηµα µπορεί να έχει µεγάλη υπερύψωση και µεγάλο χρόνο 
αποκατάστασης . [6] 
 

 
Σχήµα  2.15  : Κλειστό σύστηµα ελέγχου µιας ροµποτικής άρθρωσης µε ανάλογο έλεγχο συν έλεγχο 

παραγώγου )s()vs( εΚ
θ

Κ + [6] 

 
Σηµειώνεται ότι το σύστηµα αυτό υπόκειται και στην επίδραση µιας συνολικής 

διαταραχής )s(D που οφείλεται στη βαρύτητα ,στη φυγόκεντρη δύναµη και τη 
δύναµη Coriolis που ασκούν οι άλλοι κινούµενοι σύνδεσµοι του ροµπότ .Έτσι η ροπή 
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)s(τ που παράγει ο κινητήρας της άρθρωσης πρέπει να αντισταθµίζει τη ροπή 

διαταραχής )s(D . Συνεπώς ισχύει : 

)s(D)s()sJs()s(
m

2 ++= θβτ
ενεν

   (2.81) 

 
Το χονδρικό διάγραµµα του συστήµατος µε τη διαταραχή )s(D έχει όπως δείχνει 

το σχήµα 2.16. Από το σχήµα αυτό βλέπουµε ότι η συνάρτηση µεταφοράς από το 

σήµα )s(D στο  )s(
L
θ είναι : 

θρρρενρενρ

ρ

θ β
θ

ΚΚ+ΚΚ+ΚΚ++

−
=

= )()(

)(
2

0)(d
L vbs

L

RsJRs

nR

sD

s
    (2.82) 

   
 Συνεπώς µε βάση την αρχή της επαλληλίας έχουµε  
 

θρρρενρενρ

ρθρ

β

θ
θ

ΚΚ+ΚΚ+ΚΚ++

−Κ+ΚΚ
=

)(

)()()(
)(

2
vb

d
Lv

L RsJRs

sDnRss
s       (2.83) 

 

 
Σχήµα 2.16  : Κλειστό σύστηµα ελέγχου ροµποτικής άρθρωσης που επηρεάζεται από την ροπή διαταραχής 

)s(D [6] 
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Κεφάλαιο 3ο 
 
 

Ανάπτυξη Ελέγχου µε Νευρωνικά ∆ίκτυα 
 

 
3.1 Νευρωνικοί ελεγκτές 
 

Νευρωνικός έλεγχος είναι η χρήση ‘καλά ορισµένων’ νευρωνικών δικτύων για 
την παραγωγή επιθυµητών σηµάτων ελέγχου. Συνήθως όταν µιλάµε για έλεγχο 
εννοούµε ότι υπάρχει κάποια µορφή ευφυΐας. Έτσι για παράδειγµα όταν σχεδιάζουµε 
ελεγκτή να οδηγήσει ένα φυσικό σύστηµα ή χηµική διεργασία στα επιθυµητά σηµεία 
τοποθέτησης µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει κάποια διαδικασία συλλογισµού την 
οποία πρέπει να ακολο0υθήσει ο ελεγκτής ώστε να επιτύχει το σκοπό του. Ένα 
βασικό χαρακτηριστικό των συστηµάτων  ελέγχου (ανατροφοδότησης) είναι ότι 
µπορούν να ‘σκέφτονται’ υπό την έννοια ότι µπορούν να αντικαταστήσουν, µέχρι 
κάποιο βαθµό, τις ανθρώπινες λειτουργίες και ενέργειες. 

Τα νευρωνικά δίκτυα λόγω της ικανότητας τους να µαθαίνουν να γενικεύουν από 
παραδείγµατα µη γραµµικές απεικονίσεις και της µαζικής παραλληλίας τους έχουν 
αποδειχθεί ως ένα από τα καλύτερα εργαλεία επίλυσης πολύπλοκων µη γραµµικών 
προβληµάτων ελέγχου µε ταχύτητα, πράγµα που οι παραδοσιακές µορφές ελέγχου 
ακόµα δεν µπορούν να επιτύχουν. Ίσως η πρώτη σηµαντική συµβολή είναι αυτή των 
Widrow και Smith οι οποίοι έδειξαν ότι το δίκτυο τους  ADALINE είναι ικανό να 
ισορροπήσει ένα ανάστροφο εκκρεµές στηριγµένο πάνω σε όχηµα, αντιγράφοντας 
τον τρόπο µε το οποίο το ελέγχει ο άνθρωπος.  

 
3.2 Ταξινόµηση των νευρωνικών συστηµάτων ελέγχου 

 
Η γενική ταξινόµηση των νευρωνικών ελεγκτών είναι όµοια µε αυτή των 

νευρωνικών δικτύων.  
• Νευρωνικός έλεγχος µε επιβλεπόµενη εκµάθηση  
• Νευρωνικός έλεγχος µε µη επιβλεπόµενη εκµάθηση 
• Νευρωνικός έλεγχος µε ενισχυτική εκµάθηση 
Οι πιο διαδεδοµένοι τύποι νευρωνικού ελέγχου είναι ο έλεγχος µε επιβλεπόµενη 
εκµάθηση και ο έλεγχος µε ενισχυτική εκµάθηση. Εµείς θα ασχοληθούµε µε έλεγχο 
µε επιβλεπόµενη εκµάθηση. 
 

Η δοµή ενός συστήµατος µε επιβλεπόµενη εκµάθηση φαίνεται στο παρακάτω 
σχήµα. 

 

 
Σχήµα 3.1: Σύστηµα µε επιβλεπόµενη εκµάθηση [6] 
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Ο δάσκαλος εκπαιδεύει το νευρωνικό ελεγκτή παρουσιάζοντας σε αυτόν 

παραδείγµατα σηµάτων ελέγχου τα οποία µπορούν να ελέγξουν το σύστηµα µε 
επιτυχία. Ο δάσκαλος µπορεί να είναι είτε άνθρωπος (χειριστής) είτε ένας 
οποιοσδήποτε αυτόµατος ελεγκτής (βασισµένος σε µοντέλο ή σε γνώση ελεγκτής, 
κλασσικός αλγόριθµος ελέγχου κτλ.) Το υπό έλεγχο σύστηµα µπορεί να είναι 
γραµµικό ή µη γραµµικό µε άγνωστη ή µερικώς γνωστή δυναµική. Οι καταστάσεις ή 
έξοδοι του συστήµατος µετριούνται και στέλνονται τόσο στο δάσκαλο όσο και 
νευρωνικό δίκτυο. Κατά τη διάρκεια ελέγχου του συστήµατος από το δάσκαλο 
(δηλαδή κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του νευρωνικού ελεγκτή) τα σήµατα ελέγχου 
και οι έξοδοι / καταστάσεις του συστήµατος δειγµατοληπτούνται και αποθηκεύονται 
για την εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης ο 
νευρωνικός ελεγκτής αναλαµβάνει τον έλεγχο του συστήµατος οπότε αποσυνδέεται ο 
δάσκαλος από το σύστηµα (όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήµα). [6] 

 
3.2.1 Άµεσος ανάστροφος Νευρωνικός Έλεγχος 

 
Η πιο διαδεδοµένη µορφή επιβλεπόµενου νευρωνικού ελέγχου είναι ο άµεσος 

ανάστροφος έλεγχος που έχει τη δοµή του παρακάτω σχήµατος. 
 

 
Σχήµα 3.2: Άµεσος ανάστροφος έλεγχος[6] 
 

Στον έλεγχο αυτό το νευρωνικό δίκτυο µαθαίνει την ανάστροφη δυναµική του 
συστήµατος και συνεπώς παράγει την έξοδο του το κατάλληλο σήµα ελέγχου. Έτσι 
όταν το νευρωνικό δίκτυο µάθει επιτυχώς την ανάστροφη δυναµική του συστήµατος 
χρησιµοποιείται άµεσα ως ελεγκτής αυτού. ∆υο άλλες εύχρηστες µορφές ανάστροφου 
νευρωνικού ελέγχου εικονίζονται στα παρακάτω σχήµατα. 
 
   

  
Σχήµα 3.3 (πάνω): Εξειδικευµένη αρχιτεκτονική ανάστροφου νευρωνικού ελέγχου 

Σχήµα 3.4 (κάτω): Αρχιτεκτονική Kawato[6] 
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Στη δοµή του Σχ.3.3 η οποία ονοµάζεται ‘εξειδικευµένη’ αρχιτεκτονική ανάστροφου 
νευρωνικού ελέγχου, το νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεύεται ‘εν λειτουργία’ (on line) και 
το σφάλµα συµπεριφοράς e του κλειστού συστήµατος διαδίδεται ανάστροφα σε κάθε 
δειγµατοληπτική στιγµή. Αντίθετα στη δοµή του Σχ.3.2  η εκµάθηση της ανάστροφης 
δυναµικής γίνεται εκτός λειτουργίας (off line) χρησιµοποιώντας δεδοµένα από το 
ανοιχτό σύστηµα.  

Στην αρχιτεκτονική του Σχ.3.4 που είναι γνωστή και σαν αρχιτεκτονική του 
Kawato, το νευρωνικό δίκτυο συνδέεται παράλληλα µε ένα κλασσικό ελεγκτή όπως 
στο Σχ.3.1 και το νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεύεται ‘εν λειτουργία’ διαδίδοντας 
ανάστροφα το σφάλµα ανατροφοδότησης. Η σύγκλιση επιτυγχάνεται όταν το 
νευρωνικό δίκτυο µάθει την ανάστροφη δυναµική του συστήµατος, οπότε και 
αναλαµβάνει τον έλεγχο του συστήµατος (σε αντικατάσταση του κλασσικού 
ελεγκτή). Όµως επειδή η εκπαίδευση χρειάζεται την επανάληψη λειτουργίας ελέγχου 
µερικές εκατοντάδες χιλιάδες φορές, η µέθοδος αυτή µε εκµάθηση του σφάλµατος 
ανατροφοδότησης πρακτικά περιορίζεται σε ορισµένους τύπους συστηµάτων λ.χ. 
ροµποτικά συστήµατα και κινητήρες που είναι συστήµατα ταχείας απόκρισης. 

 
 

3.2.2 Έµµεσος προσαρµοστικός Νευρωνικός Έλεγχος   
 
 
Στην αρχιτεκτονική του έµµεσου προσαρµοστικού νευρωνικού ελέγχου 

χρησιµοποιούνται δυο νευρωνικά δίκτυα όπως φαίνεται στο Σχ.3.5. Το πρώτο 
χρησιµοποιείται ως προσοµοιωτής του συστήµατος και το δεύτερο ως ελεγκτής. Το 
δίκτυο προσοµοίωσης µπορεί να εκπαιδευτεί “εκτός λειτουργίας’ ή εντός λειτουργίας 
(on line) εισάγοντας τυχαίες εισόδους για την εκµάθηση της δυναµικής του 
συστήµατος.  

 

 
Σχήµα 3.5: Έµµεσος προσαρµοστικός νευρωνικός έλεγχος [6] 

  

Ο τύπος αυτός ελέγχου επιτρέπει στο νευρωνικό δίκτυο να εκπαιδευτεί µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια γιατί το σφάλµα συµπεριφοράς µπορεί να διαδίδεται µέσω του 
προσοµοιωτή σε κάθε δειγµατοληπτική χρονική στιγµή. [6] 

 
 

 
3.2.3 Γενικό σχήµα νευρωνικού ελέγχου 

 
Στο σχήµα αυτό του νευρωνικού ελέγχου χρησιµοποιούνται δυο νευρωνικά 

δίκτυα. Το πρώτο χρησιµοποιείται ως ελεγκτής προσοτροφοδότησης και το δεύτερο 
ως ελεγκτής ανατροφοδότησης. Ο ελεγκτής προσοτροφοδότησης εξασφαλίζει 
γρήγορη απόκριση, ενώ ο ελεγκτής ανατροφοδότησης εξασφαλίζει την ευστάθεια του  
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συνολικού κλειστού συστήµατος. Η γενική δοµή ενός νευρωνικού συστήµατος µε 
ελεγκτή προσοτροφοδότησης και ανατροφοδότησης δίδεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

 
Σχήµα 3.6: Γενικό σχήµα νευρωνικού ελέγχου [6] 

 

3.3 Σειριακός Νευρωνικός Ελεγκτής 
 
Ο σειριακός νευρωνικός ελεγκτής εικονίζεται στο παρακάτω σχήµα και ανήκει 

στην κατηγορία του ‘άµεσου ανάστροφου ελέγχου’. 
 

 
Σχήµα 3.7: Σειριακός νευρωνικός ελεγκτής [6] 

 

Το νευρωνικό δίκτυο υλοποιεί την ανάστροφη δυναµική του συστήµατος. ∆ηλαδή 
αν )(uf p  είναι η απεικόνιση εισόδου – εξόδου του συστήµατος:  

)(ufy p=    (3.1) 

Τότε το νευρωνικό δίκτυο υλοποιεί την ανάστροφη απεικόνιση: 

)(1 yfu p
−=    (3.2) 

Συνεπώς εάν r  είναι το σήµα ανατροφοδότησης, τότε η έξοδος του συστήµατος είναι 
r , δηλαδή:  

( ) rrffufy ppp === − )()( 1        (3.3) 

Όπου u  είναι η είσοδος του συστήµατος που προέρχεται από την έξοδο του 
νευρωνικού δικτύου. 
Ένας τρόπος υλοποίησης του σειριακού νευρωνικού δικτύου είναι µε την 
εξειδικευµένη αρχιτεκτονική του σχ.3.3. Εδώ το νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεύεται ώστε 
να ελαχιστοποιεί το τετραγωνικό σφάλµα. Όταν το σφάλµα γίνει σχεδόν µηδέν τότε 
το νευρωνικό δίκτυο προσεγγίζει την ανάστροφη δυναµική του συστήµατος. Η 
απλούστερη εσωτερική δοµή του νευρωνικού δικτύου περιέχει ένα νευρόνιο στο 
στρώµα εισόδου και ένα νευρόνιο στο στρώµα εξόδου όπως φαίνεται και στο 
παρακάτω σχήµα, όπου η είσοδος είναι το σήµα αναφοράς r  και έξοδος το σήµα 
ελέγχου u .  

 
Σχήµα 3.8: Απλούστερη εσωτερική δοµή νευρωνικού δικτύου[6] 
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Η ανανέωση των βαρών ijw  του νευρωνικού δικτύου γίνεται έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί το τετραγωνικό σφάλµα 2)
2

1
( eE=  (3.4), όπου yre −=   (3.5) και 

)(ufy p=   (3.1). Ένα πρόβληµα στις πρακτικές εφαρµογές είναι ότι η απεικόνιση 

)(uf p , που θεωρήσαµε, δεν είναι δυναµική αλλά στατική, ενώ στην πράξη η σχέση 

εισόδου – εξόδου των συστηµάτων ελέγχου είναι δυναµική. Συνεπώς το νευρωνικό 
δίκτυο πρέπει να τροφοδοτεί στο σύστηµα και τιµές του σήµατος ελέγχου του 
παρελθόντος, δηλαδή τις )(),...,2(),1( ktututu −−−  ανάλογα µε το βαθµό του υπό 
έλεγχο συστήµατος. Επίσης για να επιτύχουµε ταχύτερη σύγκλιση της µάθησης 
χρειάζεται να δίνουµε στο νευρωνικό δίκτυο µια πρόσθετη πληροφορία όπως 
φαίνεται και στο σχήµα 3.9 όπου LIII ,...,, 21  είναι τα σήµατα που περιέχουν την 
πρόσθετη πληροφορία. Βεβαίως στο σχ.3.9 υποτίθεται ότι είναι γνωστοί οι βαθµοί p  
και q  των σηµάτων r  και u . Εάν δεν είναι γνωστοί τότε χρησιµοποιούµε κάποιες 
εκτιµήσεις αυτών (προς τα επάνω). 
Ένας άλλος τρόπος υλοποίησης σειριακού νευρωνικού ελεγκτή είναι µε τη χρήση 
νευρωνικού προσοµοιωτή όπως είδαµε στο σχ. 3.6. Τα καθυστερηµένα σήµατα 
χρειάζονται για την εκµάθηση της δυναµικής του συστήµατος, η οποία έχει βαθµό p  
για την είσοδο και q  για την έξοδο, όπως δείχνει λεπτοµερώς το σχ. 3.10. Βέβαια για 
να επιταχυνθεί η σύγκλιση της εκµάθησης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως 
προσοµοιωτή ένα άλλο µοντέλο (µαθηµατικό ή φυσικό) του συστήµατος εφόσον 
είναι διαθέσιµο σχ.3.11. Τότε το νευρωνικό δίκτυο µαθαίνει να προσαρµοστεί στο 

µοντέλο αυτό. Αν 
^

1y  είναι η έξοδος του νευρωνικού δικτύου και 
^

2y  η έξοδος του 
διατιθέµενου µοντέλου, τότε χρησιµοποιούµε το ηµιάθροισµα τους ως προς την 

εκτιµώµενη τιµή 
^

y  της εξόδου y .[8] 
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Σχήµα 3.9(πάνω): Γενικευµένη δοµή του σειριακού νευρωνικού ελεγκτή 

Σχήµα 3.10(κάτω): ∆ιαφορετικός τρόπος υλοποίησης νευρωνικού ελεγκτή[6] 

Έστω e το σφάλµα µεταξύ y  και 
^

y , δηλαδή 
^

yye −= . Τότε, εάν 0≠e  το 
νευρωνικό δίκτυο ανανεώνει τα βάρη του έτσι ώστε να µειώσει το σφάλµα e. 
Συνεπώς, ο προσοµοιωτής αποτελείται από ένα κλασσικό και ένα νευρωνικό µοντέλο, 
αλλά µόνο το νευρωνικό µοντέλο µπορεί να προσαρµοστεί για να δώσει την 
επιθυµητή ακρίβεια. 
 

 
Σχήµα 3.11: Χρησιµοποίηση προσωµοιωτή [6] 

Μια άλλη δοµή νευρωνικού ελέγχου ανάστροφης δυναµικής δίδεται στο παρακάτω 
σχήµα όπου το Ν∆1 µαθαίνει την ανάστροφη δυναµική και το Ν∆2 είναι αντίγραφο 
του Ν∆1, αφού περατωθεί η εκπαίδευσή του. 
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Σχήµα 3.12: Άλλη δοµή ελέγχου ανάστροφης δυναµικής[6] 

Γενικά λοιπόν εάν ο βαθµός του συστήµατος είναι p  ως προς την είσοδο και q  ως 
προς την έξοδο, τότε η δοµή του ανάστροφου νευρωνικού ελέγχου έχει τη µορφή του 
παρακάτω σχήµατος. 
 

 
Σχήµα 3.13: Γενικευµένη µορφή ανάστροφου νευρωνικού ελέγχου [6] 

              
 

3.4 Παράλληλος Νευρωνικός Ελεγκτής 
 
 

Ο ‘παράλληλος νευρωνικός ελεγκτής’ δεν είναι παρά ο νευρωνικός ελεγκτής µε 
επιβλεπόµενη εκµάθηση του σχ.3.1. Ένα άλλο παράδειγµα παράλληλου νευρωνικού 
ελεγκτή είναι ο ελεγκτής µάθησης ανατροφοδότησης – σφάλµατος του σχ.3.4.  
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3.4.1 Παράλληλος Νευρωνικός Ελεγκτής µε Νευρωνικό Προσοµοιωτή 

 
 
Η γενική δοµή ενός ελεγκτή του τύπου αυτού δίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
 

 
Σχήµα 3.14: Γενική δοµή παράλληλου νευρωνικού ελεγκτή µε νευρωνικό προσωµοιωτή[6] 

 

Το Ν∆1 είναι ένας προσοµοιωτής του υπό έλεγχο συστήµατος ο οποίος δίνει µια 

εκτίµηση  
^

y  της εξόδου y  του συστήµατος. Το σήµα ελέγχου 2u  που δίνει στην 

έξοδο το Ν∆2 χρησιµοποιείται για να διορθώσει το σήµα ελέγχου 1u που παράγεται 
από τον κλασσικό ελεγκτή, έτσι ώστε το σφάλµα µεταξύ του σήµατος αναφοράς και 
της εξόδου του υπό έλεγχο συστήµατος να ελαχιστοποιηθεί. Συνεπώς, το Ν∆1 
χρησιµοποιείται για να δώσει τον πίνακα του συστήµατος τον οποίο χρειαζόµαστε για 
να βρούµε το σφάλµα στην έξοδο του Ν∆2. Έστω yre −= . Στόχος της εκπαίδευσης 
του Ν∆2 είναι να ελαχιστοποιήσει τη συνάρτηση: 

2))(
2

1
( yrE −=   (3.6)[15] 

Εάν χρησιµοποιήσουµε ένα Ν∆ µε τρία στρώµατα, του οποίου η έξοδος είναι )(tri  

και η ολική έξοδος είναι )(kzj  (όπου για απλότητα 1=i  και 1=j ) και θεωρήσαµε 

ότι το σύστηµα έχει µόνο µια µοναδιαία καθυστέρηση (δηλαδή καθυστέρηση µιας 
δειγµατοληπτικής περιόδου), τότε έχουµε:  

( ))()1( kufky p=+    (3.7) 

µε  

[ ])()(
2

1
)( 21 kukuku +=     (3.8) και   )()(2 kzku =    (3.9) 

Όπου για ευκολία ο δείκτης 1 στα )(1 kr  και )(1 kz  παραλείπεται. Ο κανόνας 
εκµάθησης είναι: 

)()1(),()1( kw
w

E
kwkw

w

E
kw i

i
ij

j
j ∆+

∂
∂

−=+∆∆+
∂
∂

−=+∆ βγβγ    (3.10) 

Όπου γ και β είναι ο συντελεστής του ρυθµού εκµάθησης και ο συντελεστής του όρου 
ορµής, αντίστοιχα. Τα jw  και  iw  συµβολίζουν τα ειδικά βάρη από το j νευρώνιο του 

κρυµµένου στρώµατος στο νευρώνιο εξόδου και από το νευρώνιο εισόδου στο i 
νευρώνιο του κρυµµένου στρώµατος αντίστοιχα. Επίσης έχουµε: 

∑ ∂
∂

=+=

−=∆−=∆

j
jj

ό

iii
ό

j
neo

jj

E
zwu

wwwwww

υ
δθ

παλαινεοπαλαι

,

,

      (3.11) 

            (3.12) 
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υ
υσδ

υ
υ −+

==•=
∂
∂

⋅
∂
∂

=
∂
∂

e
tzz

w

E

w

E
j

jj 1

1
)()(,     (3.13) 

Εδώ µε βάση τις παραπάνω σχέσεις (3.10) και (3.12) υπολογίζεται ότι: 

[ ] =







∂

∂
+

∂

∂

∂
+∂

+−+−=
∂

∂
⋅

∂
+∂

⋅
+∂

∂
=

∂
∂

=
υυυυ

δ
)()(

)(

)1(
)1()1(

2

1)(

)(

)1(

)1(
21 kuku

ku

ky
kykr

ky

ku

ky

ky

EE

 

[ ] [ ])(1)(
)(

)1(
)1()1(

2

1
22 kuku

ku

ky
kykr −

∂

+∂
+−+−      (3.14) 

Όπου χρησιµοποιήσαµε ότι 01 =
∂

∂

υ
u

. Εάν θεωρήσουµε ότι η συνάρτηση 

ενεργοποίησης στο στρώµα εξόδου είναι η µοναδιαία απεικόνιση υυ =)(f , τότε 
έχουµε: 

( )
ku

ky
kykr

∂

+∂
+−+=

)1(
)1()1(εδ    (3.15) 

Συνεπώς: 
)()1( kwzkw jjj ∆•+•−=+∆ βδγ ε    (3.16) 

Όπου το εδ  δίνεται από τη σχέση 15.80 στην περίπτωση της µοναδιαίας συνάρτησης 

ενεργοποίησης.  
Εργαζόµενοι µε τον ίδιο τρόπο για την ανανέωση των βαρών wi από τον κόµβο 
εισόδου στους i κόµβους του κρυµµένου στρώµατος, βρίσκουµε ότι: 

)()()1( kwkrkw iii ∆+−=+∆ βγδ        (3.17) 

Όπου 

)1(
)(

)(,
1

1
)(,

iii
i

i
i

i

i

ii
i

i
i

i

ii
iiii

zzww
z

z

EE

kr
w

E

w

E

e
zrw

i

−⋅⋅⋅=
∂

∂
⋅⋅=

∂

∂
⋅

∂
∂

⋅
∂
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=
∂
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=
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∂

∂
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∂
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=
∂
∂
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==+=

−

δ
υ
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δ
υ

υ
υυ

δ

δ
υ

υ
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υι

   (3.18) 

                 (3.19) [15] 
3.4.2  Παράλληλος Ελεγκτής εκµάθησης ανατροφοδότησης σφάλµατος  
 
Στον ελεγκτή αυτόν ο οποίος εικονίζεται παρακάτω, το σφάλµα ανατροφοδότησης 
(δηλ. η έξοδος του ελεγκτή ανατροφοδότησης) ανατροφοδοτείται µέσω των 
νευρωνικών στρωµάτων σε χιλιάδες επαναλήψεις εκµάθησης µέχρι που να επιτευχθεί 
σύγκλιση. Τότε το νευρωνικό δίκτυο αναλαµβάνει τον έλεγχο ως κύριος ελεγκτής 
εξαλείφοντας την επίδραση του κλασσικού ελεγκτή. Εδώ θα περιγράψουµε µια 
διαµορφωµένη παραλλαγή του ελεγκτή αυτού ακολουθώντας τη δοµή του σχ.3.15. 
 

 
Σχήµα 3.15: Παράλληλος ελεγκτής εκµάθησης ανατροφοδότησης σφάλµατος [6] 
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Για την εκπαίδευση ελαχιστοποιούµε τη συνάρτηση σφάλµατος 2)(
2

1
yrE −= . Το 

Ν∆2 θεωρείται µε τρία στρώµατα και µοναδιαία συνάρτηση ενεργοποίησης στην 
έξοδο. Εφαρµόζοντας τον κανόνα της πιο απότοµης κατάβασης στο στρώµα εξόδου 
έχουµε:  

)()1( kw
w

E
kw kj

kj
kj ∆+

∂
∂

−=+∆ βγ     (3.20) 

Και στο κρυµµένο στρώµα : 

)()1( kw
w

kw ji
ji

ji ∆+
∂

Ε∂
−=+∆ βγ      (3.21) 

Εδώ 

kj

k

kkj w

E

w

E

∂

∂
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∂
∂
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∂
∂ υ

υ
    (3.22) 
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)()( 21

1

2

2 υυυ
    (3.23) 

Όπου 1u  και 2u  είναι τα σήµατα ελέγχου που δίνουν ο κλασσικός και ο νευρωνικός 
ελεγκτής αντίστοιχα. Επίσης  

∑ +==
j

kjkjk zwu θυ2  και 21 uuu +=    (3.24) 

Εποµένως ορίζοντας  
k

k

E

υ
δ

∂
∂

=  και 
j

j

E

υ
δ

∂
∂

=  έχουµε: 

)()1( kwzkw kjjkkj ∆+−=+∆ βγδ    (3.25) 

µε  
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y
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)()1( kwzkw jiijji ∆+−=+∆ βγδ     (3.25) 

)1( jjkkjj zzw −= δδ       (3.27) 

όπου 
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0

0
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≥

χ
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       (3.28) 

και )( jjz υσ=  είναι η έξοδος του j νευρωνίου στο κρυµµένο στρώµα. Ο αλγόριθµος 

αυτός απαιτεί τη διαθεσιµότητα της Ιακωβιανής 
u

y

∂

∂
 του συστήµατος.[15] 

 
 
3.5 Αυτοσυντονιζόµενος Ελεγκτής τριών όρων PID µε Νευρωνικό ∆ίκτυο  
 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουµε ένα σχήµα αυτοσυντονιζόµενου 
ελέγχου στο οποίο θα χρησιµοποιείται ένα Ν∆ για τη ρύθµιση (συντονισµό / επιλογή) 
των παραµέτρων ενός κλασσικού ελεγκτή PID. Σηµειώνεται ότι οι ελεγκτές PID είναι 
οι πιο δηµοφιλείς στις πραγµατικές βιοµηχανικές εφαρµογές λόγω της απλότητας 
τους και της καλής τους συµπεριφοράς. Η δοµή ενός ελεγκτή PID εικονίζεται στο 
παρακάτω σχήµα (σχ.3.16). 
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Σχήµα 3.16: Αυτοσυντόνιζόµενος ελεγκτής τριών όρων PID µε νευρωνικό δίκτυο[6] 

  

Το σήµα ελέγχου )(tu  που δίνεται στην έξοδο του ελεγκτή είναι: 









++= ∫ dt

tde
Tde

T
teKtu

t

d
i

c

)(
)(

1
)()(

0

ττ       (3.29) 

Όπου Kc είναι η απολαβή του ανάλογου ελέγχου (P), Τi είναι η σταθερά του χρόνου 
ολοκλήρωσης (Ι) (χρόνος επανατοποθέτησης) και Td είναι η σταθερά του χρόνου 
παραγώγισης (D). Η ανάλογη δράση P στηρίζεται στην παρούσα τιµή του 
σφάλµατος, η δράση του ολοκληρώµατος I βασίζεται στην ιστορία του σφάλµατος 
και η δράση του παράγωγου D σχετίζεται µε το µελλοντικό σφάλµα. Από την οπτική 
γωνία της εκτίµησης οι όροι, P,I και D αντιστοιχούν στο φιλτράρισµα (filtering), την 
εξοµάλυνση (smoothing) και την πρόβλεψη (prediction), αντίστοιχα. Σε διακριτό 
χρόνο ο ελεγκτής PID γράφεται ως εξής: 
 

[ ] [ ])2()1(2)()()1()()1()( −+−−++−−+−= kekekeKkeKkekeKkuku DIp (3.30) 

 
Η δοµή του αυτοσυντονιζόµενου νευρωνικού ελεγκτή έχει τη µορφή του παρακάτω 
σχήµατος σχ.3.17. 
 

 
Σχήµα 3.17: Αυτοσυντονιζόµενος νευρωνικός ελεγκτής[6] 

 

Έτσι µε βάση τη δοµή αυτή, το σφάλµα e(k) που χρησιµοποιείται από τον ελεγκτή σε 
διακριτό χρόνο είναι: 

)()()( kykrke −=  
Όπου r(k) είναι η επιθυµητή τιµή της εξόδου του συστήµατος (σηµείο τοποθέτησης) 
και y(k) είναι η πραγµατική τιµή της εξόδου. Για την παραγωγή του αλγορίθµου 
συντονισµού των παραµέτρων του ελεγκτή PID θα ελαχιστοποιήσουµε το απλό 
κριτήριο: 

)1(
2

1 2 += keE  
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χρησιµοποιώντας ένα νευρωνικό δίκτυο τριών στρωµάτων. Οι έξοδοι του νευρωνικού 
δικτύου είναι τρεις ήτοι τα KP, KI και KD τα οποία συµβολίζουµε µε 21, zz  και 3z  

αντίστοιχα. Ο κανόνας µάθησης στους κόµβους του στρώµατος εξόδου είναι: 

)()1( kw
w

E
kw mj

mj
mj ∆+

∂
∂

−=+∆ βγ    (3.10) 

και στους κόµβους του κρυµµένου στρώµατος είναι: 

)()1( kw
w

E
kw ji

ji
ji ∆+

∂
∂

−=+∆ βγ      (3.10) 

Εάν )(kzm είναι η έξοδος του m νευρωνίου στο στρώµα εξόδου, τότε έχουµε: 

µυ
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−+
==
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kz mm

1

1
)()(      (3.31) 

∑ +=
j

mjmjm zw θυ               (3.32) 

m
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∂
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=                               (3.33) 

Επειδή όµως οι τιµές των απολαβών KP, KI και KD του ελεγκτή δεν περιορίζονται στο 
διάστηµα [0,1], ορίζουµε )(kzm  ως: 

)()( mm Gkz υσ⋅=  

Όπου G είναι µια πρόσθετη ενίσχυση την οποία µπορεί να µάθει το Ν∆ αυξάνοντας 
τους κόµβους στο κρυµµένο στρώµα. Εδώ για απλότητα θεωρούµε ότι G=1. Τότε, 
κατά τα γνωστά έχουµε: 
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Αλλά 

[ ] )1()1()1(
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και µε βάση προηγούµενη σχέση (3.35),(3.36) 
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)()()1( kwkzkw mjjmmj ∆+−=+∆ βγδ     (3.10) 

όπου:  
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Για την ανανέωση των βαρών του κρυµµένου στρώµατος έχουµε: 
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)()1( kwzkw jijjji ∆+−=+∆ βγδ       (3.16) 

µε 
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∑ −=
s

jjsjsj zzw )1(δδ     (3.41) 

Το ολικό διάγραµµα του αυτοσυντονιζόµενου νευρωνικού ελεγκτή PID µε το 
νευρωνικό προσοµοιωτή Ν∆2 έχει τη µορφή του παρακάτω σχήµατος, σχ.15,37. 
   

 
Σχήµα 3.18: Ολικό διάγραµµα αυτοσυντονιζόµενου νευρωνικού ελεγκτή[6] 

 

Ο αλγόριθµος αυτό-συντονισµού των παραµέτρων KP, KI και KD του ελεγκτή PID 
είναι ο ακόλουθος: 
Βήµα 1ο : 
∆ιαλέγουµε τις αρχικές τιµές για τα γθθ ,,,, jkjikj ww  και β . Ξεκινάµε µε k=0 και 

πηγαίνουµε στο βήµα 2. 
Βήµα 2ο : 
Υπολογίζουµε τα  )1( +ke  και mδ  µε τις σχέσεις: 

)1()1()1( +−+=+ kykrke     (3.42) 
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όπου      
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Βήµα 3ο : 
)()1( kwzkw mjjmmj ∆+−=+∆ βγδ     (3.16) 

Βήµα 4ο (Κρυµµένο στρώµα) : 
Υπολογίζουµε το δj: 

∑ −=
s

jjsjsj zzw )1(δδ    (3.44) 

Βήµα 5ο : 
   )()1( kwzkw jijjji ∆+−=+∆ βγδ    (3.45) 

Βήµα 6ο : 
Προχωράµε το k κατά 1: 
k→k+1 
και πηγαίνουµε στο βήµα 2. Τερµατίζουµε τον αλγόριθµο µε βάση κάποιο κριτήριο 
τερµατισµού (ακρίβειας ή µέγιστου αριθµού βηµάτων). 
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3.6  Ανάστροφη κινηµατική µε Νευρωνικά δίκτυα 
 

Θα µελετήσουµε τη χρήση νευρωνικών δικτύων για την επίλυση του ανάστροφου 
κινηµατικού προβλήµατος.  

 
3.6.1  ∆ιατύπωση του προβλήµατος 
Γενικά η ορθή ροµποτική κινηµατική περιγράφεται από µια εξίσωση απεικόνισης 

της µορφής )()...()( 1
2

1
21

0
1 n

n
n qAqAqAT −=  η οποία καλείται ορθή κινηµατική 

εξίσωση του ροµπότ και µας δίνει τη συναρτησιακή σχέση ανάµεσα στη θέση και τον 
προσανατολισµό του τελευταίου συνδέσµου και τις θέσεις Ι προσανατολισµούς όλων 
των συνδέσµων που περιέχει το ροµπότ: 

( ))()( tqftp =  
όπου q το διάνυσµα των µεταβλητών των αρθρώσεων διάστασης m, q είναι το 
διάνυσµα των συντεταγµένων του τελικού στοιχείου δράσης, και f(.) είναι µια 
συνεχής µη γραµµική συνάρτηση. 
Η f(.) εξαρτάται από τις γνωστές κινηµατικές του υπό µελέτη ροµπότ.  
Από την άλλη πλευρά η ανάστροφη κινηµατική περιγράφεται από την αντίστροφη 
απεικόνιση: 

( ))()( 1 tpftq −=    (3.46) 
Ο ποιο άµεσος τρόπος για την επίλυση της προηγούµενης εξίσωσης, θα βασιζόταν 
στην επιδίωξη µιας λύσης σε κλειστή µορφή από την 17,27. Αυτό όµως είναι συχνά 
ανέφικτο λόγω της πολύπλοκης και ισχυρά µη γραµµικής φύσης της συνάρτησης f.  
Μια άλλη µέθοδος για την επίλυση του προβλήµατος, βασίζεται στη χρήση της 
γραµµικής σχέσης που συνδέει τις ταχύτητες των αρθρώσεων και τις καρτεσιανές 
ταχύτητες του τελικού στοιχείου δράσης.: 

)()()( tt
••

= qqJp     (3.47) 
Όπου J(q) είναι η nxm Ιακωβιανή µήτρα, η οποία στη γενική περίπτωση, µπορεί να 
είναι «ιδιόµορφη» (singular). Έτσι ο ρητός υπολογισµός των τιµών των αρθρώσεων 
µπορεί να αποφευχθεί, γεγονός το οποίο απλοποιεί την ανάλυση, αν και προϋποθέτει 
την αντίστροφή µιας µήτρας µεγάλης διάτασης. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η 
Ιακωβιανή µήτρα µεταβάλλεται συναρτήσει των συντεταγµένων του τελικού 
στοιχείου δράσης και πρέπει να υπολογίζεται και να αντιστρέφεται σε κάθε βήµα. 
Για να υπολογιστούν οι τιµές των αρθρώσεων για µια δεδοµένη θέση του τελικού 
στοιχείου δράσης, θα πρέπει πρώτα να υπολογιστούν οι ταχύτητες των αρθρώσεων. 
αυτό µπορεί να γίνει µέσω της εξίσωσης:  

( ) ( ) ( )[ ] )()()()()()( tttttt kqJqJIrqJq +
•

+
•

−+=     (3.48) 
όπου J+(q(t)) είναι η ψευδοαντίστροφη της Ιακωβιανής µήτρας, I είναι η µοναδιαία 
µήτρα, k(t) είναι ένα διάνυσµα διάστασης m µε αυθαίρετες χρονικά µεταβαλλόµενες 
τιµές.  
Για την επίλυση του ανάστροφου κινηµατικού προβλήµατος υπάρχουν πολλές 
κλασσικές µέθοδοι όπως: 

• Η µέθοδος των αξόνων που αναλύει την ψευδο-αντίστροφη µήτρα J+ σε 
υποµήτρες 

• Η επαυξηµένη µέθοδος των αξόνων που υπολογίζει ευθέως την ταχύτητα 
των αρθρώσεων  

• Η µέθοδος παραποµπής σε πίνακα που υπολογίζει την J+ εκτός λειτουργίας 
και την αποθηκεύει στη µνήµη 

• Η µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων που υπολογίζει απ’ ευθείας τις 
ταχύτητες των αρθρώσεων χωρίς να υπολογίζει ρητά τη J+, κτλ.. [15] 
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3.6.2  Η µεθοδολογία των Νευρωνικών ∆ικτύων 
 
Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν χρησιµοποιηθεί στην επίλυση του ανάστροφου 
κινηµατικού προβλήµατος κατά δυο κύριους τρόπους: α) ως µοντέλα προσέγγισης 
συναρτήσεων και  β) ως συσχετιστικές µνήµες. 
• Προσέγγιση συνάρτησης: Το νευρωνικό δίκτυο προσπαθεί να διαµορφώσει µια 
κατάλληλη απεικόνιση των εισόδων στις εξόδους, βασισµένο σε δεδοµένα που 
επιτυγχάνονται από την επίλυση του ευθέως κινηµατικού προβλήµατος για τον υπό 
µελέτη βραχίονα. 

• Συσχετιστικές µνήµες: Χρησιµοποιούνται γενικοί ή ειδικοί αναλυτικοί ή 
επαναληπτικοί αλγόριθµοι βελτιστοποίησης για να παράγουν απ’ ευθείας ανάστροφα 
κινηµατικά δεδοµένα για το υπό µελέτη ροµπότ. Το νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεύεται 
υπό επίβλεψη για να αποθηκεύσει τα δεδοµένα εκµάθησης και µε βάση αυτά να 
γενικεύσει για τις περιπτώσεις πάνω στις οποίες δεν έχει ρητά εκπαιδευτεί. Στην 
περίπτωση αυτή το νευρωνικό δίκτυο χρησιµοποιείται για να αντικαταστήσει τους 
αντίστοιχους αλγόριθµους ώστε να επιτευχθεί επίδοση κατάλληλη για λειτουργία 
εντός-γραµµής (on-line).Το βασικό πλεονέκτηµα των νευρωνικών δικτύων απέναντι 
στους αλγόριθµους αυτούς εντοπίζεται στην ταχύτητά τους, αφού εκείνοι είναι 
υπολογιστικά ακριβοί και έτσι ακατάλληλοι για εφαρµογές µε απαιτήσεις 
πραγµατικού χρόνου, ενώ τα νευρωνικά δίκτυα µετά το στάδιο της εκµάθησης 
παρουσιάζουν ταχύτατη απόκριση. Η πλειοψηφία των ερευνών που κάνουν χρήση 
νευρωνικών δικτύων ως συσχετιστικών µνηµών για το πρόβληµα της ανάστροφης 
κινηµατικής, βασίζεται στην Ιακωβιανή ή και την ψευδο-αντίστροφή της. 
Για να εκπαιδεύσουµε ένα νευρωνικό ελεγκτή για την ορθή κινηµατική, µπορούµε να 
παράγουµε συστηµατικά ένα σύνολο από διανύσµατα εισόδων (µεταβλητές των 
αρθρώσεων) και να τροφοδοτήσουµε το ευθύ µοντέλο, ώστε να επιτύχουµε ένα 
σύνολο από ζεύγη εισόδου-εξόδου το οποίο και χρησιµοποιούµε για την εκπαίδευση 
του δικτύου υπό επίβλεψη. Το σύνολο των εισόδων µπορεί να παραχθεί τυχαία ή να 
έχει µια οµοιόµορφη κατανοµή σε ένα κατάλληλο διάστηµα των πεδίων ορισµού των 
εισόδων. ∆ιευκρινίζουµε ότι: 
• είσοδοι για το ορθό πρόβληµα είναι οι τιµές των µεταβλητών των αρθρώσεων και 

έξοδοι η θέση και ο προσανατολισµός του τελικού στοιχείου δράσης. 
• η απεικόνιση είναι «πολλά-προς-ένα» και δεν δηµιουργεί ιδιαίτερα προβλήµατα. 
 
Για την εκµάθηση ανάστροφης απεικόνισης µε χρήση νευρωνικών δικτύων θα 
µπορούσε, θεωρητικά, να χρησιµοποιηθεί το ίδιο σύνολο δεδοµένων αντεστραµένο. 
Τρία παραπέρα προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη νευρωνική εκµάθηση είναι τα 
ακόλουθα: 
• Ανοµοιογενής κατανοµή των δεδοµένων εκπαίδευσης 
• Πολλαπλές λύσεις 
• Ελαχιστοποίηση ενός παραπειστικού κριτηρίου σφάλµατος  
Παρακάτω ακολουθεί µια σύντοµη περιγραφή των προβληµάτων αυτών 
• Ανοµοιογενής κατανοµή των δεδοµένων εκπαίδευσης: 
Αφού τα δεδοµένα εισόδου κατά την εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου για το 
ανάστροφο κινηµατικό πρόβληµα, είναι ουσιαστικά οι έξοδοι του ορθού κινηµατικού 
µοντέλου, σχεδόν ποτέ δεν θα είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένα στο πεδίο ορισµού 
τους. Εξαιτίας του κριτηρίου σφάλµατος που χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της 
επίδοσής του δικτύου , το σφάλµα εξόδου του προκύπτοντος ανάστροφου 
συστήµατος θα τείνει να είναι υψηλότερο για εισόδους που δεν αντιπροσωπεύονται 
επαρκώς µεταξύ των δεδοµένων εκπαίδευσης. Ένα σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης 
που αποτελείται από ανοµοιογενώς κατανεµηµένα δεδοµένα, ως προς το χώρο 
εισόδων, δρα ανασταλτικά στη χρήση εναλλακτικών αρχιτεκτονικών νευρωνικών  
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δικτύων. Τα ευρέως διαδεδοµένα και χρησιµοποιούµενα νευρωνικά δίκτυα ακτινικών 
συναρτήσεων βάσης βασίζουν ένα σηµαντικό µέρος της επίδοσης τους σε αυτήν 
ακριβώς την οµοιοµορφία, αφού κάθε νευρόνιο του κρυµµένου στρώµατος τους 
αντιστοιχίζεται σε ένα πρότυπο εισόδου ή σε µια οµάδα από γειτονικά τέτοια 
πρότυπα. Η συνολική έξοδος του συστήµατος διαµορφώνεται χονδρικά, µέσω 
υπέρθεσης των σηµείων που έχουν αποµνηµονευθεί. Το γεγονός αυτό καθιστά τα 
νευρωνικά δίκτυα αυτού του τύπου ευαίσθητα στην κατανοµή των δεδοµένων 
εισόδου. [15] 
 
• Πολλαπλές Λύσεις: 
Ακόµη και µη πλεονάζοντες ροµποτικούς βραχίονες, δηλ. για ροµποτικούς βραχίονες 
µε αριθµό µικρότερο ή ίσο µε τη διάσταση του χώρου εργασίας τους, το ανάστροφο 
κινηµατικό πρόβληµα δεν έχει πάντα µοναδική λύση. Αυτό σηµαίνει ότι περισσότερα 
από ένα σύνολα τιµών των µεταβλητών των αρθρώσεων µπορούν να οδηγήσουν το 
τελικό στοιχείο δράσης σε ίδιες (ή πολύ κοντινές) καρτεσιανές συντεταγµένες. Έτσι 
αντιστρέφοντας τα ζεύγη εισόδων-εξόδων και τροφοδοτώντας τα στον αλγόριθµο 
εκµάθησης, το δίκτυο εκπαιδεύεται να αποκρίνεται στην ίδια (ή σε πολύ κοντινές) 
εισόδους µε διαφορετικές εξόδους.       [15] 
• Ελαχιστοποίηση παραπειστικού κριτηρίου σφάλµατος 
Το νευρωνικό δίκτυο δέχεται στην είσοδο τις καρτεσιανές συντεταγµένες και παράγει 
στην έξοδο τις συντεταγµένες στο χώρο των αρθρώσεων. Έτσι κατά τη διάρκεια της 
επιβλεπόµενης εκπαίδευσης το σφάλµα που διαδίδεται θα είναι η απόκλιση της 
εξόδου δικτύου από τις επιθυµητές τιµές των αρθρώσεων. Αυτό όµως είναι 
παραπειστικό αφού ο βασικός στόχος είναι η σχεδίαση ενός συστήµατος που να 
ελαχιστοποιεί το σφάλµα µεταξύ της εντολής στον καρτεσιανό χώρο και των 
καρτεσιανών συντεταγµένων στις οποίες αντιστοιχούν οι παραγόµενες τιµές των 
αρθρώσεων. Ορισµένες όµως φορές, ένα πολύ µικρό σφάλµα στις τιµές των 
αρθρώσεων µπορεί να οδηγήσει σε ένα δυσανάλογα µεγάλο σφάλµα στην 
τοποθέτηση του τελικού στοιχείου δράσης. Μπορούµε ισοδύναµα να πούµε ότι ένα 
σύστηµα που εκπαιδεύεται µε τον τρόπο αυτό αποτελεί, τελικά, ένα ανοιχτό σύστηµα 
ελέγχου αναφορικά µε τον καρτεσιανό χώρο. Με τον τρόπο αυτό, ακόµα και ένα 
σχετικά µεγάλης διάστασης δίκτυο τύπου perceptron πολλών στρωµάτων ειδικευµένο 
µε τον αλγόριθµο ανάστροφης διάδοσης σφάλµατος δεν είναι ικανό να µηδενίσει το 
σφάλµα. Αυτό δεν οφείλεται βέβαια στο ίδιο το δίκτυο, αφού χρησιµοποιώντας απ’ 
ευθείας τις αναλυτικές εξισώσεις για το ανάστροφο πρόβληµα (όταν αυτές είναι 
διαθέσιµες), η εκπαίδευση µπορεί να φέρει πράγµατι το σφάλµα κοντά µηδέν. 
Παρόλα αυτά, εάν καταφέρουµε να ελαχιστοποιήσουµε αυτό το παραπειστικό 
σφάλµα, µπορούµε να αναµένουµε ότι το δίκτυο που προκύπτει θα έχει αντίστοιχα 
καλή επίδοση, δηλαδή η εντολή και η πραγµατική θέση του ροµπότ θα είναι 
ικανοποιητικά κοντά. [15] 
• Αντιµετώπιση προβληµάτων ανάστροφης κινηµατικής 
Α)  Ένας τυπικός τρόπος παραγωγής δεδοµένων εκπαίδευσης βασίζεται στη σάρωση 
των πεδίων ορισµού καθεµιάς από τις  µεταβλητές των αρθρώσεων και τον 
υπολογισµό των αντίστοιχων καρτεσιανών συντεταγµένων στο σύστηµα αναφοράς 
του τελικού στοιχείου δράσης µε τη χρήση του ευθέως µοντέλου, δηµιουργώντας έτσι 
ένα σύνολο ζευγών εισόδου-εξόδου. Τα σχήµατα 3.19 και 3.20 περιέχουν τέτοια 
δεδοµένα για περίπτωση ενός βραχίονα 3R. [15] 
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Σχήµα 3.19: ∆εδοµένα τρισδιάστατου µοντέλου [11] 

 
 
 
 
Στην ιδανική περίπτωση, αυτό το σύνολο ζευγών εισόδου-εξόδου θα µπορούσε να 
αναστραφεί παρέχοντας τα απαραίτητα δεδοµένα ανάστροφης κινηµατικής σε έναν 
αλγόριθµο εκµάθησης υπό επίβλεψη. Αυτό όµως δεν είναι δυνατό για δυο βασικούς 
λόγους: 
• Το σύνολο των δεδοµένων αυτών περιέχει πολλαπλές λύσεις, δηλαδή ένα σηµείο 

του χώρου εργασίας µπορεί να είναι προσιτό µε δυο ή και περισσότερες διατάξεις 
του βραχίονα. 

• Η κατανοµή των δεδοµένων εκπαίδευσης στο πεδίο των εισόδων(µετά την 
αναστροφή εισόδων-εξόδων) δεν θα ήταν πλέον οµοιόµορφη όπως εκείνη του 
σχήµατος 3.19 αλλά θα είχε κατανοµή όµοια µε αυτή του σχήµατος 3.20. Το 
γεγονός αυτό επιδρά καθοριστικά τόσο στην ικανότητα γενίκευσης όσο και στην 
ίδια τη σύγκλιση του νευρωνικού δικτύου. Που θα εκπαιδευτεί µε βάση τα 
δεδοµένα αυτά. 

Β)  Για τον αποτελεσµατικό έλεγχο ενός βραχίονα, όταν σχεδιάζεται ένα µονοπάτι για 
το τελικό στοιχείο δράσης σε καρτεσιανές συντεταγµένες, θα πρέπει να είναι 
διαθέσιµες ανά πάσα στιγµή στο σχεδιαστή καθηκόντων όλες οι πιθανές λύσεις του 
ανάστροφου κινηµατικού προβλήµατος. Μια προφανής και όχι ιδιαίτερα ‘ακριβή’ 
προσέγγιση θα χρησιµοποιούσε ένα νευρωνικό δίκτυο ανά πιθανή διάταξη του 
ροµπότ. Έτσι στην περίπτωση του βραχίονα 3R, θα χρειαζόµασταν τέσσερα 
νευρωνικά υποσυστήµατα για την ανάστροφη κινηµατική. Λαµβάνοντας υπ’ όψη την 
κινηµατική δοµή του εκάστοτε ροµπότ, µπορούµε να διαχωρίσουµε τα δεδοµένα που 
αντιστοιχούν σε διαφορετικές διατάξεις, περιορίζοντας επιλεκτικά τα πεδία τιµών των 
αρθρώσεων. Για παράδειγµα, ο βραχίονας 3R µπορεί να περιοριστεί στη ‘δεξιά και 
επάνω’ διάταξη επιβάλλοντας τους περιορισµούς θ2>-900 και θ3>900 . 
 

 
Σχήµα 3.20: Παρουσίαση δεδοµένων στο χώρο [11] 
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Γ)  Στην πράξη, είναι επιθυµητό οι είσοδοι των δεδοµένων µάθησης (και όχι οι 
έξοδοι) να έχουν τη µορφή του σχ. 3.19. Εάν λοιπόν είναι διαθέσιµο το ευθύ µοντέλο 
του ροµπότ, µπορούµε να παράγουµε ένα µεγάλο αριθµό από δεδοµένα εκπαίδευσης 
και από αυτά να επιλέξουµε ένα κατάλληλο υποσύνολο ώστε οι καρτεσιανές 
συντεταγµένες να έχουν την επιθυµητή κατανοµή. Έτσι παράχθηκε ένας µεγάλος 
αριθµός δεδοµένων για το ροµπότ 3R και ακολούθως ορίστηκε ένα νοητό πλέγµα 
στον καρτεσιανό χώρο όπως δείχνει το σχ. 3.21.  Το πλέγµα αυτό αντιπροσωπεύει την 
επιθυµητή κατανοµή των δεδοµένων. Ακολούθως αποµονώθηκαν τα δείγµατα που 
βρίσκονται πλησιέστερα στους κόµβους του πλέγµατος όπως δείχνει το σχ.3.22.  
 

 
 

Σχήµα 3.21: Νοητό πλέγµα δεδοµένων στο χώρο [11] 

 
 
Είναι φανερό ότι η επιθυµητή κατανοµή έχει επιτευχθεί µε αυθαίρετη ελεγχόµενη 
ακρίβεια η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθµό των δεδοµένων που 
παράγονται αρχικά και το κριτήριο ταιριάσµατος που χρησιµοποιείται για να 
ταξινοµήσει ένα δεδοµένο σε κάποιον από τους κόµβους του νοητού πλέγµατος. Από 
ένα σηµείο και πέρα, αυστηρότερα κριτήρια ταιριάσµατος και υψηλότεροι βαθµοί 
οµοιοµορφίας δεν παρέχουν κανένα ουσιαστικό πλεονέκτηµα. 
 

 
Σχήµα 3.22: ∆είγµατα δεδοµένων που βρίσκονται πιο κοντά στους κόµβους[11] 

 

Η χρήση νευρωνικών δικτύων ακτινικών συναρτήσεων βάσης, σε συνδυασµό µε την 
παραπάνω µέθοδο παραγωγής δεδοµένων οµοιόµορφης κατανοµής έδωσε πολύ καλά 
αποτελέσµατα. Η εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου ακτινικών συναρτήσεων 
βάσης εκτελείται σε δυο βασικά βήµατα: (α) βήµα ταξινόµησης (οµαδοποίηση των 
δεδοµένων για τον προσδιορισµό των κέντρων) και (β) βήµα εκµάθησης, όπου τα 
βάρη από από το στρώµα εισόδου στο στρώµα εξόδου εκπαιδεύονται µε κάποιο 
κανόνα εκµάθησης. 
Με την οµοιογενή κατανοµή των δεδοµένων που επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας το 
σχήµα πλέγµατος που περιγράφηκε προηγουµένως, το στάδιο ταξινόµησης 
καθίσταται γρήγορο και ασφαλές.  
Οι ροµποτικοί βραχίονες αποτελούνται συνήθως από δυο κινηµατικές υπό-αλυσίδες. 
Η πρώτη ορίζει τη θέση του τελικού στοιχείου δράσης και η δεύτερη τον 
προσανατολισµό του. Για έναν τυπικό βραχίονα 6 βαθµών ελευθερίας αυτό σηµαίνει 
ότι έχουµε δυο υπό-προβλήµατα τριών βαθµών ελευθερίας το καθένα. Έτσι µπορούµε  
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να χρησιµοποιήσουµε δυο ανεξάρτητα νευρωνικά δίκτυα όπως δείχνει το παρακάτω 
σχήµα 3.23. 

 
Σχήµα 3.23: Μπλοκ διάγραµµα ροµποτικού βραχίονα µε δυο νευρωνικά δίκτυα ένα για τη θέση και ένα για 

προσανατολισµό 
 
 
 

3.7  Αναγνώριση Ροµποτικής δυναµικής  
 
Τα µη γραµµικά συστήµατα, όπως είναι τα ροµπότ, περιγράφονται στο διακριτό 
χρόνο από δυο εξισώσεις της µορφής: 

( ))(),()1( kkk uxfx =+  (3.49) Εξίσωση κατάστασης 

( ))()( kk xhy =   (3.50) Εξίσωση εξόδου 

όπου nXk ℜ⊂∈)(x  είναι το διάνυσµα κατάστασης του συστήµατος, rUk ℜ⊂∈)(u  

είναι το διάνυσµα εισόδων, mYk ℜ⊂∈)(y  είναι το διάνυσµα εξόδων και 

,: nrn ℜ→ℜ +f  mn ℜ→ℜ:h . Για ευκολία εδώ θεωρούµε ότι r=1 και m=1 
δηλαδή µια είσοδος και µια έξοδος.  
Το µοντέλο κατάστασης της εξίσωσης  γράφεται σε µορφή εισόδου-εξόδου ως: 

[ ])1(),...,1(),();1(),...,1(),()1( +−−+−−=+ nkukukunkykykyFky  (3.51) 
σε µια περιοχή U×Χ∈Ω  της κατάστασης ισορροπίας. Η ύπαρξη της F επιτρέπει τη 
χρήση νευρωνικών δικτύων τα οποία έχουν την ιδιότητα της ‘καθολικής 
προσέγγισης’.  
Συνθήκες για ισχυρή τοπική παρατηρησιµότητα του µοντέλου (3.51) γύρω από την 
αρχή µπορούν να παραχθούν από την παρατηρησιµότητα του γραµµικοποιηµένου 
συστήµατος στην αρχή :),(),( 00ux =  

)()()()()()()1( )0,0()0,0( kkkkk ubxAufxfx nx ∆+∆=∆+∆=+∆   (3.52) 

 
)()()()( 0 kkk xCxhy T

x ∆=∆=∆     (3.53) 

όπου 
)0,0(

)0,0(
)0,0(

)0,0( )(,)( 







∂
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==







∂
∂

==
u
f

fb
x
f

fA ux    (3.53) 

και 
)0(

)0()( 







∂
∂

==
x
h

hC x
T   (3.54)  είναι οι Ιακωβιανές µήτρες του συστήµατος. [15] 

 
 
 
3.7.1  Αναγνώριση µε νευρωνικά δίκτυα 
 
Οι συναρτήσεις f και h µπορούν να προσεγγιστούν από δυο πολυστρωµατικά 
νευρωνικά δίκτυα κατάλληλης διάστασης το καθένα. Έτσι παίρνουµε: 
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Ν∆=







Ν∆=+

)()(

)(),()1(

^^

^^

kk

kkk

h

f

xy

uxx

     (3.55) 

Εάν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι µελλοντικές έξοδοι του συστήµατος ως 
συνάρτηση των παρατηρήσεων εισόδου-εξόδου του παρελθόντος, δηλαδή εάν 
υπάρχει ένας αριθµός d και µια συνεχής συνάρτηση: 

YUY dd →×:
~

h  

τέτοια  ώστε το αναδροµικό µοντέλο εισόδου-εξόδου  
 

[ ])1(),...,1(),();1(),...,1(),()1(
~

+−−+−−=+ dkukukudkykykyhky        (3.56) 
 
να έχει την ίδια συµπεριφορά εισόδου-εξόδου µε το αρχικό σύστηµα (17,31), τότε η 

(...)
~

h  µπορεί να υλοποιηθεί από ένα νευρωνικό δίκτυο µέσω απλής ανάστροφης 
διάδοσης, οπότε παίρνουµε το νευρωνικό µοντέλο: 
 

[ ])1(),...,1(),();1(),...,1(),()1( +−−+−−Ν∆=+ dkukukudkykykyky h      (3.57) 

 
 
Στην περίπτωση αυτή ισχύει το ακόλουθο πόρισµα: 
Πόρισµα 1: Εάν το µη γραµµικό σύστηµα (3.51) είναι τοπικά ισχυρά παρατηρήσιµο, 
τότε µπορεί να υλοποιηθεί από το ακόλουθο µοντέλο εισόδου-εξόδου: 
 

[ ])1(),...,1(),();1(),...,1(),()1(
~

+−−+−−=+ dkukukudkykykyhky   (3.58) 
 
Η εκπαίδευση του Ν∆ είναι απλή. Σε κάθε χρονική στιγµή, τροφοδοτούνται στο Ν∆ n 
τιµές της εισόδου και n τιµές της εξόδου του παρελθόντος (συνολικά 2n τιµές). Η 
έξοδος του Ν∆ συγκρίνεται µε την επόµενη µετρούµενη τιµή της εξόδου του 
συστήµατος και δίνει το σφάλµα: 
 

[ ])1(),1()1()1( ~ +−+−Ν∆−+=+ nkUnkYkyke nn
h

     (3.59) 

όπου { )1(),...,1(),()1( +−−=+−Υ nkukykynkn      (3.60)   και   

{ )1(),...,1(),()1( +−−=+− nkukukunkUn .              (3.61) 

 
Τα βάρη του Ν∆ προσαρµόζονται έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το άθροισµα των 
τετραγώνων των σφαλµάτων e(k+1) ως συνήθως. [15] 
    
     
3.8  Αναγνώριση του δυναµικού ροµποτικού µοντέλου µε Ν∆ 

 
 

Θεωρούµε το δυναµικό ροµποτικό µοντέλο Lagrange που περιγράφεται από την 
ακόλουθη εξίσωση: 
 

τθθθθθθ =++ )(),()( gCD &&&&       (3.62)      
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όπου D(θ) είναι η µήτρα αδράνειας (διάστασης όσες είναι οι αρθρώσεις), C είναι µια 
µήτρα που περιέχει τους όρους Coriolis και φυγόκεντρης δύναµης, g(θ) είναι ο όρος 
βαρύτητας και τ είναι το διάνυσµα των δυνάµεων/ροπών που εξασκούνται στις 
αρθρώσεις.  
 
3.8.1  Μέθοδος Μοντέλου εισόδου-εξόδου 
 
Η πρώτη µέθοδος αναγνώρισης του δυναµικού µοντέλου (3.51)  χρησιµοποιεί το 
µοντέλο εισόδου-εξόδου διακριτού χρόνου  

[ ])1(),...,1(),();1(),...,1(),()1(
~

+−−+−−=+ dkukukudkykykyhky   (3.58) 

όπου χρησιµοποιείται ένα νευρωνικό δίκτυο της παρακάτω µορφής 
 
 [ ])1(),...,1(),();1(),...,1(),()1( +−−+−−Ν∆=+ dkukukudkykykyky h    (3.57) 

και η αναγνώριση γίνεται µε εκµάθηση συνήθους ανάστροφης διάδοσης.    
 
3.8.2  Μέθοδος µοντέλου χώρου κατάστασης 
 
Στη µέθοδο αυτή χρειάζεται η δυναµική πληροφορία, δηλαδή µετρήσεις όχι µόνο της 
θέσης )(tθ  αλλά και της ταχύτητας )(tθ&  και της επιτάχυνσης )(tθ&& , οι οποίες 
τροφοδοτούνται ως είσοδοι στο Ν∆. Έτσι η προς αναγνώριση µη γραµµική 
συνάρτηση είναι:  
 

)(),()(),,( θθθθθθθθθ gCDN ++= &&&&&&&     (3.63) 
 
Το Ν∆ θα είναι συνάρτηση των θ , θ&  και θ&& . Επειδή όµως το θ&&  δεν είναι εύκολα 
µετρήσιµο, αναγνωρίζουµε ξεχωριστά τις συναρτήσεις ),(),( θθθ &CD  και )(θg  και 

όχι ολόκληρη τη συνάρτηση ),,( θθθ &&&N . Παρατηρούµε ότι τα )(θD  και )(θg  είναι 
διαφορίσιµες συναρτήσεις του θ µόνο. Συνεπώς µπορούν να αναγνωριστούν µε 
στατικά νευρωνικά δίκτυα στα οποία είναι αρκετές µόνο οι είσοδοι θ(t). 
 
3.8.3   Μέθοδος Μοντέλου στο χώρο εργασίας 
 
Στη µέθοδο αυτή αναγνωρίζεται το ροµποτικό σύστηµα απ’ ευθείας στο χώρο 
εργασίας, δηλαδή στον καρτεσιανό χώρο (και όχι στο χώρο των µεταβλητών των 
αρθρώσεων). Το δυναµικό µοντέλο του ροµπότ (3.51) στο χώρο εργασίας είναι: 
 

FgxCxD xxx =++ )(),()( θθθθ &&&&    (3.64) 
µε 
 

( ) )()()()( 11 θθθθ −−= JDJD x

T
   (3.65) 

( ) [ ] )()()()(),()(),( 111 θθθθθθθθθ −−− −= JJJDCJC x
&&&

T
  (3.66) 

( ) )()()( 1 θθθ gJg x

T−=     (3.67) 

( ) τθ
T

)(1−= JFx         (3.68) 
 
όπου J(θ) είναι η Ιακωβιανή µήτρα του συστήµατος, η οποία εξαρτάται από τη 
διάταξη του ροµπότ και θεωρείται οµαλή (αντιστρέψιµη). Σηµειώνεται ότι οι είσοδοι  
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στις µήτρες )(),( θθ xx gD  και ),( θθ &
xC  είναι ίδιες µε τις εισόδους στις µήτρες 

),(),( θθθ &CD  και  )(θg  του χώρου των αρθρώσεων και συνεπώς τα Ν∆ που 
χρειάζονται για την αναγνώρισή τους είναι του ίδιου τύπου. 
 
3.9  Νευρωνικός Έλεγχος Ροµποτικών Συστηµάτων 
 
Οι νευρωνικοί ελεγκτές που είδαµε παραπάνω, εφαρµόζονται άµεσα και στα 
ροµποτικά συστήµατα µε διαφορετικούς βαθµούς φυσικά υπολογιστικού κόστους και 
ακρίβειας ελέγχου. Παρακάτω θα δούµε νευρωνικό ροµποτικό ελεγκτή µε 
ανατροφοδότηση εξόδου. 
 
3.9.1 Νευρωνικός Έλεγχος Ροµπότ µε ανατροφοδότηση εξόδου 
 
Οι συνήθεις νευρωνικοί ελεγκτές (PID κτλ.) ροµποτικών συστηµάτων βασίζονται σε 
µετρήσεις ολόκληρου του διανύσµατος κατάστασης. Για τον έλεγχο πλήρους 
ανατροφοδότησης κατάστασης χρειάζεται η µέτρηση της θέσης και της ταχύτητας 
κάθε άρθρωσης. Η θέση µετράται µε κωδικοποιητές ενώ η ταχύτητα µετράται µε 
ταχύµετρα. Επειδή όµως οι µήτρες απολαβής του ελεγκτή περιορίζονται από την 
παρουσία θορύβου στις µετρήσεις ταχύτητας, µπορεί η δυναµική συµπεριφορά 
ελεγχόµενου ροµπότ να µην είναι ικανοποιητική. Για να εξαλείψουµε την ανάγκη της 
χρήσης ταχυµέτρων και την αριθµητική παραγώγιση για τη λήψη της µη διαθέσιµης 
πληροφορίας για την ταχύτητα, µια λύση είναι η χρήση ενός παρατηρητή της 
ταχύτητας της άρθρωσης. Το σχήµα ελέγχου που συνδυάζεται µε παρατηρητή 
κατάστασης και χρησιµοποιεί µόνο µετρήσεις του διανύσµατος εξόδου, είναι γνωστό 
ως έλεγχος µε ανατροφοδότηση εξόδου.  
Ας θεωρήσουµε το τυπικό ροµποτικό µοντέλο Lagrance[15] 
 

)()()(),()( tcoulomb τθθθθθθθθ τρ =++++ gfFCD &&&&&&   (3.69)  (17,102) 

στο οποίο συµπεριλάβαµε και την τριβή  Coulomb.. 
Οι συναρτήσεις )(θD  και ),( θθ &C  έχουν τις τυπικές ιδιότητες φραγής και λοξής 
συµµετρικότητας. 

,)( 21 IDI mm ≤≤ θ   0)( =− x2CDx &T   )( nℜ∈∀x  και θβθθ &&
c≤),(C .  

Ο παρατηρητής της ταχύτητας των αρθρώσεων κατασκευάζεται µε Ν∆ και 
συµµετέχει στο κλειστό σύστηµα ελέγχου όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα (σχ.3.24) 
 

 
Σχήµα 3.24: Νευρωνικός παρατηρητής ταχύτητας αρθρώσεων[15] 
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Τα σφάλµατα εκτίµησης των θέσεων και των ταχυτήτων των αρθρώσεων είναι: 
^~
θθθ −=   και  θθθ &&&  ~

−=  . Ορίζοντας τις µεταβλητές κατάστασης του ροµπότ ως 
θ=1x  και  θ&=2x  το ροµποτικό µοντέλο (3.69) γράφεται ως: 

 

21 xx =& ,  )()(),( 1
21 tDxx τθξπ

−+=2x&  (3.70)    (17,103) 

όπου 
[ ])()(),()(),( 1222211

1
21 xgxfxFxxxCxDxx coulomb +++−= −

τρπξ    (3.71) (17,104) 

και ο δείκτης π αναφέρεται στον παρατηρητή. 
Στα επόµενα θα θεωρήσουµε ότι η µήτρα αδράνειας D(θ) είναι γνωστή. Αβεβαιότητα 
υπάρχει τις όρους Coriolis (που είναι δύσκολο να υπολογιστούν) και τις όρους 
τριβής/Coulomb οι οποίοι έχουν πολύπλοκη µορφή.  
Η µη γραµµική συνάρτηση ),( 21 xxπξ  προσεγγίζεται από ένα νευρωνικό δίκτυο µε 

‘ ιδανικά βάρη’ και ικανοποιητικό αριθµό κόµβων Ν0. Ήτοι: 
 

),(),(),( 212121 xxxxWxx T
ππππ εσξ +=   (3.72) 

µε  
πεπ βε ≤),( 21 xx  και  π

πσ Νℜ∈),( 21 xx . Η εκτίµηση ),( 21

^

xxπξ  του  ),( 21 xxπξ  

δίνεται από τη σχέση: 
 

),(),( 2

^

1

^^

21

^

xxWxx t
πππ σξ =     (3.73) 

 

όπου π

^

W  είναι η τρέχουσα τιµή του διανύσµατος των βαρών δίνεται από των 
αλγόριθµο εκµάθησης που χρησιµοποιείται. Ο νευρωνικός παρατηρητής κατάστασης 
έχει τη µορφή:    
 

12

^

1

^ ~xxz Dk+=

•

, 1

^

11
~ xxx −=       (3.74) 

11
1

2

^

1

^^

2

^ ~)()(),( xKxDxxWz ++= −

•

tT τσ ππ     (3.75) 

 

µε  ΚD > 0  και  Κ=ΚΤ. Οι εκτιµήσεις 1

^

x  και  2

^

x  των µεταβλητών κατάστασης του 
συστήµατος ορίζονται ως: 

1

^

1

^

zx = ,  12

^

2

^ ~xzx pk+=     (3.76) 

µε  kp > 0. Έτσι οι εξισώσεις του παρατηρητή ως συνάρτηση των 1

^

x  και  2

^

x  
γράφονται: 
 

,~
12

^

1

^

xxx Dk+=

•

 (3.77)     11
1

2

^

1

^^

2

^ ~~)(),( xxKDxxWx &
p

T kt +++= −

•

τσ ππ     (3.78)

 (17.108) 

µε iii

^~ xxx −=  (i=1,2).    (3.79) 

 
Ο παρατηρητής κατάστασης (3.78) χρειάζεται τα σφάλµατα εκτίµησης 1

~x  και  2
~x  

που δεν είναι διαθέσιµα. Οι εξισώσεις που περιγράφουν τη δυναµική συµπεριφορά τις 
βρίσκονται αν αφαιρέσουµε τις (3.78) από τις (3.70). Ήτοι:  
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121
~~~ xxx Dk−=&   (3.80) 

 

)~()(~~),(
~

)(~~),(),(~

112

^

1

^

112

^

1

^^

212

xwxxxKxxW

xxxKxxWxxWx

ππππ

πππππ

εσ

εσσ

++−−=

=+−−−=

&

&&

p
T

p

T
T

k

k
  (3.81) 

(17,109α) 
 
όπου η διαταραχή )~(xw π  δίνεται από τη σχέση 

 





 −= ),(),()~( 2

^

1

^

21 xxxxWxw ππππ σσT    (3.82)  (17,109β) 

 
και είναι φραγµένη 

π
βπ w≤)~(( xw  µε  )0>

π
βw . Έτσι τελικά το δυναµικό µοντέλο 

εκτίµησης είναι: 
 

121
~~~ xxx Dk−=& ,   )~()(),(

~~)(~~
2

^

1

^

122 xwxxxWxIKxx ππππ εσ +++−−−= Τ
Dpp kkk&      

(3.83) 
 
 
 
 
Ο αλγόριθµος εκµάθησης του διανύσµατος βαρών Wπ ο οποίος εξασφαλίζει την 
ευστάθεια  του παρατηρητή είναι: 
 

πππππππππ σ
^

1

^

1

^^ ~~)( WxHWHxxHW kkk T
D −−−=

•

 (3.84) (17,111) 

 
όπου Hπ είναι οποιαδήποτε σταθερός πίνακας (Hπ=Hπ

Τ >0), kπ είναι µια αρκετά 
µεγάλη παράµετρος και kp και K (απολαβές του παρατηρητή) επιλέγονται έτσι ώστε: 
 

22
0

2 Nk
k D

p −>   και  
D

Dp

k

kNk

2

)(
)(

2
0

2

min

+
>Kλ      (3.85) 

όπου Ν0 είναι ο αριθµός ων κόµβων του νευρωνικού δικτύου. Στη συνέχεια 
εργαζόµενοι µε τη συνάρτηση Luapov:  
 

)
~~

(
2

1~~
2

1~~
2

1
),( 1

2211 ππππ ζ WHWxxxKx −++= trtV TT    (3.86) 

 

όπου TTTT ]
~

,~,~[ 021 Wxx=ζ   (3.87)  µε τα  )(~
1 tx , )(~

2 tx  και  )(
~

tπW  να είναι 

οµοιόµορφα φτιαγµένα. Ο ελεγκτής έχει τη συνηθισµένη νευρωνική µορφή : 
 

^^

dfKs ++=τ   όπου  0>= TKK   (3.88) 
 

)()(),()(
^

2

^

1

^^

ttt c
T

c dsKxxW ++= νστ   (3.89) 

 



Κεφάλαιο 3ο   Νευρωνικοί Ελεγκτές 

 96

όπου )(td είναι ο όρος «σθεναροποίησης», )(
^

ts  είναι ίσο µε )()()(
^^

ttt ees Λ+=

•

 (3.90) 

(Λ>0 Hurwich) και  ),( 2

^

1

^^

xxW c
T

c σ  είναι η προσέγγιση που δίνει το νευρωνικό 

δίκτυο για τη συνάρτηση του ροµπότ: 
 

)()()~)(,()~)((),( 122221121 xgxfxFexxxCexxDxxF +++Λ+++Λ++= coulombddc τρθθ &&&&&&

 (3.91) 
µε σφάλµα εκτίµησης ),( 21 xxcε  . Το ολικό διάγραµµα του συστήµατος µε 

νευρωνικό ελεγκτή ανατροφοδότησης κατάστασης µέσω του παρατηρητή δίνεται στο 
παρακάτω σχήµα. 
 
 

 
Σχήµα 3.25: Ολικό διάγραµµα συστήµατος µε νευρωνικό ελεγκτή ανατροφοδότησης κατάστασης µέσω του 

παρατηρητή.[15] 

     
 
  
3.10  Ελεγκτές ροµποτικών βραχιόνων  
 
Οι συµβατικοί ελεγκτές ροµποτικών βραχιόνων βασίζονται σε ανεξάρτητα σχήµατα 
ελέγχου στα οποία κάθε άρθρωση ελέγχεται ξεχωριστά από ένα απλό βρόχο µε 
σερβοκινητήρα. Ένα τέτοιο κλασσικό σχήµα ελέγχου (για παράδειγµα ένας ελεγκτής 
PD) είναι ανεπαρκής για κίνηση σε συγκεκριµένη τροχιά µε ακρίβεια.  
Η απαιτούµενη απόδοση για βιοµηχανικές εφαρµογές απαιτεί την συµβολή της 
ολοκληρωµένης δυναµικής του ροµποτικού βραχίονα. Επιπλέον, σε εφαρµογές 
πραγµατικού χρόνου, τα αγνοούµενα µέρη της δυναµικής των ροµπότ, ή σφάλµατα 
στις παραµέτρους του ροµποτικού βραχίονα µπορούν να προκαλέσουν την 
ανεπάρκεια του κλασσικού αυτού ελέγχου. Μια εναλλακτική λύση στον έλεγχο µε  
PD ελεγκτή είναι η τεχνική των υπολογισµένων ροπών. Η κλασσική αυτή µέθοδος 
είναι στην ουσία µια µη γραµµική τεχνική που υπολογίζει τη δυναµική σύζευξη 
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µεταξύ των αρθρώσεων του ροµποτικού βραχίονα. Το µόνο µειονέκτηµα είναι η 
ασάφεια του να είναι γνωστό το ακριβές δυναµικό µοντέλο. Η βασική ιδέα της  
 
µεθόδου αυτής παραµένει σηµαντική και είναι η βάση των δοµών του νευρωνικού και 
προσαρµοστικού ελέγχου.  
Ακόµη και σε καλοδοµηµένες βιοµηχανικές εφαρµογές, οι χειριστές είναι το 
αντικείµενο της αβεβαιότητας της δοµής, π.χ. η παράµετρος αβεβαιότητα σε σχέση µε 
το άγνωστο φορτίο, ο συντελεστής τριβής κτλ. Όταν το δυναµικό µοντέλο του 
συστήµατος  δεν είναι γνωστό ή δεν είναι διαθέσιµο, τότε χρησιµοποιείται 
εκτιµώµενο µοντέλο. Αυτή είναι και η βασική ιδέα στις στρατηγικές προσαρµοστικού 
ελέγχου. 

 
 
 

3.11 Το µοντέλο του Ροµποτικού Βραχίονα 
 
Ο ροµποτικός βραχίονας αποτελείται από ένα  σύνολο άκαµπτων µελών συνδεδεµένα 
σε σειρά µε το ένα άκρο να βρίσκεται στερεωµένο στο έδαφος και το άλλο άκρο είναι 
ελεύθερο. Τα µέλη είναι συνδεδεµένα είτε µε περιστροφικές είτε µε πρισµατικές 
αρθρώσεις και ένας µηχανισµός κίνησης σε κάθε άρθρωση. Η δυναµική εξίσωση ενός 
ροµποτικού βραχίονα n-αρθρώσεων είναι η παρακάτω: 
 

)()(),()( qFqGqqqVqqJT &&&&& +++=    (3.92) 
 

όπου 
• T  είναι ένα (nx1) διάνυσµα των ροπών αρθρώσεων 
• J(q) είναι ο (nxn) πίνακας της αδράνειας χειρισµού 
• V(q,q) είναι ένας  (nxn) πίνακας που αντιπροσωπεύει τις φυγοκεντρικές    
επιδράσεις 
• G(q) είναι ένα (nx1) διάνυσµα των δυνάµεων βαρύτητας 
• q,q,q είναι τα (nx1) διανύσµατα των αρθρώσεων θέσης, ταχύτητας και 
επιτάχυνσης, αντιστοίχως 
 
Η παραπάνω εξίσωση αποτελεί µια σύζευξη από µη γραµµικές διαφορικές εξισώσεις, 
οι οποίες είναι αρκετά σύνθετες ακόµα και για απλούς ροµποτικούς βραχίονες.  
Θα χρησιµοποιήσουµε το απλό µοντέλο ενός δυσδιάστατου ροµποτικού βραχίονα µε 
δυο περιστρεφόµενες αρθρώσεις το οποίο φαίνεται και στο σχήµα παρακάτω: 
 
 

 
Σχήµα 3.26: Μοντέλο ροµποτικού βραχίονα µε δυο βαθµούς ελευθερίας[15] 
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Τα στοιχεία της παραπάνω δυναµικής εξίσωσης γι’ αυτό το ροµποτικό βραχίονα µε 
χρήση ηλεκτροκινητήρων είναι:  
 










++

+++++
=

2
22

2
222212

2
22

2212
2

22
2

112212
2

2221
2

1 2)(
)(

nJlmcllmlm

cllmlmnJcllmlmmml
qJ      (3.93) 

 
 
 








 +−
=

0

)2(0
),(

1

21
2212 q

qq
sllmqqV        (3.94) 

 
 
 








 ++
=

1222

12221121 )(
)(

sglm

sglmsglmm
qG          (3.95) 

 
 
 










+

+
=

)(

)(
)(

2222

1111

qsignCqv

qsignCqv
qF                  (3.96) 

 
 
όπου 

)cos( ii qc = ;  )sin( ii qs = ; 

)cos( 2112 qqc += ; )sin( 2112 qqs +=  

=iJ Η απόκλιση αδράνειας του ηλεκτροκινητήρα i. 

=in Σταθερός όρος του µειωτήρα i 

=iv Η παχύρρευστη τριβή για την άρθρωση i 

=iC Η ηλεκτροστατική τριβή για την άρθρωση I[15] 

 
 
3.12  Οι κλασσικές στρατηγικές Ελέγχου 
 
Ο συνηθισµένος PD ελεγκτής αποτελείται από αντιστάθµιση των φαινοµένων 
βαρύτητας και από τον κλασσικό βρόχο ανατροφοδότησης. Η εξίσωση του PD 
ελεγκτή είναι η παρακάτω. 
 

qKeKqGT vp &−−= )(     (3.97) 

 
Όπου T είναι η συνολική ροπή κίνησης του ροµποτικού βραχίονα, vK  και pK  είναι 

οι )(nxn  σταθεροί τετραγωνικοί πίνακες και το σφάλµα ορίζεται ως 
 

qqe d −=    (3.98) 
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Το κλασσικό σχηµατικό διάγραµµα του PD ελεγκτή για ροµποτικό βραχίονα είναι το 
παρακάτω:  
 
 

 
Σχήµα 3.27: ∆ιάγραµµα PD ελεγκτή για ροµποτικό βραχίονα [20] 

 

 
 
Μια άλλη κλασσική µέθοδος ελέγχου είναι η στρατηγική της υπολογιζόµενης ροπής. Ένας 
σχηµατικός έλεγχος ο οποίος χρησιµοποιεί την υπολογιζόµενη ροπή βασίζεται στην άµεση 
γραµµικοποίηση των µη γραµµικών δυναµικών του ροµποτικού βραχίονα. Η στρατηγική 
αυτή ελέγχου φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 
 

 
Σχήµα 3.28: Στρατηγική ελέγχου χρησιµοποιώντας την υπολογιζόµενη ροπή [20] 

 
 
 
 
 

Εάν το δυναµικό µοντέλο είναι ακριβές, οι δυναµικές διαταράξεις εξαλείφονται 
πλήρως. Η συνολική ροπή οδήγησης του ροµποτικού βραχίονα δίνεται από την 
παρακάτω εξίσωση. 
 

)()(),()(
.^^^

'
^

qFqGqqqVTqJT +++= &&         (3.99) 
 

Όπου: 
^^^^

,,, FGVJ  είναι οι εκτιµούµενες τιµές των FGVJ ,,,  αντίστοιχα και η T’ 
ορίζεται ως: 

 eKeKqT pvd ++= &&
'     (3.100) 
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Η εξίσωση του κλειστού βρόχου θα είναι η παρακάτω  
 

[ ])(
~

)(
~

),(
~

)(
~

)(J 
1^

qFqGqqqVqqJqeKeKe pv &&&&&&&& +++=++
−

     (3.101) 

όπου   
∧

−= JJJ
~

; 
^~

VVV −= ; 
^~
GGG −= ; 

^~
FFF −=   είναι τα σφάλµατα 

που προκύπτουν από τη µοντελοποίηση. 
 
Αν οι παράµετροι των χειριστών είναι γνωστοί, η εξίσωση του κλειστού βρόχου 
παίρνει την παρακάτω γραµµική µορφή: 
 

0=++ eKeKe pv &&&   (3.102) 

 
Η µέθοδος αυτή ελέγχου µε την υπολογιζόµενη ροπή παρουσιάζει προβλήµατα 
απόδοσης εξ’ αιτίας της αξιοπιστίας σε ένα συγκεκριµένο δυναµικό µοντέλο. Οι 
δοµές των ροµποτικών βραχιόνων έχουν να αντιµετωπίσουν την αβεβαιότητα στις 
δυναµικές παραµέτρους. ∆υο τάξεις προσεγγίσεων έχουν µελετηθεί για να 
διατηρήσουν τις αποδόσεις στην παρουσία παραµετρικών αβεβαιοτήτων – το  

σθεναρό έλεγχο και τον προσαρµοστικό έλεγχο. Αν υλοποιηθεί µια στρατηγική 
προσαρµοστικού ελέγχου, σύµφωνα µε τους κανόνες του προσαρµοστικού ελέγχου 
υπολογίζονται σε πραγµατικό χρόνο οι πληροφορίες των παραµέτρων, γι αυτό το 
λόγο και οι προσαρµοστικοί ελεγκτές προσφέρουν καλές αποδόσεις απέναντι σε 
µεγάλες αποκλίσεις. 

 

3.13  Προσαρµοστικός έλεγχος Ροµποτικού Βραχίονα 

 

Η σύγχρονη προσέγγιση προσαρµοστικού ελέγχου συνίσταται στην αναµφίβολη 
εισαγωγή της γραµµικής παραµετροποίησης της δυναµικής του ροµπότ. Οι 
προσαρµοσικοί ελεγκτές µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις βασικές 
κατηγορίες: άµεσος, έµµεσος και σύνθετος.  

Για τη δοµή του ροµποτικού βραχίονα ένας άµεσος προσαρµοστικός ελεγκτής 
προτείνεται και είναι αυτός που θα ασχοληθούµε εδώ. Η προσαρµοστική µέθοδος 
ελέγχου βασίζεται στον έλεγχο της υπολογιζόµενης ροπής που χρησιµοποιείται. Ο 
προσαρµοστικός ελεγκτής είναι συγκροτηµένος από έναν τροποποιούµενο ελεγκτή 
υπολογιζόµενης ροπής και τους κανόνες που διέπουν τον προσαρµοστικό έλεγχο. 

Αν θεωρήσουµε ότι οι αβέβαιες παράµετροι είναι ο συντελεστής παχύρρευστης 
τριβής που σηµειώνεται στις αρθρώσεις, ο συντελεστής ηλεκτροστατικής τριβής και 
η µάζα φόρτωσης. Γι αυτό έχουµε: 

 

[ ]Tp CvCvm 2211=θ       (3.103) 

 

Όπου θ  είναι το διάνυσµα των αβέβαιων (άγνωστων) παραµέτρων. 

Η δυναµική του ροµποτικού βραχίονα µπορεί να γραφεί : 

),(),(),,(),( θθθθ qFqGqqqVqqJT &&&&& +++=       (3.104) (1) 
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Μια γραµµική παραµετροποίηση της παραπάνω εξίσωσης είναι η παρακάτω: 

θθθθθ ),,()()(),()(),(),(),,(),( qqqRqFqGqqqVqqJqFqGqqqVqqJ cccc &&&&&&&&&&&&& ++++=+++   

(3.105)  (2) 

 

όπου (.)(.),(.),(.), cccc FGVJ  αντιπροσωπεύει τα γνωστά µέρη της δυναµικής και 

),,(
...

qqqR  είναι ο πίνακας ελάττωσης. 

Ο σχεδιασµός του ελέγχου επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας στην (3.104) το διάνυσµα 
των εκτιµώµενων παραµέτρων. Η γραµµικοποίηση (3.105) µας επιτρέπει να 
αποκτήσουµε τη ροπή: 

 

^^^^^

),,()()(),()(),(),(),,(),( θθθθθ qqqRqFqGqqqVqqJqFqGqqqVqqJT cccc &&&&&&&&&&&&& ++++=+++=
(3.106) 

όπου 
^

θ  είναι το διάνυσµα των εκτιµώµενων παραµέτρων. 

 

Από τις εξισώσεις (της προηγούµενης παραγράφου Κλασσικές Στρατηγικές 
Ελέγχου) η δυναµική του κλειστού βρόχου επιτυγχάνεται: 

 

~^

),,())(,( θθ qqqReKeKeqJ pv &&&&&& =++    (3.107) 

 

µε  θθθ −=
∆ ^^

 το διάνυσµα σφάλµατος της εκτιµώµενης παραµέτρου. Αν ο πίνακας 
της αδράνειας δεν είναι µοναδικός, µπορούµε να γράψουµε: 

 

~^
1 ),,(),( θθ qqqRqJeKeKe pv &&&&&&

−=++    (3.108) 

 

Η παραπάνω εξίσωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί αν χρησιµοποιείται η εξίσωση: 
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eex 



=∆

.

     (3.109) 
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),,(),( θθ qqqRqJBxAx mm &&&
−+=     (3.110)  όπου 
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3.14  Νευρωνικοί Ελεγκτές 

 

Το πλεονέκτηµα της τεχνικής του νευρωνικού ελεγκτή για ροµποτικούς βραχίονες 
είναι το ότι µπορούµε να αποφύγουµε το πρόβληµα της µοντελοποίησης. Παρ’ όλα 
αυτά οι εξισώσεις κίνησης είναι αρκετά περίπλοκες και µη γραµµικές για όλους τους 
ροµποτικούς βραχίονες, έχουν µερικές βασικές ιδιότητες, οι οποίες µπορούν να 
εκµεταλευτούν για να διευκολύνουν το σχεδιασµό του συστήµατος ελέγχου.  

Ένας γνωστός νευρωνικός ελεγκτής παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα. Το 
νευρωνικό µοντέλο χρησιµοποιείται για να αναπαράγει την ανάστροφη δυναµική 
κάθε άρθρωσης για µη γραµµική αντιστάθµιση του ροµποτικού βραχίονα. 

 

 
Σχήµα 3.29: Νευρωνικός ελεγκτής αναπαραγωγής της ανάστροφης δυναµικής [20] 

Οι είσοδοι ελέγχου των αρθρώσεων παράγονται από αναδραστικό έλεγχο µε PD ελεγκτή 
και νευρωνικό ελεγκτή. Οι έξοδοι της ανάδρασης και οι νευρωνικοί ελεγκτές αθροίζονται 
για να επιτύχουν το συνολικό έλεγχο όλων των αρθρώσεων.  

Ο ελεγκτής µε ανάδραση βασίζεται στα σφάλµατα µεταξύ των επιθυµητών καταστάσεων 
των αρθρώσεων και των πραγµατικών καταστάσεων. Η έξοδος του νευρωνικού δικτύου 
είναι εκπαιδευµένη να ελαχιστοποιεί την τετραγωνική τιµή µιας συνάρτησης όταν 
χρησιµοποιείται ο ελεγκτής PD.  

Η δυναµική εξίσωση ενός σταθερού ροµποτικού βραχίονα n-αρθρώσεων σε µορφή 
διανυσµάτων είναι: 

  

 ),()()()(),()( qqQqqJqFqGqqqVqqJT &&&&&&&& +=+++=    (3.92) 

 

Έχοντας µια καθορισµένη τροχιά σύµφωνα µε τους όρους των µεταβλητών των 

αρθρώσεων, ονοµαστικά 

.
..

),,( ddd qqq  το επόµενο βήµα στο πρόβληµα ελέγχου είναι να 

υπολογιστούν οι απαιτούµενες ροπές των αρθρώσεων ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή 
τροχιά του ροµποτικού βραχίονα.  

Η παραπάνω εξίσωση αντιπροσωπεύει την ανάστροφη δυναµική ενός ροµποτικού 
βραχίονα, στην οποία, δίνοντας ένα σύνολο µεταβλητών των αρθρώσεων 
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),,(
...

qqq µπορούµε να πετύχουµε την απόκριση των ροπών που θα χρησιµοποιήσουµε για 
να οδηγήσουµε το µηχανισµό κίνησης. [15] 

 

Από την προηγούµενη εξίσωση η άµεση δυναµική του ροµποτικού βραχίονα µπορεί να 
επιτευχθεί ως εξής: 

 

),()(
...

qqQTqqJ −=   (3.112) 

 

και στη συνέχεια 

 

),,(),()()(
..

11
..

TqqRqqQqJTqJq =−= −−     (3.113) 

 

Η εξίσωση αυτή αναφέρεται σε µη γραµµική χαρτογράφηση από την είσοδο του 
ροµποτικού βραχίονα (ροπή άρθρωσης T) στην έξοδό του (κίνηση αρθρώσεων). Η 
ανάστροφη δυναµική του ροµπότ στην περίπτωση αυτή µπορεί να γραφεί ως εξής: 

 

),,(
...

1 qqqRT −=    (3.114) 

 

Όπου ο µετασχηµατισµός 1−R  είναι µη γραµµική χαρτογράφηση από το διάστηµα 
συντεταγµένων των αρθρώσεων στο διάστηµα των ροπών των αρθρώσεων.  

Ο µη γραµµικός ανάστροφος µετασχηµατισµός µπορεί να απλοποιηθεί σε n απλούστερους 
µετασχηµατισµούς, δηλαδή: 
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qqqRT

n

      (3.115) 

 

όπου ),,(
...

1 qqqri
−  αντιπροσωπεύει τον ανάστροφο δυναµικό µετασχηµατισµό των 

αποκρινόµενων αρθρώσεων. 

Σε πρακτικό επίπεδο η δυναµική του ροµπότ δεν µπορεί να µοντελοποιηθεί απολύτως. 

Ένα εκτιµώµενο µοντέλο 
1^ −

R χρησιµοποιείται για να προβλέψει τις ανατροφοδοτούµενες 
ροπές και η ανάδραση µε σερβοµηχανισµό χρησιµοποιείται για να επιφέρει σταθερότητα 
στο ελεγχόµενο σύνολο. 

Η δυναµική του συστήµατος δεν είναι σταθερή στο χρόνο και υπόκεινται σε αλλαγές όπως 
αποκλίσεις στο φορτίο, µεταβολές στο συντελεστή τριβής των αρθρώσεων κτλ. Παρ’ όλα 
αυτά ο εκτιµητής του µοντέλου 1−R  πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ώστε να εξοµαλύνει 
τις διαφορές αυτές. Για να επιτευχθεί αυτό, ένα προσαρµοστικό ή ένα στοιχείο εκµάθησης 
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χρησιµοποιείται συνήθως µε τη δοµή ελέγχου. Η αναπτυσσόµενη αρχιτεκτονική ελέγχου, 
1^ −

R   µοντελοποιείται χρησιµοποιώντας τεχνικά νευρωνικά δίκτυα. Κάθε ένα 1−
ir  µπορεί 

να µοντελοποιηθεί από ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο όπως το παρακάτω 
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nnn WqqqN

WqqqN

qqqr

qqqr

qqqRT     (3.116) 

 

όπου iN  είναι η έξοδος κάθε τεχνητού νευρωνικού µοντέλου που χρησιµοποιείται για 

αναγνώριση της µη γραµµικής χαρτογράφησης 1−
ir  και  W  όροι που δηλώνουν το σύνολο 

των προσαρµοζόµενων βαρών του αποκρινόµενου νευρωνικού δικτύου. 

Η ανάστροφη δυναµική δηµιουργήθηκε ρυθµίζοντας τα σήµατα εισόδου και εξόδου του 
ροµπότ και στη συνέχεια ρυθµίζοντας τα διανύσµατα των βαρών χρησιµοποιώντας 
αλγόριθµο εκµάθησης. Ύστερα από το τέλος της εκµάθησης, η πραγµατική τροχιά του 
ροµποτικού βραχίονα ακολούθησε ακριβώς την επιθυµητή τροχιά. Αλλά όταν η επιθυµητή 
τροχιά άλλαξε σε µια που δεν είχε χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση του νευρωνικού 
δικτύου, το σφάλµα µεταξύ της πραγµατικής και της επιθυµητής τροχιάς έγινε µεγάλο. 
Αυτό σηµαίνει ότι το νευρωνικό δίκτυο είχε δηµιουργήσει µια σχέση µεταξύ των 
δεδοµένων εισόδου/εξόδου αλλά δεν είχε καµία επιτυχία στην εκµάθηση του µοντέλου 
ανάστροφης δυναµικής.  

Υπάρχουν δυο πιθανότητες να αυξηθεί το διάνυσµα εκµάθησης του νευρωνικού δικτύου: 

µε ),(
.

dd qq  ή µε ),(
.

ee . Επιθυµούµε η εκµάθηση να µην εξαρτάται από την επιθυµητή 

τροχιά. Παρ’ όλα αυτά, προτείνεται το νευρωνικό δίκτυο να εκπαιδεύεται µε 

),,,,(
....

eeqqq d . 

Για την εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου υπάρχουν δυο πιθανότητες: Εκτός 
λειτουργίας ή εντός λειτουργίας. Από την άποψη του ελέγχου σε πραγµατικό χρόνο είναι 
προτιµότερο να εκπαιδεύεται το νευρωνικό δίκτυο εντός λειτουργίας. Αλλά από την 
άποψη των αρχικών βαρών και αποκλίσεων, συνθήκη σύγκλισης και σταθερότητας της 
εκµάθησης είναι προτιµότερο να εκπαιδεύεται το νευρωνικό δίκτυο εκτός λειτουργίας. Η 
απόδοση όσον αφορά το επίπεδο της τροχιάς αποδεικνύεται καλύτερη στην περίπτωση που 
το νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεύτηκε εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια το νευρωνικό 
δίκτυο χρησιµοποιείται για να βελτιώσει την απόδοση του ελεγκτή ανάδρασης PD.  

Η πρώτη υλοποίηση αν η τεχνική αυτή χρησιµοποιούσε τον αλγόριθµο backpropagation 
για να αναβαθµίσει τα βάρη του νευρωνικού δικτύου και τις αποκλίσεις. Όµως οι τεχνικές 
σύγκλισης της µεθόδου αυτής είναι αργές. Για να επιταχυνθεί ο αλγόριθµος 
backprobagation χρησιµοποιούνται κάποιες τροποποιούµενες µεταβλητές σφάλµατος του 
αλγόριθµου backpropagation οι οποίες βασίζονται σε διάφορες µεθόδους.     [15] 
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Κεφάλαιο 4 
 
 
Εφαρµογές νευρωνικών δικτύων στον έλεγχο γραµµών 

παραγωγής 
 
 
4.1 Εφαρµογές νευρωνικών δικτύων στη βιοµηχανία 
 
Μέχρι τώρα πολλά διαφορετικά µοντέλα νευρωνικών δικτύων έχουν προταθεί σε µια ευρεία 

σειρά των εφαρµογών .Επίσης πολύ προσπάθεια έχει γίνει στην τοποθέτηση των θεωρητικών 
θεµελίων των νευρωνικών δικτύων και οι συνδέσεις µεταξύ των στατιστικών και νευρωνικών 
µεθοδολογιών .Πολλά µοντέλα νευρωνικών δικτύων , όπως τα multilayer perceptron (MLP) η τα 
Principal component analysis (PCA) δίκτυα είναι παρόµοια ή ίδια µε τις δηµοφιλείς τεχνικές της 
στατιστικής. Υπάρχουν επίσης µερικά µοντέλα νευρωνικών δικτύων π.χ. Self-Organizing που δεν 
έχουν κανένα ακριβές τυπικό στατιστικό αντίτιµο, αλλά είναι χρήσιµα µέσα στην ανάλυση 
στοιχείων .Ωστόσο τα νευρωνικά δίκτυα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως στατιστικές συσκευές και 
να χρησιµοποιούνται ανάλογα . 

Υπάρχουν τουλάχιστον οι ακόλουθες τέσσερις κύριες πλευρές  που πρέπει να εξεταστούν σε 
οποιεσδήποτε εφαρµογή νευρωνικών δικτύων:  
 1) Προετοιµασία των στοιχείων: Τα δεδοµένα εκπαίδευσης πρέπει να περιέχουν όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που χρειάζονται για την κατασκευή του σωστού µοντέλου νευρωνικών δικτύων για 
κάθε στόχο .Επίσης οποιαδήποτε γνώση σχετική µε το πρόβληµα πρέπει να εξεταστεί.  
 2) Επιλογή του µοντέλου δικτύου : Το µοντέλο των νευρωνικών δικτύων επηρεάζει τα 
αποτελέσµατα παίρνουµε. Η δυνατότητα γενίκευσης ,είναι ένα µέτρο για το πόσο καλά αποδίδει το 
δίκτυο επάνω στο πρόβληµα µόλις η εκπαίδευση του ολοκληρωθεί, κρίνει το πόσο καλό είναι το 
δίκτυο των µοντέλο για πραγµατικός στόχος. Υπάρχουν διάφοροι  τύποι µοντέλων νευρωνικών 
δικτύων που µπορούν να διαιρεθούν στις ακόλουθες τρεις ευρείες κατηγορίες σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες εκµάθησής τους :επιβλέπον, ανεπίβλεπτος και µοντέλα ενίσχυσης.  
3) Υπολογίζοντας τις παραµέτρους δηλ., που εκπαιδεύουν ένα δίκτυο για ένα δεδοµένο πρόβληµα: 
Ο στόχος από µια διαδικασία εκµάθησης είναι να κατασκευαστεί ένας απαραίτητος 
µετασχηµατισµός από το διάστηµα εισαγωγής στο διάστηµα παραγωγής του δικτύου . 
Οποιοσδήποτε µετασχηµατισµός των εισόδων στις εξόδους που έχουν δοθεί είναι συναρτήσει της 
διαδικασίας προσέγγισης του προβλήµατος όπου οι δυσκολίες προέρχονται από µια κοινή 
προέλευση: Το µετρούµενο µέγεθος των αποτελεσµάτων εκπαίδευσης που εύκολα οδηγεί στις 
πολλαπλάσιες πιθανές λύσεις. Η διαταγή να επιτευχθούν χρήσιµα αποτελέσµατα πρέπει να 
περιορίσει τις επιλέξιµες λύσεις σε ένα µικρότερο σύνολο .Η αντιµετώπιση των περιορισµών που 
επιβάλλονται από τα δεδοµένα είναι ένα από τα κεντρικά σηµεία στη µεθοδολογία των 
νευρωνικών δικτύων . 

Επιπλέον, ο αποτελεσµατικός αριθµός των παραµέτρων των µοντέλων, δηλ. η πολυπλοκότητα 
των νευρωνικών δικτύων, πρέπει να ταιριάζει στην πολυπλοκότητα του προβλήµατος και τον 
αριθµό των διαθέσιµων εκπαιδευτικών παραδειγµάτων .Εάν το δίκτυο είναι πάρα πολύ σύνθετο, θα 
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µάθει το σύνολο της εκπαίδευσης (low bias) αν και γενικεύοντας πολύ άσχηµα (high variance).Ο 
έλεγχος της πολυπλοκότητας είναι εποµένως µια ανάγκη για να εξασφαλιστεί µια καλύτερη 
γενίκευση . Είναι ένα ειδικό βασικό ζήτηµα όταν το σύνολο της εκπαίδευσης  είναι µικρό, 
θορυβώδες και ακόµα µερικώς ανακριβές .Οι πρακτικοί µέθοδοι για τον έλεγχο της 
πολυπλοκότητας  των µοντέλων περιλαµβάνουν, π.χ., την πρόωρη-σταµατηµένη εκπαίδευση, τις 
επιτροπές των πρόωρων -σταµατηµένων δικτύων, την αποσύνθεση βάρους ή άλλες µεθόδους , και 
οι Bayesian τεχνικές για την επιλογή του κατάλληλου επίπεδου συστηµατοποίησης, όπως το 
πλαίσιο στοιχείων .  
 4) Αξιολόγηση της απόδοσης του δικτύου: Ο γενικός τρόπος να καθορίσουµε  πόσο καλά ένα 
δίκτυο έχει συλλάβει τη φύση µιας λειτουργίας είναι να επικυρωθεί το δίκτυο αυτό µε πρόσθετα  
παραδείγµατα δοκιµής που δεν χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των βηµάτων εκµάθησης. Τα 
αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται µε τα δείγµατα δοκιµής µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 
δείκτες της γενικής δυνατότητας του δικτύου .Ο στόχος πρέπει να καθορίσει το επίπεδο 
εµπιστοσύνης  στην κατ' εκτίµηση γενίκευση των δυνατοτήτων του προτύπου. Για αυτόν τον 
στόχο µερικές χρήσιµες στατιστικές τεχνικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν, η τελική κρίση 
σχετικά µε την επιτυχία της κατασκευής του προτύπου νευρωνικού δικτυού  έρχεται σε 
λειτουργική χρήση.  
 
4.2 Παραδείγµατα των βιοµηχανικών εφαρµογών  
 
4.2.1Ποιοτικός έλεγχος ξύλινων επιφανειών 
 

Σε αυτό το τµήµα εξετάζουµε ένα σύστηµα ποιοτικής επιθεώρησης για τις ξύλινες επιφάνειες 
που είναι κατά ένα µεγάλο µέρος βασισµένος στις νευρωνικές αρχές επεξεργασίας και  
πληροφοριών.  
 

Έλεγχος, παρακολούθηση και διαµόρφωση  
Αναγνώριση, ανίχνευση και ταίριασµα σχεδίων 
Πρόγνωση και πρόβλεψη 
Επεξεργασία εικόνας 
Βελτιστοποίηση 
Επεξεργασία σήµατος (π.χ οµιλία και γλώσσες)  
Γενικός 

31% 
14% 
14% 
10% 
4% 
3% 
23% 

 
Πίνακας 4.1: Τοµείς εφαρµογών των νευρωνικών δικτύων στην Ευρώπη. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 4.2: Τοµείς της βιοµηχανίας µε νευρωνικά δίκτυα στην Ευρώπη. 
 

Παραγωγή  
Επιχειρησιακές υπηρεσίες και µάρκετινγκ  Τραπεζικές 
εργασίες, οικονοµία και ασφάλεια 
Ιατρική, υγεία, φαρµακευτική  
Μεταφορές  
Χρησιµότητες και ενέργεια   
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο  
Άλλοι  

39% 
19% 
12% 
3 % 
3 % 
3% 
1% 
20% 
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Σαν φυσικό υλικό το ξύλο έχει µια σηµαντική διαφορά ανάµεσα σε κάθε είδος ,πράγµα  που το 
κάνει ένα δύσκολο υλικό για την αυτόµατη βαθµολόγηση. Σε γενικές γραµµές, η επιθεώρηση και η 
ποιοτική ταξινόµηση του ξύλου είναι απλή : η ποιοτική κατηγορία κάθε πίνακα εξαρτάται από τις 
ατέλειές και τη διανοµή τους, όπως υπαγορεύεται από τα ποιοτικά πρότυπα. Εντούτοις ,η 
ευκρίνεια των ατελειών είναι µε βάση τη βιολογική προέλευση, την εµφάνιση, ή την αιτία τους, 
έτσι ώστε η οπτική εµφάνιση των ατελειών στην ίδια κατηγορία έχουν ουσιαστική παραλλαγή. Τα 
φινλανδικά πρότυπα µόνο καθορίζουν  30 διαφορετικές κατηγορίες ατέλειας, όπως ο ήχος, η 
ξηρασία , και αποσυντεθειµένος κόµβοι, τσέπες ρητίνης, διασπάσεις, φλοιός, κ.λπ., κάθε ένας µε 
διάφορους βαθµούς σοβαρότητας .  

Το σχήµα  4.1 και 4.2 παρουσιάζουν παραδείγµατα των ατελειών για αναγνώριση. Το (Σχήµα 
4.1) παρουσιάζει κατηγορίες κόµβων στους κοµψούς πίνακες (από τα εργαστηριακά πειράµατα 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του συστήµατος) και το (Σχήµα  4.2) παρουσιάζει πραγµατικές 
εικόνες σε γραµµές παραγωγής των ατελειών στα φύλλα καπλαµάδων.  

Μια σχηµατική αναπαράσταση του συστήµατος αναγνώρισης ατέλειας παρουσιάζεται στο 
(Σχήµα 4.3). Η σχετική πληροφορία από τις ατέλειες του ξύλου κωδικοποιούνται από το Gabor-
filters και το self-organizing για την κατασκευή χαρακτηριστικών γνωρισµάτων στο σύστηµα σε 
πληροφορίες τοπικών ιστογράµµων .Πληροφορίες από το χρώµα ατέλειας είναι κωδικοποιηµένες  
ως χρώµα ιστογράµµατος, και τα σφαιρικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα από την ατέλειες 
κωδικοποιούνται σαν λογαριθµικά παραδείγµατα του χώρου φάσµατος συχνότητας πέρα από την 
ατέλεια.Η προσέγγιση δίνει το ποσοστό αναγνώρισης των ρόζων στα ξύλα περίπου στο 85 %, 
παραγωγικό µε ακρίβεια περίπου 90% στον τελικό διαχωρισµό ,ο οποίος είναι σαφώς καλύτερος 
από την διαλογή µε χειρονακτικά µέσα που έχει απόδοση (περίπου 70-80 %).  

Με βάση αυτά τα αποτελέσµατα, µια βιοµηχανική µηχανή βασισµένη σε ένα σύστηµα  
αυτόµατης επιθεώρησης των επιφανειών των ξύλων έχει αναπτυχθεί από την Φιλανδική  Mecano 
Group Ltd . Το σύστηµα βασίζετε στην επεξεργασία σήµατος, µε την ικανότητα επεξεργασίας 
περίπου 70 από 2 µετρά φύλλων καπλαµάδων ανά λεπτό .Η ανάλυση της εικόνας είναι περίπου 
1×1 mm ,και τα φύλλα µπορούν να περιέχουν πάνω από 20 ατέλειες κατά µέσον όρο.  
 
 

 
 

Σχήµα 4.1: Παραδείγµατα των διάφορων τύπων ρόζων 
σε ξύλα (εργαστηριακά πειράµατα.) [4] 

 



Κεφάλαιο 4ο   Εφαρµογές στην Παραγωγή 

 108

 
 

Σχήµα 4.2: Παραδείγµατα των κατηγοριών ατέλειας στον καπλαµά 
(εικόνες γραµµών παραγωγής.)[4] 

 

 
 

Σχήµα 4.3: Ένα σχήµα του συστήµατος ελέγχου ποιότητας βασισµένο 
στο χρώµα και την πληροφορία .[4] 

 
Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήµατα της νευρωνικής επεξεργασία σε αυτήν την εφαρµογή είναι: 

• Ευρωστία:  Όλα τα στάδια της επεξεργασίας είναι κατάλληλα για τη γενική αναγνώριση 
των ατελειών .Τα χαρακτηριστικά δεν είναι χειροκίνητα για οποιοδήποτε ιδιαίτερο σύνολο 
στόχων κατηγοριών, και ο τελικός συντονισµός πραγµατοποιείται µε µη επιδοτούµενη  
self-organizing διαδικασία. 

• Προσαρµοστικότητα: Το σύστηµα µπορεί να εκπαιδευθεί εύκολα για οποιουσδήποτε 
κριτήρια ταξινόµησης  (ποιοτικά πρότυπα) ή για αλλαγές στο περιβάλλον απεικόνισης ή 
στα είδη δέντρων. Παραδείγµατος χάριν, εξάγοντας το σύστηµα στη  Βόρεια Αµερική 
απαιτούνται µόνο ελάχιστες αλλαγές, ακόµα κι αν τα δέντρα είναι πολύ µεγαλύτερα και 
διαφορετικά η εµφάνιση των ατελειών θα απαιτούσε διαφορετική επιλογή µε το χέρι .[4] 
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 4.2.2 Νευρωνικό δίκτυο σε µέτρηση βάρους προϊόντος  
 

Σε αυτό το τµήµα εξετάζουµε µια χαρακτηριστική εφαρµογή των νευρωνικών δικτύων ως 
τµήµα ενός µεγαλύτερου συστήµατος, όπου το νευρωνικό δίκτυο χρησιµοποιείται ως δοµική 
µονάδα για να λύσει ένα ξεχωριστό πρόβληµα κάποιου αλλού τµήµατος .  

Σε περίπτωση που η εφαρµογή είναι  ένα σύστηµα µέτρησης βάρους κατασκευασµένο  από την 
Omni Weight Control Ltd, στη Φινλανδία .Η αρχή του συστήµατος ακολουθεί: Αιτίες βάρους ή 
φορτίων πιέσεις στην ενισχυτική δοµή και µε µέτρηση των πιέσεων που το βάρος µπορεί να είναι 
υπολογισµένο. Οι πιέσεις µετριούνται από µετρητές πίεσης υψηλής ανάλυσης οι οποίοι είναι 
ενωµένοι σε θέσεις της δοµής και δέχονται το βάρος  αµεσότερα. Βασικά το πρόβληµα εκτίµησης 
είναι γραµµικό, όπως το τέντωµα του µετάλλου εξαρτάται γραµµικά από τη δύναµη .Εντούτοις, 
διάφοροι παράγοντες καθιστούν το πρόβληµα στην πράξη µη γραµµικό. Το πλαίσιο εργασίας 
µπορεί να περιέχει τους µηχανισµούς µοχλών µε σκοπό να διανείµουν το φορτίο οµοιόµορφα, 
όπως στα φορτηγά .Τα δυναµικά πράγµατα και οι ελαστικές δονήσεις µπορεί να είναι ένα 
πρόβληµα, όπως παρουσιάζετε στις ζώνες µεταφορών ή την κίνηση των οχηµάτων .Τα επίσης 
κινούµενα µέρη στο σύστηµα µπορούν να αλλάξουν τη διανοµή του βάρους.  
 

 
 
Σχήµα 4.4: Εκτίµηση βάρους από τις πιέσεις στον ανυψωτή ακτινών µε το γραµµικό και νευρωνικό πρότυπο. Η εικόνα παρουσιάζει 
λάθη εκτίµησης βάρους για τέσσερα διαφορετικά φορτία όταν η µεταφορά είναι µακριά από µια ακραία θέση σε µια άλλη.  Το µέσο 
απόλυτο σφάλµα για την γραµµική εκτίµηση ήταν 69,3 kg και για την νευρωνική 40,7 kg .[4] 

 
Στην παραγωγή , τα νευρωνικά δίκτυα χρησιµοποιούνε για αντιστάθµιση των µικρών µη 

γραµµικοτήτων. Η εικόνα 4.4 παρουσιάζει ένα παράδειγµα από έναν ανυψωτή ακτινών.  Η 
γραµµική εκτίµηση βάρους δίνει τα λάθη όταν η µεταφορά κινείται, το οποίο µπορεί να είναι 
κάπως µειωµένο από την εκτίµηση του νευρωνικού δικτύου. Σε αυτήν την εφαρµογή το νευρωνικό 
δίκτυο δεν είναι ένα κρίσιµο µέρος γιατί η επιτυχία της εκτίµησης βάρους εξαρτάται κυρίως από 
τον προσδιορισµό θέσης των µετρητών πίεσης και το φιλτράρισµα των ακατέργαστων σηµάτων 
µέτρησης. Ωστόσο ,τα νευρωνικά δίκτυα παρέχουν µια ανέξοδη µέθοδο για τα αποτελέσµατα, σε 
µερικές περιπτώσεις ώστε να φθάσει στην απαραίτητη ακρίβεια της εφαρµογής µέτρησης βάρους . 
[4] 
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4.2.3 Βιοµηχανική εφαρµογή: Μονάδα παστερίωσης  
 
Το σύστηµα του νευρωνικού δικτυού 
 

Μεταξύ των ουσιαστικών συστατικών στη λειτουργία του λειτουργικού εργαλείου ,οι 
αισθητήρες τοποθετούνται στο επίπεδο των διαφόρων µερών της βιοµηχανικής διαδικασίας 
επιτρέπουν την σύνδεση για εξαγωγή πληροφοριών .Μια µονάδα κεντρικής επεξεργασίας των 
στοιχείων που αποσπούνε (ένα κοµπιούτερ στο οποίο ο αλγόριθµος υπολογισµού και η βάση 
εκπαίδευσης αποθηκεύονται ).Η διεπαφή προσαρµογής των πληροφοριών (µονάδα ψηφιακής 
αναλογικής µετατροπής ) και µια διεπαφή επικοινωνίας µεταξύ του χρήστη και της µηχανής .Η 
πρωτοτυπία αυτής της αναζήτησης βρίσκεται στην εκµετάλλευση µιας µεθόδους ανάλυσης της 
αξιοπιστίας για την διάγνωση που περιέχει νευρωνικά δίκτυα .Στη φάση εκπαίδευσης των δικτύων 
το σύνολο των εισόδων χτίζονται αρχικά από το FMEA.   

 
Περιγραφή της διαδικασίας  
 
Η µελέτη µας αφορά το υποσύστηµα που αντιστοιχεί στην οµάδα παστερίωσης που προορίζετε 

για γαλακτοκοµικά προϊόντα (Σχήµα 4.5 ). Αποτελείτε κυρίως από ένα σύστηµα ελέγχου ,το 
απόθεµα εξισορρόπησης (δεξαµενή σταθερού επιπέδου ),µια συσκευή ανταλλαγής θερµότητας 
στους δίσκους που έχουν τέσσερα τµήµατα ,δυο αντλίες των βαλβίδων και του σωλήνα της 
σύνδεσης κατά την διάρκεια της έναρξης ,το κύκλωµα πρέπει να ισορροπεί από την παροχή νερού. 
Όταν η θερµοκρασία της παστερίωσης επιτυγχάνετε στην έξοδο του τµήµατος της θέρµανσης και 
η θερµοκρασία του τµήµατος της ψύξης είναι 4-6 οC ,το προϊόν µπορεί να εισαχθεί µόλις η στάθµη 
του νερού είναι ελάχιστη στη δεξαµενή σε σταθερό επίπεδο .Το προϊόν που προέρχεται από τις 
δεξαµενές αποθήκευσης επιδιώκει στην δεξαµενή σταθερού επιπέδου να παρέχει στην συσκευή 
ανταλλαγής θερµότητας στους δίσκους κυκλοφορεί έτσι σε όλο το κύκλωµα ανάλογα µε την 
λειτουργία της αντλίας Μ1.Η βαλβίδα V4 ωθείτε ώστε το γάλα να διασχίζει το τµήµα 
προθέρµανσης και έπειτα περνά στο τµήµα θέρµανσης για να φτάσει σε µια θερµοκρασία που 
κυµαίνεται µεταξύ 90 οC και 95 οC .Η θερµοκρασία εξασφαλίζεται από το κύκλωµα ζεστού νερού 
στο τµήµα θέρµανσης µέσω της αντλίας Μ2 το νερό είναι από τον ατµό που προέρχεται από την 
βαλβίδα V2. 

Ο ρυθµιστής θερµοκρασίας TC πραγµατοποιεί την ρύθµιση της βαλβίδας ρύθµισης του ατµού . 
Στην έξοδο της συσκευής ανταλλαγής θερµοκρασίας ,αν η θερµοκρασία πάει κάτω από την 
σταθερή τιµή (90 οC), η βαλβίδα επιστροφής V1 παίρνει εντολή από τον ελεγκτή θερµοκρασίας 
TSL να επιτρέψει την επιστροφή του προϊόντος προς επιφύλαξη της ισορροπίας .Η κυκλοφορία 
εκεί επανέρχεται µόλις η θερµοκρασία είναι στο επιτρεπτό περιθώριο µεταξύ (90 οC - 95 οC) .Μια 
προειδοποίηση υποδεικνύει στο χρήστη το πρόβληµα της θερµοκρασίας . 

Το κύκλωµα πρέπει να ισορροπήσει µε εισροή κρύου .Κατά συνέπια η θερµοκρασία στην έξοδο 
του τµήµατος ψύξης (όπου κυκλοφορεί κρύο νερό) είναι ρυθµισµένη χειροκίνητα µέσω της 
βαλβίδας V3.Σε αυτή την φάση ένας ρυθµιστής από τον οποίο λαµβάνουµε την θερµοκρασία που 
βγαίνει το γάλα ,ο µεταδότης θα προχωρήσει στα εξής :Αν η θερµοκρασία του προϊόντος στη 
έξοδο είναι µικρότερη από 4 οC ,ο ελεγκτής της θερµοκρασίας της εξόδου θα ενεργοποιήσει την 
βαλβίδα V5 για την επιστροφή του γάλατος στην δεξαµενή εξισορρόπησης .Αν είναι µεγαλύτερη 
από 6 οC το προϊόν δεν δροσίζετε καλά και το γάλα θα διαβιβαστεί στην συσκευή εναλλαγής της 
ζεστής θερµοκρασίας σε µια ποιο δροσερή .Αν η θερµοκρασία του προϊόντος είναι στο όριο της 
παστερίωσης (4 οC - 6 οC) το γάλα οδηγείτε κατευθείαν στην έξοδο του συστήµατος παστερίωσης . 
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Το προϊόν που βγαίνει οδηγείται προς τις γραµµές βελτίωσης .Ένα βολτόµετρο δείχνει την 
ποσότητα του προϊόντος που επεξεργάζεται . 
 

 
 

Σχήµα 4.5 :Μονάδα παστερίωσης[4] 

 
Σύστηµα διάγνωσης  
 
Πλαίσιο της χρήσης και του στόχου  
 

Στο παρακάτω κείµενο θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε αρχικά το πλαίσιο στο οποίο πρέπει 
να ενσωµατωθεί το σύστηµα διάγνωσης όπως επίσης και η µέθοδος της ανάλυσης που 
χρησιµοποιείτε .Στη συνέχεια θα αναπτύξουµε τις πτυχές της µεθοδολογίας που καθιστά δυνατή 
την απάντηση  σε κάθε ερώτηση για να εκµεταλλευτούµε την διαδικασία που µας ενδιαφέρει . 
 

α) Πλαίσιο χρήσης 
 
Για την πραγµατοποίηση  του συστήµατος διάγνωσης των σφαλµάτων µε νευρωνικά δίκτυα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη µερικά προβλήµατα που περιλαµβάνονται στην εκµετάλλευση ,την 
διάγνωση και τις πιέσεις σχετικά µε την διαδικασία και τους µελλοντικούς χρηστές .Το σύστηµα 
διαγνώσεων που εφαρµόζεται στο µικροϋπολογιστή πρέπει να τοποθετηθεί στη διάθεση από το 
προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και µπορεί να είναι εγκαταστηµένα στα λιβάδια 
ή µακριά από τον εξοπλισµό ελέγχου .Έτσι ,τα συστήµατα διάγνωσης µπορούν να λειτουργήσουν 
σε πραγµατικό χρόνο και η λειτουργία του απαιτεί τη χρήση διαφόρων διεπαφών που επιτρέπουν 
την προσαρµογή και την επεξεργασία δεδοµένων κατά δέσµες για να είναι ελεγχόµενη και η 
επικοινωνία ανθρώπου µηχανής . 
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β) Στόχος  
 
Ο Στόχος στην πραγµατοποίηση ενός συστήµατος διάγνωσης προβληµατικών διαδικασιών στα 

υπάρχοντα µέσα (όργανα µέτρησης ,εγχειρίδια επισκευής ,διαγράµµατα καλωδίωσης κ.τ.λ) είναι 
να επιτρέπει µια αποτελεσµατική βοήθεια στον προσδιορισµό των τρόπων αποτυχίας και των 
πιθανών αιτιών τους . 

Το νευρωνικό σύστηµα διάγνωσης χρησιµοποιείται σαν µέθοδος υποστήριξης και 
συµπληρώµατος στο διαθέσιµο πείραµα για τα άτοµα συντήρησης και τους χειριστές ελέγχου .Το 
διαµορφούµενο σύστηµα είναι ανοικτό σε ένα απευθείας σύνδεση σύστηµα διάγνωσης που 
εξασφαλίζει την αξιοπιστία της παραγωγής .Ο χειριστής ενηµερώνετε από το σύστηµα διάγνωσης 
όπως :ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή από ευδιάκριτους ή οπτικούς συναγερµούς κ.λ.π.  
 

Πραγµατοποίηση 
Η πραγµατοποίηση των νευρωνικών συστηµάτων διάγνωσης περνάει από τα παρακάτω    

στάδια : 
• ∆ιαµόρφωση της βιοµηχανικής διαδικασίας . 
• Καθορισµός της αρχιτεκτονικής των νευρωνικών δικτύων .  
• Επιλογή του υιοθετηµένου αλγόριθµου . 
• ∆ηµιουργία της βάσης εκπαίδευσης αρχίζοντας από την ανάλυση του µοντέλου . 
• Εκπαίδευση του συστήµατος διάγνωσης . 

 
Μεταξύ των ουσιαστικών συστατικών για την λειτουργία του λειτουργικού εργαλείου , 

• Οι αισθητήρες τοποθετούνται στο επίπεδο των διαφόρων µερών της βιοµηχανικής 
διαδικασίας ,επιτρέποντας την απευθείας σύνδεση για την εξαγωγή πληροφοριών . 

• Μια κεντρική µονάδα επεξεργασίας των αποσπασµατικών δεδοµένων ( ένας υπολογιστής 
στον οποίο ο αλγόριθµος υπολογισµού και η βάση εκπαίδευσης που αποθηκεύονται ) 

• Μια διεπαφή προσαρµογής πληροφοριών (ψηφιακή – αναλογική µονάδα µετατροπής ) 
και µια διεπαφή επικοινωνίας µεταξύ της µηχανής και του χρήστη . 

 
α) Στρατηγική ανάπτυξης  
 
Ο τοµέας της αξιοπιστίας προσφέρει διάφορες µεθόδους που διευκολύνουν τη διάγνωση των 

βιοµηχανικών συστηµάτων .Εντούτοις, είναι σηµαντικό να λάβουµε υπόψη µας τις απαιτήσεις στις 
οποίες το σύστηµα διάγνωσης πρέπει να απάντηση για να εγγυηθεί την αποτελεσµατικότητα των 
επιλογών µας. Η εκµετάλλευση της µεθόδου AMDE για την διάγνωση µε νευρωνικά δίκτυα ήταν 
η καλύτερη .Στο βήµα κατάρτισης δικτύων, ολόκληρα τα διανύσµατα εισαγωγής είναι 
κατασκευασµένα αρχίζοντας από το AMDEC.  

 
β) Η µέθοδος FMEA 
 
Το FMEA είναι µια µέθοδος κρίσιµης ανάλυσης η οποία συνιστάται στον προσδιορισµό σε ένα 

επαγωγικό και συστηµατικό τρόπο το ρίσκο των ανώµαλων διαδικασιών ενός συστήµατος για να 
επιδιώξει έπειτα την προέλευση και τις συνέπιες .Γενικότερα επιτρέπει : 

• Προσδιορισµός των µεθόδων αποτυχίας όλων των συστατικών ενός συστήµατος  
• Η πιθανή έρευνα σχετικά µε τις αιτίες αποτυχίας ,για κάθε τρόπο αποτυχίας  
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• Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων στο σύστηµα και το χρήστη για κάθε συνδυασµό αιτία 
– τρόπου αποτυχίας  

• Η αναζήτηση των πιθανών ανιχνεύσεων για κάθε συνδυασµό αιτία – τρόπου της αποτυχίας 
.    

Το FMEA χρησιµοποιείτε πάντα για την µελέτη της διάγνωσης που προετοιµάστε στα πλαίσια 
της συνάρτησης των εγκαταστάσεων .Η διάγνωση χρησιµοποιεί τις συνδέσεις µεταξύ των 
αποτελεσµάτων µιας αποτυχίας ,αντιλαµβάνεται σαν κακή λειτουργία του συστήµατος και 
προκαλεί την προέλευση της αποτυχίας .Πραγµατοποιείτε από την προσθήκη των δοκιµών 
ανίχνευσης (οπτικοί και ακουστικοί συναγερµοί ,µέτρηση σηµάτων ,κ.τ.λ ) διανεµηµένος σε κάθε 
ένα συνδυασµό αιτία –τρόπος αποτυχίας . 
 

 
 

Εικόνα 4.6: Μηχανισµός αποτυχίας[4] 

 
Η πραγµατοποίηση ενός FMEA απαιτεί αρχικά τον προσδιορισµό του επιπέδου αποσύνθεσης . 

Ένα σύστηµα θα µπορούσε να αποτελέσει το αντικείµενο µιας ιεραρχίας αποσύνθεσης σε Ένα 
επίπεδο που είναι απαραίτητο .Το τελευταίο επίπεδο αντιστοιχεί γενικά στο τελευταίο συστατικό 
που αναπληρώνει το επίπεδο αποσύνθεσης και πρέπει να είναι συµβατό µε την γνώση όλων των 
µεθόδων αποτυχίας και των αποτελεσµάτων των αναλύσεων που παρουσιάζονται στη συνέχεια µε 
την µορφή πίνακα όπου στις στήλες τους συλλέγοντας τα κριτήρια που αναλύθηκαν .  [4] 
 
4.2.4 Έλεγχος φούρνων MIMO µε τα νευρωνικά δίκτυα 

 
Τα τελευταία χρόνια, έχουν υπάρξει διάφορα σχέδια εκµάθησης νευρωνικών ελεγκτών .Στη 

γενική προσέγγιση εκµάθησης Psaltis et al , ένα νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεύονται off - line παρόµοια µε 
την αναγνώριση  σχεδίων όπου τα σχέδια στόχων είναι οι εισαγωγές εγκαταστάσεων και τα σχέδια 
εισαγωγής . Αποτελούνται από την αντίστοιχη πραγµατική παραγωγή εγκαταστάσεων και µερικά 
καθυστερηµένα  σήµατα εγκαταστάσεων. Στην αναγνώριση σχεδίων, το νευρωνικό δίκτυο 
εκπαιδεύεται για να αποµνηµονεύει και να υπενθυµίζει τα σχέδια, ενώ, στον έλεγχο είναι εκπαιδευµένο 
να µαθαίνει την σχέση των σχεδίων. Η σύγκλιση λαµβάνεται µε την ελαχιστοποίηση του λάθους µεταξύ 
του σχεδίου στόχων και την έξοδο του νευρωνικού δικτύου κάτω από µια ορισµένη τιµή. Μόλις το δίκτυο 
µάθει το αντίστροφο µοντέλο των εγκαταστάσεων , διαµορφώνεται ως άµεσος ελεγκτής στις εγκαταστάσεις.  

 
 
 
Αν και το αντίστροφο µοντέλο του νευρωνικού ελέγχου είναι παρόµοιο  στην αρχιτεκτονική µε 

ένα συµβατικό µοντέλο ελέγχου ανατροφοδότησης, η ιδιότητα του νευρωνικού ελεγκτή είναι κάπως 
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διαφορετική από αυτήν του συµβατικού ελεγκτή  ανατροφοδότησης. Στην πραγµατικότητα, ο νευρωνικός 
ελεγκτής έχει µια ιδιότητα παρόµοια µε αυτήν ενός παραδοσιακού self-tuning προσαρµοστικού 
ελεγκτή . Στο απευθείας self-tuning σχέδιο ελέγχου, µια priori γνώση της δοµής των µαθηµατικών 
προτύπων και των παραµέτρων των εγκαταστάσεων απαιτούνται για να υπολογιστούν µέσω ενός σχεδίου 
εκτίµησης. Από τις εκτιµήσεις των παραµέτρων  των εγκαταστάσεων, ο ρυθµιστής είναι σε θέση να 
παραγάγει το σωστό έλεγχο που εισάγεται µέσω ενός αντίστροφου µαθηµατικού προτύπου στις 
εγκαταστάσεις .  

Το αντίστροφο µοντέλο προσέγγισης του νευρωνικού-ελέγχου είναι πιο δυνατό και απλούστερο από αυτή 
την άποψη ,δεδοµένου ότι δεν είναι απαραίτητο να παραχθεί το µαθηµατικό µοντέλο των εγκαταστάσεων 
για την εφαρµογή. Η δυνατότητα του νευρωνικού δικτύου να µαθαίνει  και να γενικεύει , βασίζετε στην 
συµπεριφορά εισόδου-εξόδου µιας διαδικασίας .Με τον τρόπο αυτό έχει ένα µεγαλύτερο πλεονέκτηµα ώστε 
πολλά προβλήµατα ελέγχου να µπορούν τώρα να λυθούν ευκολότερα και µε λιγότερη προηγµένη γνώση των 
εγκαταστάσεων. Η χρήση της καµπύλης σε σχήµα C των ηµιγραµµικών λειτουργιών στα κρυµµένα 
στρώµατα των νευρικών δικτύων έχει κάνει µε την επίλυση των ιδιαίτερα µη γραµµικών 
συστηµάτων ελέγχου όπου πολλές παραδοσιακές προσαρµοστικές και συµβατικές τεχνικές 
ελέγχου δεν έχουν καµία λύση .Επί πλέον ,ισχύει στις σύνθετες και λανθασµένες εγκαταστάσεις 
όταν η µαθηµατική µοντελοποίηση είναι δύσκολη.  

Ένα άλλο πλεονέκτηµα στην χρήση των νευρωνικών δικτύων είναι ότι µπορεί να εκπαιδευθεί 
σε πραγµατικό χρόνο για να βελτιωθεί περισσότερο η απόδοσή του. Στη βασική αντίστροφη 
προσέγγιση του µοντέλου, ο νευρωνικός ελεγκτής µπορεί να εκπαιδευθεί σε πραγµατικό χρόνο µε  
ελαχιστοποίηση του λάθους απόδοσης του συστήµατος. Εντούτοις, µε αυτή  την αρχιτεκτονική ,η 
ελαχιστοποίηση του λάθους στην απόδοση δεν ελαχιστοποιεί πραγµατικά την παραγωγή λάθος 
του νευρωνικού –ελεγκτή στην έξοδο λόγω της θέσης των εγκαταστάσεων . Προκειµένου να 
ελαχιστοποιηθεί το πραγµατικό λάθος παραγωγής του  νευρωνικού-ελεγκτή, απαιτείται η γνώση 
του σχεδίου Jacobian, όπως προτείνεται στο εξειδικευµένο σχέδιο εκµάθησης Psaltis et al ,το 
οποίο θα ήταν αντιφατικό προς όφελος της  προσέγγισης του νευρωνικού -ελέγχου που 
περιγραφικέ νωρίτερα. Σε µια µελέτη από τους Saerens και Soquet, τα στοιχεία του Jacobian 
µπορούν να προσεγγιστούν από τα σηµάδια όταν είναι γνωστός ο προσανατολισµός στον οποίο οι 
παράµετροι  ελέγχου επηρεάζουν τα αποτελέσµατα των εγκαταστάσεων. Αυτή η προσέγγιση είναι 
αποδεκτή  όταν οι εγκαταστάσεις που ελέγχονται είναι απλές και όταν φθάσει το σύστηµα  στο 
σταθερό κράτος.  

Μια πιο ακριβή προσέγγιση για να εκπαιδευτεί ο νευρωνικός ελεγκτής σε πραγµατικό χρόνο 
είναι η προσαρµογή της αρχιτεκτονικής ενός έµµεσου προσαρµοστικού σχεδίου ελέγχου όπου το 
πρότυπο προσδιορισµού αντικαθίσταται από ένα νευρωνικό δίκτυο. Στο σχέδιο του 
backpropagation – through – time το µοντέλο ενός νευρωνικού δικτύου εκπαιδεύεται αρχικά για να 
µιµηθεί τις εγκαταστάσεις. Σε αυτό το σχέδιο ένα νευρωνικό δίκτυο εκπαιδεύετε αρχικά να 
εξοµοιώσει την εγκατάσταση .Ο νευρωνικός εξοµοιωτής χρησιµοποιείται ως µέσον στο 
backpropagate για να αποδώσει το λάθος αποκτώντας το ισοδύναµο λάθος στην έξοδο του 
νευρωνικού ελεγκτή. Αυτό το σχέδιο περιλαµβάνει την απευθείας σύνδεση πραγµατοποίησης ενός 
αρχικά ανεκπαίδευτου νευρωνικού ελεγκτή µε την εφαρµογή των τυχαίων εισόδων .Στη συνέχεια 
επαναλαµβάνει τον επιθυµητό κύκλο τροχιάς έως ότου ελαχιστοποιηθεί το λάθος της απόδοσης.  

Σε αυτήν την εφαρµογή, η αρχιτεκτονική του νευρωνικού εξοµοιωτή και του νευρωνικού 
ελεγκτή υιοθετείται για να ελέγξει έναν µικρογραφηµένο MIMO βιοµηχανικό φούρνο. Το σχήµα 4.7 
επεξηγεί το φούρνο και το σχέδιο 4.8 παρουσιάζει σχηµατική αναπαράστασή του διαγράµµατος . 
Σε πραγµατικό χρόνο δεν είναι πρακτικό να πραγµατοποιηθεί και ο εξοµοιωτής νευρωνικού 
δικτυού και ο νευρωνικός ελεγκτής σαν τέτοια διαδικασία µε αργό χρόνο που ποικίλλει στη φύση. 
Είναι ιδιαίτερα µη πρακτικό να εφαρµοστούν οι τυχαίες είσοδοι κατά τη διάρκεια µιας  µεγάλης 
περιόδου ή να επαναληφθεί ένας επιθυµητός κύκλος τροχιάς πέρα από χιλιάδες κύκλους .  Κατά 
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συνέπεια, είναι απαραίτητο να εκπαιδευθούν τα µοντέλα των νευρωνικών δικτύων σε πραγµατικό 
χρόνο αρχικά.  
 
 

 

 

Εικόνα 4.7:  Μια απεικόνιση του φούρνου.[4] 

 
Η προσέγγιση αρχίζει µε τη συνετή επιλογή των νευρωνικών δικτύων που εκπαιδεύονται σε 

πραγµατικό χρόνο για να µάθουν το αντίστροφο και να διαβιβάσουν τα πρότυπα κάθε καναλιού 
του φούρνου. Τα σχέδια εκπαίδευσης  λαµβάνονται από την συµπεριφορά εισόδου-εξόδου , 
χαρακτηριστικό κάθε καναλιού της διαδικασίας. Αυτά τα µοντέλα εξετάζονται έπειτα σε πραγµατικό 
χρόνο και ο καλύτερος νευρωνικός ελεγκτής και το καλύτερο µοντέλο νευρωνικού εξοµοιωτή 
επιλέγονται και διαµορφώνονται για να ελέγξουν τη διαδικασία της αρχιτεκτονικής όπως φαίνεται 
στην εικόνα 4.8 Ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτής της διαµόρφωσης είναι ότι οι νευρωνικοί 
ελεγκτές και οι νευρωνικοί εξοµοιωτές µπορούν να εκπαιδευθούν περαιτέρω σε απευθείας 
σύνδεση µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσαρµοστούν στο περιβάλλον και να βελτιωθεί  η απόδοσή 
τους. Εντούτοις, σε αυτή την έρευνα, δεν υπάρχει καµία λεπτοµερής ανάλυση που να γίνεται όσον 
αφορά την συµπεριφορά των νευρικών δικτύων. 

Ένας απλός τρόπος για να καταδειχθεί η αποτελεσµατικότητα ενός πρόσφατα ανεπτυγµένου 
σχεδίου, είναι να γίνουν οι άµεσες συγκρίσεις παραγωγής µε µερικά υπάρχοντα σχέδια ελέγχου. 
Ένα αυτορρυθµιζόµενο προσαρµοστικό σχέδιο ελέγχου βασισµένο στον αλγόριθµο Clarke και 
Gawthrop και στα σχέδια ενός συµβατικού PID ελέγχου αναπτύσσεται στον  ίδιο φούρνο για λόγους 
σύγκρισης. Στα πειράµατα, τα τρία σχέδια συγκρίνονται όσον αφορά τις αλλαγές του set-point, τις 
άγνωστες διαταραχές φορτίων, τις παραλλαγές παραµέτρου στη διαδικασία, και τον κορεσµό στα 
αποτελέσµατα ελεγκτών. Τα πειράµατα πραγµατοποιούνται επίσης για να συγκρίνουν την  
απόδοση του συστήµατος νευρωνικού ελέγχου χωρίς και µε πραγµατικό χρόνο εκµάθησης. Μια 
συνοπτική περιγραφή του συστήµατος ελέγχου φούρνων δίνεται στο  επόµενο τµήµα .Στο εξής 
τµήµα, η εφαρµογή του σχεδίου νευρωνικού ελέγχου στο φούρνο εξηγείται. [4] 
 

 
Περιγραφή του συστήµατος ελέγχου φούρνων  
 

Το σύστηµα ελέγχου φούρνων αναπτύσσεται από Omron Inc., Ιαπωνία, το οποίο αποτελείται 
από έναν κύλινδρο χαλκού τριών καναλιών (σχέδιο 4.7). Ο φούρνος είναι ένα µικρογραφηµένο 
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µοντέλο για τη χρήση στην βιοµηχανία πλαστικών καλουπιών όπου οι θερµοκρασίες που 
ελέγχονται στα τρία κανάλια είναι µεταξύ 1000C και 300°C. Αποτελείται από µια ενότητα 
αισθητήρων, ενός πίνακα διεπαφών παράλληλης εισόδου-εξόδου (PIO), έναν NEC PC- 9801F 
µικροϋπολογιστή, και έναν ενεργοποιητή. Το σχήµα 4.8 παρουσιάζει σχηµατικό διάγραµµα του 
συστήµατος ελέγχου θερµοκρασίας φούρνων. Οι ικανότητες των θερµαστρών είναι 280 Watt για 
το µικρότερο κύλινδρο που καλείται το κανάλι 1, και 1,2 κιλοβάτ για τους άλλους δύο κυλίνδρους, 
κανάλια 2 και 3. Αν και κάθε ένα από τα κανάλια µπορεί να ελεγχθεί ανεξάρτητα, η επίδραση της 
ροής θερµότητας από ένα κανάλι σε άλλο καθιστά τον έλεγχο µάλλον δύσκολο.  

Η ενότητα των αισθητήρων περιλαµβάνει ένα θερµοηλεκτρικό ζεύγος τύπου Κ (TC12-4K) για 
τη µέτρηση της θερµοκρασίας παραγωγής των κυλίνδρων. Οι θερµοκρασίες στο πεδίο τιµών 0 °C 
σε 1.200 °C µπορούν να µετρηθούν και να µετατραπούν σε ψηφιακά δεδοµένα µε τη βοήθεια ενός 
αναλογικού σε ψηφιακό µετατροπέα12-bit (AD6940) µε µια ανάλυση 0,2 °C. Ο πίνακας διεπαφών 
PIO (PIO - 16/16) χρησιµοποιείται ως µέσο για την µεταφορά των ψηφιακών σηµάτων µεταξύ του 
µικροϋπολογιστή και των εξωτερικών συσκευών και παρεµβάλλεται στην εκτεταµένη I/O slot του 
µικροϋπολογιστή. Στερεάς κατάστασης θυρίστορ (Omron G3n-220b) χρησιµοποιούνται για να 
ανάψουν και να σβήσουν οι θερµάστρες σύµφωνα µε  τα σήµατα ελέγχου. Αυτά τα σήµατα είναι 
παλµοί εύρους που διαµορφώνονται (PWM). Όταν το σήµα ελέγχου είναι 100%, η θερµάστρα είναι 
αναµµένη συνεχώς για 6 SEC.  σε ένα διάστηµα δειγµατοληψίας. Το κύριο πρόγραµµα ελέγχου 
γράφεται χρησιµοποιώντας  το Microsoft-C, ενώ η υπορουτίνα για να ενεργοποιήσει τις 
θερµάστρες γράφεται στην Assembly (Intel 8086). 

 
 

Σχήµα 4.8 :Σχηµατικό διάγραµµα του συστήµατος ελέγχου φούρνων[4] 

 
 
 
 
 
 

PC-9801 
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4.2.5 Ευφυή µονάδα  CNC 
 

Μια από τις ήδη υπάρχουσες εφαρµογές και αυτή που θα δούµε ακριβώς παρακάτω είναι µια 
νέα µονάδα  ελέγχου CNC  για κέντρα βιοµηχανίας µε ικανότητα εκµάθησης και αυτόµατης και 
ευφυούς γενίκευσης προγραµµάτων  NC  πάνω στις βάσεις ενός νευρωνικού δικτύου, το οποίο 
βρίσκεται µέσα σε µια µονάδα  CNC  σαν ειδική συσκευή. Η συσκευή εκτελεί ευφυώς και εντελώς 
αυτόµατα τα κοµµάτια προγραµµάτων του αριθµητικού ελέγχου (NC) µόνο σε βάσεις 
µοντελοποίησης  2D, 2.5D ή 3D  του πρισµατικού µέλους. Ανθρώπινη επέµβαση δεν είναι 
αναγκαία. Το νευρωνικό δίκτυο που χρησιµοποιείται για λείανση, τρύπηµα και παρόµοιες 
δραστηριότητες έχει µάθει να γενικεύει τα προγράµµατα  NC  στη φάση εκµάθησης, το οποίο είναι 
κοµµάτι φυσικά ενός ευφυούς συστήµατος  CAD\CAM. 

 
INTELLIGENT CNC UNIT 
 

Η νέα µονάδα ελέγχου CNC για τόρνευση, τρύπηµα και παρόµοιων δραστηριοτήτων φαίνεται 
παρακάτω (σχήµα 4.9). Έχει την ικανότητα της εκµάθησης και αυτόµατης γενίκευσης των 
προγραµµάτων αριθµητικού ελέγχου (NC), πάνω στις βάσεις των νευρωνικών δικτύων.  

 
 

Σχήµα 4.9: ∆ιάγραµµα έξυπνης µονάδας αριθµητικού ελέγχου CNC[4] 
 

Το νευρωνικό δίκτυο για τόρνευση, φρεζάρισµα και παρόµοιες διεργασίες έχει εκπαιδευτεί να 
γενικεύει προγράµµατα αριθµητικού ελέγχου (NC) σε συστήµατα εκµάθησης. Το νευρωνικό 
δίκτυο δεν είναι συστατικό µέλος µιας µονάδας CNC και λειτουργεί ανεξάρτητα.  

Η νέα µονάδα ελέγχου λειτουργεί εντελώς αυτόµατα, χωρίς την παρέµβαση χειριστή, πάνω στις 
βάσεις µοντελοποίησης µε προγράµµατα CAD, γενικεύει κοµµάτια προγραµµάτων αριθµητικού 
ελέγχου (NC) για διαφορετικά προϊόντα, που έχουν σχεδιαστεί για παραγωγή σε µονάδες CNC και 
για τα οποία δεν έχουν γίνει παλιότερα κοµµάτια προγραµµάτων αριθµητικού ελέγχου.  

Η µονάδα ελέγχου CNC αποτελείται από ένα τροποποιηµένο µικρό-υπολογιστή ο οποίος 
περιλαµβάνει ρουτίνα για αποκωδικοποίηση και ρουτίνα για χειροκίνητη εισαγωγή δεδοµένων, τα 
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οποία είναι περισσότερο τεχνολογικής φύσης (ρυθµός τροφοδότησης, ταχύτητα περιστροφής, 
άνοιγµα/κλείσιµο του ψυκτικού υγρού κτλ.). Ο υπολογιστής επίσης περιλαµβάνει και τη 
λειτουργία µεταφοράς δεδοµένων από τη συσκευή του ΝΝ στη θέση µνήµης.[4] 
 
 
 
Περιγραφή της συσκευής Νευρωνικού ∆ικτύου      

 
Η συσκευή του Νευρωνικού ∆ικτύου φαίνεται παρακάτω (σχήµα 4.10) και αποτελείται 

 
Σχήµα 4.10: ∆ιάγραµµα λειτουργίας νευρωνικού δικτύου[4] 

 

� Από µια ρουτίνα για αναγνώριση γεωµετρικών αλλά και τεχνολογικών χαρακτηριστικών από το 
σχέδιο CAD που έχει γίνει για το συγκεκριµένο κοµµάτι 

� Εισαγωγή στον υπολογιστή του µοντέλου του κοµµατιού, το οποίο περιλαµβάνει γεωµετρικά και 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά 

� Συσκευή Νευρωνικών ∆ικτύων για τόρνευση, στην οποία έχει σχεδιαστεί για προγραµµατισµό 
αριθµητικού ελέγχου (NC), τόρνευση, φρεζάρισµα και παρόµοιων διεργασιών και 

�  Πρόγραµµα ελέγχου NC για το εξάρτηµα, το οποίο έχει σταλεί να ελέγχει τη συσκευή, ως 
µοντέλο CAD του εξαρτήµατος 
Στη φάση της εκµάθησης, η συσκευή του Νευρωνικού δικτύου είναι σε άµεση επικοινωνία µε 

τη ρουτίνα του νευρωνικού δικτύου, η οποία λαµβάνει δεδοµένα από το σύστηµα CAD/CAM το 
οποίο χρησιµοποιείται για τον προγραµµατισµό εργαλειοµηχανών NC/CNC. Το Νευρωνικό 
∆ίκτυο αυτόµατα γενικεύει τα προγράµµατα NC για κάθε ξεχωριστό κοµµάτι παραγωγής. Ύστερα 
από αυτή την ανακάλυψη η µονάδα ελέγχου CNC µπορεί να λάβει δεδοµένα για διδασκαλία από 
το Νευρωνικό ∆ίκτυο από µια ειδική ρουτίνα εκµάθησης, η οποία δεν είναι το βασικό εξάρτηµα 
της µονάδας ελέγχου. Σκοπός της ρουτίνας εκµάθησης είναι να διδάξει στο Νευρωνικό ∆ίκτυο τις 
αρχές και την τεχνολογία του προγραµµατισµού αριθµητικού ελέγχου (NC) για όλους τους 
µηχανικούς χειρισµούς στις εργαλειοµηχανές CNC, κυρίως τόρνευση και φρεζάρισµα.[4] 
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∆ιαδικασία Χειρισµού 
 
Στη ευφυή λειτουργία, η οποία είναι µια εντελώς αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, η 

εργαλειοµηχανή CNC λαµβάνει σχεδιαστικά δεδοµένα του προϊόντος από τα συστήµατα 
προγραµµατισµού εργαλειοµηχανών CAD/CAM. Το σχεδιαστικό αυτό µοντέλο στη συνέχεια 
µεταφέρεται στο Νευρωνικό ∆ίκτυο το οποίο, πρώτα απ’ όλα, αναγνωρίζει τα γεωµετρικά και 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σχεδίου του εξαρτήµατος. Ύστερα από την αναγνώριση, τα 
σχεδιαστικά µοντέλα ταξινοµούνται. Κατ’ αυτό τον τρόπο το νέο σχέδιο του εξαρτήµατος 
δηµιουργείται ξανά, το οποίο βασίζεται τώρα στα ειδικά χαρακτηριστικά. Τέτοιου είδους µοντέλο 
στη συνέχεια µεταδίδεται στο Νευρωνικό ∆ίκτυο για τόρνευση, το οποίο µε βάση τα όσα έχει 
διδαχθεί, επιλέγει τις πιο κατάλληλες διεργασίες και κοπτικές παραµέτρους  (ταχύτητα κοπής, 
συχνότητα τροφοδοσίας και βάθος κοπής) λαµβάνοντας φυσικά υπ’ όψη τις επιλεγµένες συνθήκες 
(χρόνος µηχανής, ποιότητα επιφάνειας).  

Η έξοδος από το Νευρωνικό ∆ίκτυο είναι το πρόγραµµα του αριθµητικού ελέγχου (NC) που 
χρειάζεται για το συγκεκριµένο αντικείµενο και περιλαµβάνει όλα τα γεωµετρικά δεδοµένα για τη 
λειτουργία (linear G01 or circular G02/G03 etc.) και τις συντεταγµένες της τροχιάς κοπής. Επίσης, 
τεχνολογικά δεδοµένα (ταχύτητα περιστροφής Sxxxx, βάθος κοπής) και εξωτερικά δεδοµένα (π.χ. 
µηδενικό σηµείο αναφοράς, φορά περιστροφής, αλλαγή κοπτικών εργαλείων κτλ.). 

Στη συνέχεια τα δεδοµένα µεταφέρονται σε ένα εσωτερικό περιβάλλον στο οποίο 
διαχωρίζονται τα δεδοµένα του προγράµµατος αριθµητικού ελέγχου (NC) σε δεδοµένα που 
αφορούν τις συντεταγµένες και τους άξονες και σε αυτά που αφορούν κάποιες λειτουργίες όπως 
π.χ. η αλλαγή εργαλείου .Τα γεωµετρικά δεδοµένα παρατηρούνται από το πρόγραµµα του 
αριθµητικού ελέγχου για κάθε κοµµάτι ξεχωριστά και επεξεργάζεται στη µονάδα ελέγχου θέσης. 

 
Φάση εκµάθησης Νευρωνικού ∆ικτύου 
 
  Στη λειτουργία εκµάθησης το NC σύστηµα προγραµµατισµού, το οποίο βασίζεται στις αρχές 

του Νευρωνικού ∆ικτύου, εισάγεται στη συσκευή του Νευρωνικού ∆ικτύου, διαµέσου του 
συστήµατος εκµάθησης. Η µέθοδος διδασκαλίας της συσκευής Νευρωνικού ∆ικτύου βασίζεται σε 
µια ειδική συσκευή διδασκαλίας Νευρωνικού ∆ικτύου. Οι αρχές λειτουργίας της συσκευής αυτής 
παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα (Σχήµα 4.11). 
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Σχήµα 4.11 Λογικό διάγραµµα [4] 

 
Στη φάση εκµάθησης, η συσκευή  Νευρωνικού ∆ικτύου συνδέεται µε τη ρουτίνα διδασκαλίας 

που σχεδιάστηκε για να καθοδηγεί το Νευρωνικό ∆ίκτυο. Η ρουτίνα διδασκαλίας παίρνει 
δεδοµένα από σύστηµα CAD/CAM που χρησιµοποιείται για προγραµµατισµό εργαλειοµηχανών 
NC/CNC.  

Σύµφωνα µε το σύστηµα CAD/CAM η διδασκαλία προγραµµάτων αριθµητικού ελέγχου (NC) 
προετοιµάζεται για διαφορετικά εξαρτήµατα, ορίζεται στη ρουτίνα µηχανικού σχεδιασµού και 
στέλνεται στη ρουτίνα διδασκαλίας. Στη ρουτίνα αποφάσεων η απόφαση λαµβάνεται σύµφωνα µε 
την επιτυχία της εκµάθησης. Στην περίπτωση που η απόφαση είναι ΟΧΙ τότε επαναλαµβάνεται η 
διαδικασία της εκµάθησης. Αν κατά τα άλλα η συσκευή του Νευρωνικού ∆ικτύου έχει 
αποθηκευµένα πολλά πρότυπα τότε το γενικευµένο Νευρωνικό ∆ίκτυο στέλνεται στη συσκευή 
Νευρωνικού ∆ικτύου.  

Το Νευρωνικό ∆ίκτυο που σχηµατίζεται αποτελείται από 3 στρώµατα. Το στρώµα εισόδου , το 
κρυφό στρώµα και το στρώµα εξόδου. Στο στρώµα εισόδου, το X-Y-Z ορίζει τα εµφανιζόµενα 
σηµεία συντεταγµένων αντιπροσωπεύοντας τις τιµές των συντεταγµένων όπως αντιπροσωπεύονται 
από το σχέδιο CAD. ∆ια µέσου του κρυφού στρώµατος οι συντεταγµένες µετατρέπονται και 
µεταφέρονται στο στρώµα εξόδου σε µια µορφή  Xi – Yi – Zi αντιπροσωπεύοντας τις 
συντεταγµένες της πορείας χάραξης. [4] 

 
 
Βιοµηχανική Εφαρµογή 
 
Η συσκευή Νευρωνικού ∆ικτύου µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε εργαλειοµηχανή 

CNC. Όσον αφορά την εσωτερική επικοινωνία, χρησιµοποιείται παράλληλη µεταφορά 
δεδοµένων. Εάν δεν είναι δυνατόν να προγραµµατιστεί το Νευρωνικό ∆ίκτυο τότε πρέπει να 
συνδεθεί µε το υπάρχον DNC, το οποίο υπάρχει σε οποιοδήποτε CNC. Η συσκευή εκµάθησης του 
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Νευρωνικού ∆ικτύου συνδέεται σειριακά. Το σχέδιο του εξαρτήµατος στέλνεται στο Νευρωνικό 
∆ίκτυο διαµέσου καθορισµένου προτοκόλου επικοινωνίας.  

 
4.2.6 Εφαρµογή σε βιοµηχανική διεργασία µεγάλης κλίµακας  
 

Ένα παράδειγµα εφαρµογής νευρωνικών ελεγκτών βασισµένης σε κανόνες αφορά τον έλεγχο 
µύλων κάρβουνου που τροφοδοτούν κονιοποιηµένο κάρβουνο σε περιστρεφόµενους κλίβανους 
(κάµινους) στο εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου "ΟΛΥΜΠΟΣ" της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο. 

Η διαδικασία µεγάλης κλίµακας διακρίνεται στο Σχήµα 4.12 . Ο ελεγκτής έχει τρεις µεταβλητές 
ελέγχου (ή "συµπεράσµατα"): την τροφοδοσία (FEED) κάρβουνου στο µύλο, την τροφοδοσία 
αέρα στο µύλο (HADK) που ρυθµίζεται από µια περσίδα (ντάµπερ) και επίσης τη ροή 
ανατροφοδότησης του κονιοποιηµένου κάρβουνου (RDPR) που ρυθµίζεται µε ένα δεύτερο 
ντάµπερ. 

 
 

Σχήµα 4.12 : Έλεγχος µε νευρωνικό ελεγκτή ενός µύλου κάρβουνου[4] 
 
 

 
Τα «αίτια» ή είσοδοι του ελεγκτή είναι η διαφορική πίεση (DP), η θερµοκρασία εξόδου του 

κονιοποιηµένου κάρβουνου (ΕΧΤ) και η υπό-πίεση του µύλου (UP). Ο χειριστής ορίζει τις 
επιθυµητές τιµές των εισόδων και των εξόδων του ελεγκτή και στόχος του νευρωνικού ελεγκτή 
συνεπώς είναι να διατηρεί τη διεργασία στην επιθυµητή της κατάσταση παρά τις εξωγενείς και 
ενδογενείς διαταραχές που µπορεί να υποστεί κατά τη λειτουργία της διεργασίας. 

Επειδή η µάθηση ενός πολύ µεταβλητού νευρωνικού ελεγκτή είναι πιο εύκολη και πιο γρήγορη 
όταν το ΤΝ∆ έχει µια µόνο έξοδο, ένας ελεγκτής µε πολλές εξόδους αναπτύσσεται από µια σειρά 
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παράλληλων ελεγκτών µιας µόνο εξόδου. Στην πράξη γίνεται ο ίδιος αλγόριθµος νευρωνικού 
ελεγκτή και εκτελείται µε διαφορετικά βάρη για κάθε έξοδο. 

Οι νευρωνικοί ελεγκτές, όπως και οι ασαφείς ελεγκτές, είναι αυξητικοί, δηλαδή οι είσοδοι και 
οι έξοδοι τους είναι µεταβολές γύρο από τις ονοµαστικές τους τιµές και συνεπώς οι έξοδοι των 
ελεγκτών πρέπει να αθροιστούν σε καταχωρητές. Προς αποφυγή µεγάλων µεταβολών στις 
µεταβλητές ελέγχου, στην πράξη οι διορθώσεις πρέπει να περιοριστούν, γεγονός που περιορίζει το 
χρόνο απόκρισης του ελεγκτή. Οι µεταβλητές εισόδου του ελεγκτή λαµβάνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα και ο υπολογισµός των εξόδων κάθε 10 δευτερόλεπτα και εξοµαλύνονται µε φίλτρα 
πρώτου βαθµού ενώ ο ελεγκτής εκτελείται κάθε 60 δευτερόλεπτα. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι δυο παρόµοιοι ελεγκτές λειτουργούν επιτυχώς και συνεχώς από το 
1992 και έχουν µειώσει το κόστος ενέργειας κατά 4-5%, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγή 
κατά 5%. Ο χρόνος απόσβεσης του ελεγκτή, το οποίο είναι αρκετά σηµαντικό στη βιοµηχανία, 
ήταν λιγότερο από µισός χρόνος.[4] 

 
 
4.2.7 Σύστηµα πρόβλεψης σφαλµάτων µε νευρωνικά δίκτυα σε διεργασία χύτευσης σιδήρου 
 

Στη συνεχή διεργασία χύτευσης σιδήρου, οι διακοπές στη λειτουργία είναι σοβαρό πρόβληµα 
και µπορούν να προκαλέσουν ακόµη και µεγάλης διάρκειας διακοπές στη γραµµή χύτευσης. Για 
το λόγο αυτό δηµιουργήθηκε ένα νευρωνικό δίκτυο πρόβλεψης τέτοιου είδους διακοπών. Ένα 
πρωταρχικό φαινόµενο που να φανερώνει κάποιο σφάλµα και πιθανή διακοπή είναι η µικρή και µη 
φυσιολογική µεταβολή της θερµοκρασίας στα τοιχώµατα του καλουπιού. Η ανάλυση των 
προτύπων έδειξε ότι πολλαπλά νευρωνικά δίκτυα µπορούν να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά 
που επιφέρουν τέτοιου είδους διακοπές. Επιβεβαιώθηκε ότι από µια εξοµοίωση εκτός γραµµής, ότι 
το η απόδοση πρόβλεψης του συστήµατος είναι πολύ καλύτερη από ένα συµβατικό σύστηµα. Το 
σύστηµα αυτό εφαρµόστηκε σε εργοστάσιο χύτευσης σιδήρου στην Ιαπωνία και είχε σαν 
αποτέλεσµα οι διακοπές στη γραµµή χύτευσης να µπορούν να προβλεφθούν µε µια ακρίβεια που 
να αγγίζει το 100%. 

Σε µια µεγάλη γραµµή χύτευσης σιδήρου, η συνεχής χύτευση είναι µια διεργασία η οποία 
απαιτεί και ανεπτυγµένη τεχνολογία και ανθρώπινη δεξιότητα. Από στιγµή σε στιγµή οι διακοπές 
µπορούν να αναπτυχθούν και η γραµµή χύτευσης µπορεί να αναγκαστεί να σταµατήσει. Γι' αυτό, 
για να βελτιωθεί η κατάσταση, ερευνήθηκε µια νέα µέθοδος αναγνώρισης προτύπων.  

Ως πρωταρχικό φαινόµενο µιας διακοπής παρουσιάζεται η υψηλή και µη φυσιολογική 
µεταβολή της θερµοκρασίας στα τοιχώµατα του καλουπιού. Η δυσλειτουργία µπορεί να 
εµφανιστεί ως η συνολική εικόνα των µεταβολών της θερµοκρασίας στο χρόνο. Για το λόγο αυτό 
δηµιουργήθηκε ένα νευρωνικό δίκτυο που να αναγνωρίζει τις µεταβολές σε πραγµατικό χρόνο, 
ενός αισθητήρα θερµοκρασίας και ένα άλλο νευρωνικό δίκτυο που αναγνωρίζει τα πολλαπλά αυτά 
δίκτυα και αναγνωρίζει το κατάλληλο πρότυπο. 
 
 
 
Συνεχή χύτευση και διακοπή  
 
Σε ένα σύστηµα συνεχούς χύτευσης, το λιωµένο σίδερο ρίχνεται σε ένα καλούπι όπου ψύχεται 

και αποσύρεται συνεχόµενα. (Σχήµα 4.13) 
Εδώ το λιωµένο σίδερο χύνεται από το δοχείο πυρώσεως δια µέσου της δεξαµενής λιωµένου 

µετάλλου, στο καλούπι. Μέσα στο καλούπι ψύχεται και βγαίνει από το κάτω µέρος καθώς 
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στερεοποιείται. Το σίδερο στο εσωτερικό του είναι ακόµα σε παχύρρευστη κατάσταση αλλά 
εξωτερικά έχει δηµιουργηθεί µια σκληρή κρούστα που καλείται όστρακο.  

 
 
 

 
 

Σχήµα 4.13 : Γραµµή χύτευσης 
 

Αν η εξωτερική αυτή κρούστα σπάσει λόγω µη κανονικής ψύξης µέσα στο καλούπι, το 
παχύρρευστο περιεχόµενο θα αρχίσει να τρέχει. Αυτή η µη κανονική διαρροή µπορεί να 
προξενήσει εκτεταµένο κάψιµο του εξοπλισµού και διακοπή της χύτευσης για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. Αν το πρόβληµα µπορεί να προβλεφθεί, η έξοδος του σιδήρου από το καλούπι γίνεται 
µε πιο αργό ρυθµό έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής ψύξη και να αποφευχθεί το ράγισµα της 
κρούστας. Στο παρακάτω σχήµα παρατηρούµε πως εµφανίζεται το ράγισµα στην κρούστα. (Σχήµα 
4.14) 

 

 
 

Σχήµα 4.14 : Εµφάνιση ραγίσµατος 
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Αλλαγή θερµοκρασίας κατά την εµφάνιση ραγίσµατος 
 
Αν η εξωτερική κρούστα του σιδήρου που βγαίνει από το καλούπι σπάσει, το λιωµένο σίδερο 

που βρίσκεται στο εσωτερικό ζεσταίνει τα τοιχώµατα του καλουπιού και αυξάνεται η θερµοκρασία 
του. Η θερµοκρασία αυτή µπορεί να ρυθµιστεί τοποθετώντας θερµοζεύγη στα τοιχώµατα του 
καλουπιού.  

Αναλύοντας τις µεταβολές θερµοκρασίας όταν εµφανίζεται το ράγισµα στην κρούστα, 
παρατηρούνται δυο χαρακτηριστικά: α) Η αλλαγή θερµοκρασίας µόλις πριν από ένα ράγισµα 
δείχνει ένα συγκεκριµένο πρότυπο και  β) Όταν αυτή η χαρακτηριστική θερµοκρασία αλλάξει, 
δηµιουργεί ένα συγκεκριµένο σηµείο. Μια παρόµοια αλλαγή λαµβάνει χώρα σε γειτονικά σηµεία 
ύστερα από κάποια καθυστέρηση. Παρακάτω παρατηρούµε τα διαγράµµατα θερµοκρασίας. Οι 
παχιές και οι διακεκοµµένες γραµµές δείχνουν την αποκρινόµενη θερµοκρασία δυο γειτονικών 
θερµοζευγών όπου η κρούστα έχει ραγίσει. (Σχήµα 4.15) 

 

 
Σχήµα 4.15 : Μεταβολές θερµοκρασίας 

 

 
Το Νευρωνικό ∆ίκτυο που χρησιµοποιείται 
 
Το ράγισµα µπορεί να ανιχνευτεί ανιχνεύοντας της µεταβολές τη θερµοκρασίας που 

περιγράψαµε προηγουµένως. Συνεπώς και το νευρωνικό δίκτυο θα ανιχνεύει τα χαρακτηριστικά 
αυτά. Μελετήθηκε ο τρόπος ανίχνευσης των δυο αυτών χαρακτηριστικών χρησιµοποιώντας 
ξεχωριστό νευρωνικό δίκτυο για το καθένα. Με βάση την προσέγγιση αυτή, µπορεί να 
αναγνωριστεί η µεταβολή της θερµοκρασίας µε κάθε ένα θερµοζεύγος πρώτα και στη συνέχεια να 
αναγνωριστεί ο συσχετισµός κάθε αποτελέσµατος σαν χαρακτηριστικό του δεύτερου παράγοντα. 
∆ηµιουργήθηκε έτσι ένα νευρωνικό δίκτυο του οποίου η είσοδος είναι αποτέλεσµα του πρώτου 
χαρακτηριστικού και η αναγνώριση προτύπου γίνεται µε βάση το δεύτερο χαρακτηριστικό.  

Το νευρωνικό δίκτυο που ανιχνεύει της µεταβολές της θερµοκρασίας σε ένα θερµοζεύγος για το 
πρώτο χαρακτηριστικό, ονοµάζεται πραγµατικού χρόνου νευρωνικό δίκτυο. Αυτό που ανιχνεύει 
της µεταβολές της θερµοκρασίας του χώρου δίπλα από αυτό που αναφέρεται το πρώτο 
χαρακτηριστικό, ονοµάζεται δίκτυο του χώρου. Στο παρακάτω σχήµα παρατηρούµε τη 
διαµόρφωση του συστήµατος.( Σχήµα 4.16) . Εδώ το πραγµατικού χρόνου νευρωνικό δίκτυο 
αναφέρεται σε κάθε θερµοζεύγος του ανώτερου και κατώτερου στρώµατος και το δίκτυο που 
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εξετάζει τη θερµοκρασία του χώρου αναφέρεται για κάθε ζεύγος γειτονικών θερµοζευγών του 
ανώτερου στρώµατος.  

 
    

 
Σχήµα 4.16 :  ∆ιαµόρφωση συστήµατος 

 

Υπάρχουν αρκετά δίκτυα που ελέγχουν τη θερµοκρασία του χώρου, σε όλο το καλούπι και αυτό 
µε τη µεγαλύτερη τιµή διαλέγεται από το λογισµικό να αντιπροσωπεύσει το  ανώτερο στάδιο της 
διεργασίας. Μια προειδοποίηση για ράγισµα δίνεται όταν η έξοδος και του ανώτερου και του 
κατώτερου επιπέδου διεργασίας εξάγουν τιµή µεγαλύτερη από 0,5, µέσα σε µια συγκεκριµένη 
χρονική καθυστέρηση µεταξύ των ανώτερων και κατώτερων θερµοζευγών. 
 
 
 
Αποτελέσµατα  
 

Χρησιµοποιώντας τα νευρωνικά δίκτυα που προέκυψαν από τη διαδικασία εκµάθησης, 
προέκυψε ένα τεστ εξοµοίωσης. Για τα δεδοµένα εισόδου χρησιµοποιήθηκαν 25 δεδοµένα 
συµπεριλαµβάνοντας και 2 ουσιαστικές περιπτώσεις ραγίσµατος της κρούστας και 25 µη-
ραγίσµατα κρούστας τα οποία λανθασµένα αναγνωρίστηκαν ως ραγίσµατα από το συµβατικό 
σύστηµα. Όλα τα προηγούµενα δεν χρησιµοποιήθηκαν στη διαδικασία εκµάθησης. Τα 
αποτελέσµατα της εξοµοίωσης αυτής φαίνονται στο παρακάτω σχήµα (Σχήµα 4.17).  
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Σχήµα 4.17 : Αποτελέσµατα εξοµοίωσης 

 

Στο συµβατικό σύστηµα παρατηρούµε ότι δεν υπάρχουν υπό-προβλεπόµενα σφάλµατα και 
υπάρχουν και 23 υπέρ-προβλεπόµενα σφάλµατα. Στο νευρωνικό δίκτυο δεν υπάρχουν σφάλµατα 
ούτε από τη µια ούτε από την άλλη περίπτωση. Επίσης, η εξοµοίωση που χρησιµοποίησε µόνο 
πραγµατικού χρόνου νευρωνικό δίκτυο για τα ανώτερα στρώµατα θερµοζευγών έδειξε 13 
σφάλµατα ενώ µε τη χρησιµοποίηση µόνο των ανώτερων στρωµάτων του δικτύου, η εξοµοίωση 
έδειξε 6 σφάλµατα. Τα αποτελέσµατα της εξοµοίωσης δείχνουν την εγκυρότητα της δοµής του 
νευρωνικού δικτύου.  

Το νέο σύστηµα επίσης έδειξε ότι τα ραγίσµατα στην κρούστα µπορούν να ανιχνευθούν µεταξύ 
3 και 14 δευτερολέπτων, ή 6,5 δευτερολέπτων, κατά µέσο όρο νωρίτερα από το συµβατικό 
σύστηµα. Το νευρωνικό αυτό σύστηµα εφαρµόσθηκε στη γραµµή χύτευσης µε πολύ θετικά 
αποτελέσµατα. Βέβαια στην αρχή έδειξε πολλές υπέρ-προβλέψεις για το λόγο ότι τα  δεδοµένα 
που του είχαν εισαχθεί από την διαδικασία εκµάθησης ήταν περισσότερο µη φυσιολογικά 
δεδοµένα για εξεζητηµένες περιπτώσεις ραγισµάτων κρούστας και λίγα ήταν αυτά που 
ανταποκρίνονται σε φυσιολογικές λειτουργίες της γραµµής χύτευσης. Για το λόγο αυτό 
συλλέχτηκαν όλα τα δεδοµένα σφάλµατος που εντόπισε το νευρωνικό δίκτυο και στη συνέχεια 
προστέθηκαν σε αυτό µέσω της διαδικασίας εκµάθησης. Στη συνέχεια το νευρωνικό δίκτυο 
δοκιµάστηκε στην πραγµατική παραγωγή και έδειξε τέλεια ανίχνευση των ραγισµάτων κρούστας.   
[4]                 
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Κεφάλαιο  5 
 

Προοπτικές για το µέλλον 
 

 
5.1 Τάσεις και µελλοντικές εφαρµογές  
  
Τα σηµερινά ροµπότ αποτελούνται από διάφορες τεχνολογίες που ολοκληρώνονται 

σε µια µηχανή ικανή να διαχειρίζεται και να επιδρά σε αντικείµενα στο περιβάλλον 
της εργασίας .Η µηχανή αυτή είναι συνήθως µια µηχανική συσκευή που αποτελείται 
από ένα χειριστή και ένα τελικό στοιχείο δράσης .Τα σηµερινά βιοµηχανικά ροµπότ 
έχουν τους εξής λειτουργικούς περιορισµούς  

 
� Μικρή ακρίβεια στη δυνατότητα µεταχείρισης και ευαισθησίας στις 

διακυµάνσεις φορτίου . 
� Περιορισµένη ενσωµάτωση αισθητήρων . 
� Απλές λειτουργίες ελέγχου που δεν προσαρµόζονται στις αλλαγές σε 

παραµέτρους και περιβάλλον . 
� Πολύ περιορισµένη δυνατότητα λήψης αποφάσεων ανεξάρτητα από τον 

χρήστη . 
Κατά την µελέτη της επίδρασης των χαρακτηριστικών στην αγορά στη νέα γενιά 

των βιοµηχανικών ροµπότ ,είναι σηµαντικό να µελετηθούν όχι µόνον οι σηµερινές 
τάσεις αλλά και οι αναµενόµενες αλλαγές στις τάσεις της αγοράς κατά την επόµενη 
δεκαετία .Η ροµποτική είναι µια σχετικά νέα τεχνολογία και οι τάσεις της αγοράς της 
αναµένεται να µεταβληθούν δραστικά εξαιτίας της αύξησης της βάσης εµπειρίας στη 
ροµποτική και την πιο ευρεία αποδοχή των ροµπότ στη βιοµηχανία . 
Σήµερα ,οι περισσότερες βιοµηχανικές εφαρµογές των ροµπότ είναι περιορισµένες 

είτε είναι επαναληπτικές εργασίες ή σε λειτουργίες οι οποίες κατά µεγάλο ποσοστό , 
δεν είναι ευαίσθητες σε ανοχές αντικειµένων ή διαδικασιών ,απαιτούν Μικρή ακρίβεια  
και Μικρή ή και καθόλου αλληλεπίδραση µε τον υπόλοιπο εξοπλισµό . 
Η κατανοµή των τάσεων της ροµποτικής αγοράς κατά εφαρµογή είναι σηµαντική για 

την εκτίµηση της ζήτησης σε δυνατότητες και απόδοση της επόµενης γενεάς 
ροµποτικών συστηµάτων .Η µελέτη Delphi παρέχει µια ουσιαστική αποτίµηση και 
πρόβλεψη των τάσεων της ροµποτικής αγοράς και τεχνολογίας [SH85] .Μερικά από τα 
βασικά συµπεράσµατα της µελέτης αυτής είναι τα ακόλουθα : 

 
(α) Αν και το µερίδιο αγοράς των προηγµένων ροµποτικών εφαρµογών θα αυξηθεί , 

η διαχείριση υλικών θα παραµείνει το µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς . 
(β) Καθώς η εµπειρία πάνω στη ροµποτική θα αυξάνεται , πολλές βιοµηχανίες θα 

αυξήσουν την χρήση ροµποτικής τεχνολογίας . 
(γ) Η κατανόηση της ζήτησης της ροµποτικής αγοράς για κάθε βιοµηχανικό κλάδο 

είναι σηµαντική στην εκτίµηση των χαρακτηριστικών της µελλοντικής τεχνολογίας 
ροµπότ που αναπτύσσεται µε στόχο την ανταπόκριση στη ζήτηση . 

(δ) Η αυτοκινητοβιοµηχανία είναι Σήµερα ο κύριος πελάτης βιοµηχανικών ροµπότ . 
Αν και η απόλυτη ζήτηση σε αυτοκίνητα αναµένεται να παραµείνει στα ίδια επίπεδα 
κατά την επόµενη δεκαετία ,το σχετικό µερίδιο άλλων βιοµηχανιών στη ροµποτική 
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αγορά αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά .Άλλες σηµαντικές αυξήσεις υποδεικνύονται 
για την µηχανουργική βιοµηχανία , την αεροδιαστηµική και την βιοµηχανία µη 
µεταλλικών εξαρτηµάτων . 

(ε) Στον τοµέα των υπηρεσιών τα ροµπότ αναµένεται να βρουν εφαρµογή µε 
αυξηµένη συχνότητα σε χώρους ή καταστάσεις που είναι µη προσπελάσιµοι ή 
επικίνδυνοι για τον άνθρωπο .Τέτοιες εφαρµογές περιλαµβάνουν τις εργασίες 
συντήρησης και διόρθωσης βλαβών πυρηνικών αντιδραστήρων ,εργασίες στο διάστηµα 
εργασίες εξόρυξης ,εργασίες στο βυθό των ωκεανών ,αποστολές σε ατυχήµατα ,και 
πολεµική υποστήριξη . 

(στ) Στην ιατρική η ροµποτική τεχνολογία αναµένεται να έχει σηµαντικές 
καινοτοµικές εφαρµογές ,όπως η ανάπτυξη “ευφυών ” κινητών ροµποτικών 
συστηµάτων και άλλων συσκευών υποστήριξης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες ,η 
ανάπτυξη τεχνιτών ανθρώπινων άκρων ,και ακόµη η εκτέλεση χειρουργικών 
επεµβάσεων εξ’ αποστάσεως µε την βοήθεια της τεχνολογίας της εικονικής 
πραγµατικότητας .   
Πράγµατι ,τα τελευταία χρόνια οι εφαρµογές καθώς και οι χρήση ροµποτικών 

συστηµάτων διαρκώς αυξάνονται .Κατά την τρέχουσα δεκαετία η αύξηση των 
πολήσεων ροµπότ είναι της τάξης του 40%. 
Ταυτόχρονα ,παρατηρείται ένας σηµαντικός αριθµός τεχνολογικών αναπτύξεων και 

νέων προϊόντων .Αυτά περιλαµβάνουν την ανάπτυξη µικρότερων και ελαφρύτερων 
ροµπότ ,τη βελτίωση της ικανότητας ανύψωσης βάρους σε σχέση µε το βάρος του 
ροµπότ ,καθώς και τη βελτίωση στην τεχνολογία των αρπαγών .Στην περιοχή των 
αισθητηρίων ,σηµαντικές βελτιώσεις έχουν παρατηρηθεί στα συστήµατα µηχανικής 
όρασης ,στα αισθητήρια αφής και στα χαµηλού κόστους αισθητήρια δύναµης .Εξάλλου, 
σηµαντική πρόοδο έχει παρατηρηθεί στις ικανότητες ελέγχου και προγραµµατισµού 
ροµπότ συµπεριλαµβανοµένης και της χρήσης αρχών ιεραρχικού ελέγχου και 
προγραµµατισµού εκτός λειτουργίας .Τέλος ,παρά την αύξηση των ρυθµών παραγωγής , 
οι τιµές των ροµπότ έχουν παραµείνει σχετικά σταθερές . 
Οι τάσεις αυτές και οι αναµενόµενες εξελίξεις µπορούν µόνο να επιταχύνουν τη χρήση 

των ροµπότ για εφαρµογές κατασκευών και επεξεργασίας .Οι βελτιωµένες ικανότητες , 
κύριος στην τεχνολογία αισθητηρίων και ελέγχου ,σε συνδυασµό µε το µειωµένο κόστος, 
πρέπει λογικά να καταστήσουν εφαρµογές που είναι δύσκολα πραγµατοποιήσιµες 
σήµερα ,εφικτές και πολύ αποδοτικές οικονοµικά στο µέλλον . 
Καθώς οι πωλήσεις ροµπότ θα συνεχίσουν να αυξάνονται ,αναµένετε επίσης και µια 

µετατόπιση στα είδη των εφαρµογών .Αναµένετε ότι οι παραδοσιακές ροµποτικές 
εφαρµογές ,όπως η σηµειακή ηλεκτροσυγκόλληση ,η διαχείριση υλικών και η βαφή ,θα 
περιορισθούν σε σχέση µε το τρέχον µερίδιο της αγοράς ,ενώ άλλες εφαρµογές ,όπως η 
συναρµολόγηση και η µηχανουργική κατεργασία ,συναρµολόγηση και παρόµοιες 
χρήσεις ροµπότ ,εν γένει απαιτούν περισσότερο προηγµένο εξοπλισµό και διασύνδεση ,η 
σχετική επίδραση τους στις µελλοντικές βιοµηχανικές λειτουργίες θα είναι όλο και πιό 
εµφανής . 
Οι εφαρµογές των µελλοντικών ροµποτικών συστηµάτων θα καθορίζονται σε µεγάλο 

βαθµό από τις δυνατότητες τους .Ένα µεγάλο τµήµα του µέλλοντος ανήκει στα “ευφυή ” 
ροµπότ .Ωστόσο ,θα εξακολουθήσει να υπάρχει ανάγκη και για “µη ευφυή ” ροµπότ .Ως 
µη ευφυές ροµπότ θεωρείτε αυτό που το οποίο έχει λίγους ή και καθόλου αισθητήρες , 
είναι προγραµµατισµένο εκ των προτέρων να εκτελέσει ένα συγκεκριµένο έργο ,δεν έχει 
καθόλου ευφυΐα στη λήψη αποφάσεων ,και γενικά έχει περιορισµένη ή καθόλου 
κινητικότητα .Ως ευφυές ροµπότ µπορεί να περιγράφει αυτό το οποίο έχει προηγµένους 
αισθητήρες ,προηγµένες δυνατότητες επεξεργασίας σηµάτων ,ευφυείς ικανότητες λήψης 
αποφάσεων και στη γενική περίπτωση κινητικότητα . 
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5.2 Χαρακτηριστικά µελλοντικών ροµποτικών συστηµάτων και εφαρµογών  

 
Τα χαρακτηριστικά της νέας γενιάς βιοµηχανικών ροµπότ µπορούν να εξαχθούν από 

τους περιορισµούς της τρέχουσας τεχνολογίας ,τις τάσεις τις αγοράς ,και την 
αναµενόµενη πρόοδο στις τεχνολογίες των συνιστωσών .Βελτιώσεις και στις πέντε 
βασικές λειτουργίες της µεταχείρισης ,αίσθησης ,επικοινωνίας ,ελέγχου και λήψης 
αποφάσεων αναµένονται στη µελλοντική ροµποτική τεχνολογία .Η πρόοδος σε όλες τις 
οµάδες συνιστωσών της ροµποτικής τεχνολογίας θα επηρεάσει τέτοιες βελτιώσεις . 
Η επόµενη γενεά των µηχανικών χειριστών αναµένεται να είναι τµηµατική , 

απαρτιζόµενη από υποκατασκευές οι οποίες θα µπορούν εύκολα να συναρµολογηθούν σε 
µια ποικιλία ροµποτικών σχηµατισµών .Επιπλέον ,τα µελλοντικά ροµποτικά συστήµατα 
αναµένεται να ενσωµατώσουν παράλληλες ροµποτικές αρχιτεκτονικές ή συστήµατα 
χειριστών µε πολλούς βραχίονες και συντονισµένες κινήσεις .Η χρήση συνεργαζόµενων 
συστηµάτων πολλών βραχιόνων θα µειώσει τον χρόνο εκτέλεσης ενός έργου ,κάτι το 
οποίο είναι απαραίτητο σε πολλές εφαρµογές κατασκευών ,επισκευών ,συναρµολόγησης, 
κ.α .  
Η ακρίβεια των διαθέσιµων χειριστών αναµένεται επίσης να βελτιωθεί σηµαντικά , 

παρέχοντας τη δυνατότητα στην επόµενη γενεά ροµποτικών συστηµάτων να 
χρησιµοποιείται πλήρως στις ηλεκτρονικές εφαρµογές συναρµολόγησης ,επίβλεψης και 
ακριβούς κατεργασίας .Οι τρέχουσες κατασκευαστικές διαδικασίες στη βιοµηχανία 
ηµιαγωγών απαιτούν ροµποτικά συστήµατα µε ακρίβεια της τάξης των ± 0.00025mm . 
Καθότι τα ροµποτικά συστήµατα που καθοδηγούνται από αριθµητικά δεδοµένα 
αναµένεται να χρησιµοποιηθούν ευρύτερα σε τέτοιες εφαρµογές ,απαιτούνται ακριβείς 
τοποθετήσεις αυτής της τάξης .Τέτοιες απαιτήσεις ακριβείας είναι πολύ φιλόδοξες και 
φαίνεται να βρίσκονται πέρα από τις αναµενόµενες δυνατότητες των ροµποτικών 
συστηµάτων επόµενης γενεάς ,εκτός και αν εµφανισθεί κάποια επαναστατική  
τεχνολογία .   
Μια εναλλακτική προσέγγιση σε τέτοιες κρίσιµες απαιτήσεις ακριβείας µπορεί να είναι 

η κατασκευή συσκευών εξαιρετικής τοποθέτησης στο άκρο του χειριστή ή η 
ενσωµάτωση συστηµάτων όρασης για αίσθηση στο τελικό σηµείο .Στις εφαρµογές 
ηλεκτρονικής συναρµολόγησης διαφόρων τµηµάτων ,Ωστόσο ,ροµποτικά συστήµατα 
καθοδηγούµενα από δεδοµένα µε ακρίβεια σε εύρος από ± 0.025mm έως ± 0.01mm είναι 
επαρκής . 
Οι εφαρµογές επίβλεψης – εποπτείας εξάλλου ,θέτουν απαιτήσεις στην ακρίβεια των 

ροµποτικών συστηµάτων παρόµοιες προς αυτές της ηλεκτρονικής βιοµηχανίας .Οι 
απαιτήσεις σε εφαρµογές κατεργασιών ακριβείας ,επιπλέον ,επεκτείνονται όχι µόνον 
στην ακρίβεια του ροµπότ ,αλλά και στην δυνατότητα µεταφοράς φορτίου µε τη 
συγκεκριµένη ακρίβεια .Θα χρειασθούν επίσης χειριστές οι οποίοι θα έχουν µικρή κάµψη 
υπό φορτίο και υψηλή σκληρότητα των συνδέσµων .Οι αναµενόµενες πρόοδοι στη 
γεωµετρία και δοµή του χειριστή θα βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά των ταλαντώσεων 
και την ακαµψία στα εξαρτήµατα των εµπορικών ροµποτικών συστηµάτων .Επιπλέον , 
γενικοί µηχανισµοί σε επίπεδο αρθρώσεων ή εργαλείου ,όπως εργαλειοοδηγοί ,που θα 
βελτιώνουν τη σκληρότητα του ροµπότ αναµένεται να διατεθούν εµπορικά . 
Τέτοιες απαιτήσεις επεξεργασίας αναµένεται να οδηγήσουν σε µελλοντικά ροµπότ που 

θα έχουν κατανεµηµένες λειτουργίες ελέγχου πολλών εργασιών .Η πρόοδος στην 
τεχνολογία VLSI αναµένεται να βελτιώσει τις υπολογιστικές δυνατότητες του 
λογισµικού ελέγχου της ροµποτικής κίνησης ,βελτιώνοντας ταυτόχρονα και τις 
δυνατότητες ελέγχου των έργων στα ροµποτικά συστήµατα επόµενης γενεάς .[6] 
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Οι ουσιαστικές κατευθύνσεις που ακολουθούν οι νέες τεχνολογίες προσδιορίζονται 
από πολύπλοκη αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων ,οι βασικότεροι των οποίων είναι η 
ανάπτυξη του υλικού και του λογισµικού ,η τεχνική και οικονοµική υποστήριξη και η 
κοινωνική αποδοχή και ασφάλεια των ροµπότ . 
Οι ουσιαστικές κατευθύνσεις που ακολουθούν οι νέες τεχνολογίες προσδιορίζονται 

από πολύπλοκη αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων ,οι βασικότεροι των οποίων είναι η 
ανάπτυξη του υλικού και του λογισµικού ,η τεχνική και οικονοµική υποστήριξη και η 
κοινωνική αποδοχή και ασφάλεια των ροµπότ .Αυτοί αναλύονται στη συνέχεια : 
 

(α) Ανάπτυξη Υλικού 
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης ροµποτικού υλικού εξαιτίας των 

τεχνολογικών εξελίξεων είναι : 
1. Η ανάπτυξη ταχέων ,ισχυρών και φθηνών υπολογιστικών συστηµάτων .Οι 

παράλληλες αρχιτεκτονικές σε υπολογιστές ,οι ταχύτεροι και ισχυρότεροι 
µικροεπεξεργαστές ,το µικρότερο µέγεθος και οι µειωµένες απαιτήσεις ισχύος θα 
χαρακτηρίσουν το µελλοντικό υπολογιστικό υλικό για εφαρµογές στη ροµποτική. Το 
πιο ισχυρό υλικό σε συνδυασµό µε καλύτερο λογισµικό ,θα καταστήσει δυνατή την 
εισαγωγή περισσότερης ευφυΐας σε µικρότερο χώρο .Από την πλευρά των 
συστηµάτων ,η επόµενη γενεά ροµπότ αναµένεται να είναι πιο αξιόπιστη ,να κοστίζει 
λιγότερο ,και να ενσωµατώνει ολοκληρωµένες λειτουργίες συντήρησης και 
ασφαλείας ,καθώς και προγράµµατα εκπαίδευσης .Επίσης ,οι τεχνικές δοκιµών 
απόδοσης αναµένεται να προτυποποιηθούν και να γίνουν ευρύτερα διαθέσιµες . 

2. Η ανάπτυξη ροµποτικών βραχιόνων και κινητήρων τους .Το µηχανικό σύστηµα του 
βραχίονα των σηµερινών βιοµηχανικών ροµπότ αποτελείται από ένα µηχανικό 
βραχίονα ή χειριστή και ένα χέρι ή τελικό στοιχείο δράσης .Υπάρχουν σηµαντικές 
εξελίξεις στα υλικά κατασκευής ,στο βέλτιστο και καινοτόµο σχεδιασµό ,στην 
αποφυγή κατασκευαστών ατελειών ,στη µείωση των µηχανικών ταλαντώσεων ,κλπ 
.Η επόµενη γενεά των τελικών στοιχειών δράσης θα έχει ιδιότητες µεταξύ των 
οποίων η δυνατότητα ταχείας αλλαγής , η τµηµατικότητα ,η επιδεξιότητα ,οι 
συσκευές προστασίας ροµπότ και εργαλείων ,και η ενσωµάτωση αισθητηρίων .Η 
γενική απαίτηση αλληλεπίδρασης µε ένα µεγάλο εύρος αντικειµένων υποδεικνύει την 
ανάγκη για γενικά τελικά στοιχεία δράσης .Αν και υπάρχει το δυναµικό για την 
ανάπτυξη κάποτε ενός οικονοµικού σχεδίου για γενική αρπάγη ενσωµατωµένη στο 
ροµπότ ,η επόµενη γενεά τελικών στοιχειών δράσης θα δώσει έµφαση στις ιδιότητες 
εναλλαγών και αισθητηρίων . 

3. Η ανάπτυξη αισθητηρίων .Οι οπτικοί αισθητήρες σήµερα Έχουν περισσότερη 
ικανότητα απ’ ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα ροµποτικό σύστηµα .Ωστόσο, 
οπτικοί αισθητήρες µε υψηλότερη διακριτική ικανότητα αναπτύσσονται σήµερα από 
ένα αριθµό κατασκευαστών .Αναµένεται επίσης να διατεθούν στο εµπόριο µικρά 
φύλλα αισθητηρίων αφής τα οποία θα Έχουν κατάλληλο χρόνο απόκρισης και 
ευαισθησίας ώστε να χρησιµοποιηθούν στα άκρα ροµποτικών δακτύλων . Τέτοιου 
είδους δεδοµένα µπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα των µηχανικών χεριών 
κατά την αρπαγή και την ακριβή µεταχείριση αντικειµένων . Επίσης , η τεχνολογία 
αίσθησης της ολισθηρότητας αναµένεται να διατεθεί ευρέως και να χρησιµοποιηθεί 
σε ροµποτικά συστήµατα σχεδιασµένα για τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών ενώ 
ολοκληρωµένες συσκευές αίσθησης δύναµης θα διατεθούν επίσης ευρύτατα. 
Ακουστικοί αισθητήρες σε συνδυασµό µε βελτιωµένες µεθόδους αναγνώρισης 
οµιλίας θα παρέχουν σε ροµπότ τη δυνατότητα να αντιλαµβάνονται την ανθρώπινη 
οµιλία .Αυτή και µόνο η επίτευξη θα αποτελέσει ένα επαναστατικό τρόπο 
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επικοινωνίας µεταξύ ροµπότ και µηχανών και θα ανοίξει νέες περιοχές δράσης που 
στοχεύουν στην εκµετάλλευση αυτής της δυνατότητας .Έχουν ακόµη αναπτυχθεί 
µικροαισθητήρια ,τα οποία είναι ολοκληρωµένα κυκλώµατα αισθητήρων που 
επεξεργάζονται πληροφορίες ,ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις προτείνουν και τρόπους 
δράσης .Σε σχέση µε εξωτερικές συσκευές διασύνδεσης των ροµπότ ,βελτιώσεις τόσο 
στους εξωτερικούς αισθητήρες όσο και στις δυνατότητες επικοινωνίας δεδοµένων 
αναµένονται στα ροµποτικά συστήµατα επόµενης γενιάς .Τέλος ,στην επόµενη γενεά 
ροµποτικών συστηµάτων ,η ολοκλήρωση οπτικών αισθητήρων και ροµποτικού 
υλικού/λογισµικού θα επιτυγχάνεται µε χαµηλό κόστος . 

4. Η εξέλιξη των συσκευών διεπικοινωνίας των συνιστωσών ροµποτικών συστηµάτων 
µε υπολογιστή .Οι συσκευές διασύνδεσης στα µελλοντικά ροµποτικά συστήµατα 
αναµένεται να υποστηρίζουν εξωτερικούς αισθητήρες , κινητήρες συνεργαζόµενους 
υπολογιστές ,ελεγκτές και τοπικά υπολογιστικά δίκτυα ,PLCs ,σταθµούς CAD και 
άλλες µηχανές παραγωγής .Τυποποιηµένα πρωτόκολλα επικοινωνίας και 
διασύνδεσης είναι ήδη διαθέσιµα για ροµποτικούς ελεγκτές και για τα 
προγραµµατιστικά συστήµατα των χρηστών τους . Τέτοιες διασυνδέσεις παρέχουν 
στο χρήστη την επιλογή ελέγχου της κίνησης µε ένα κατάλληλο πρόγραµµα που έχει 
υλοποιηθεί εξωτερικά ,παρά µε ότι παρέχεται από τον κατασκευαστή στο ροµποτικό 
ελεγκτή .Η δυνατότητα αυτή ενδυναµώνει τη χρήση των ροµπότ σε κατασκευαστικά 
κελύφη υπό τον έλεγχο ενός κεντρικού υπολογιστή ή µε τη χρήση ενός γενικευµένου 
λογισµικού σχεδιασµού ή λογισµικό εκτός λειτουργίας για τον προγραµµατισµό του 
ροµπότ . 

5. Η αυξηµένη κινητικότητα των ροµπότ .Μια από τις αρχές που διέπουν τα ροµποτικά 
συστήµατα είναι περιορισµένη ευελιξία στην κίνηση .Στις τρέχουσες εφαρµογές αυτό 
συνεπάγεται ένα σταθερό πλην ευέλικτο χώρο εργασίας µέσα στον οποίο µπορεί να 
κινηθεί το ροµπότ .Η προσθήκη της δυνατότητας για γενική κινητικότητα είναι το 
επόµενο λογικό βήµα στην ανάπτυξη περισσότερο χρήσιµων ροµποτικών 
συστηµάτων και ανοίγει ένα νέο φάσµα ροµποτικών εφαρµογών .[6] 

 
(β)  Ανάπτυξη Λογιστικού 
 

Η καρδιά κάθε υπολογιστικού συστήµατος είναι το λογισµικό του. Καθώς γίνεται 
διαθέσιµο όλο και πιο προηγµένο υλικό, τίθενται νέες απαιτήσεις σε όσους αναπτύσσουν 
εργαλεία λογισµικού, γλώσσες προγραµµατισµού και µεθόδους πλήρους εκµετάλλευσης 
των δυνατοτήτων του υλικού. 
Οι µελλοντικές εφαρµογές της ροµποτικής εξαρτώνται άµεσα από το λογισµικό που 

παρέχει έλεγχο, επεξεργασία αισθητηρίων σηµάτων, αναγνώριση προτύπων και ευφυή 
λήψη αποφάσεων Επιπλέον, απαιτείται ένα αποδοτικό περιβάλλον ανάπτυξης και 
ολοκλήρωσης συνιστωσών λογισµικού ενός ροµποτικού συστήµατος. Το περιβάλλον 
αυτό πρέπει να παρέχει τα εργαλεία ανάπτυξης λογισµικού, και εύκολη µεταφορά του 
λογισµικού σε πραγµατικά ροµποτικά συστήµατα. Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται η 
συµβατότητα και η µεταφερσιµότητα των προγραµµάτων, καθώς και η ανοικτή 
αρχιτεκτονική. 

 Στην περιοχή του λογισµικού ειδικών εφαρµογών, η αναγνώριση προτύπων και η 
κατανόηση οµιλίας είναι δύο περιοχές που αποτελούν πολλά υποσχόµενους τοµείς 
βελτίωσης των ροµποτικών δυνατοτήτων. Βελτιωµένοι αλγόριθµοι σε συνδυασµό µε 
ταχύτερο υλικό θα καταστήσουν δυνατή την πραγµατοποίηση τέτοιων βελτιώσεων, Μία 
από τις πιο σηµαντικές στενωπούς στην ανάπτυξη ευφυών ροµπότ είναι αυτή της 
επεξεργασίας εικόνας. Αισθητήρες όρασης µε µεγάλη διακριτική ικανότητα και 
πολυφασµατική απεικόνιση είναι ήδη διαθέσιµοι, ωστόσο δεν είναι ακόµη δυνατή η 
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επεξεργασία της πληροφορίας αυτής τόσο γρήγορα ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
στις περισσότερες εφαρµογές. 
Εξάλλου, οι βελτιώσεις σε ψηφιακά υπολογιστικά συστήµατα αναγνώρισης φωνής 

αναµένεται να οδηγήσουν σε χειριστές φωνητικά καθοδηγούµενους µε απευθείας έλεγχο 
της ανθρώπινης φωνής. Τέτοια συστήµατα αναµένεται να έχουν ένα ευρύτερο λεξιλόγιο 
ελέγχου κίνησης από τα υπάρχοντα συστήµατα δηµιουργίας φωνής και να είναι εµπορικά 
διαθέσιµα υπό τη µορφή ολοκληρωµένων ροµποτικών συστηµάτων. 
 
Το ευφυές λογισµικό είναι το νευραλγικό κέντρο της λειτουργίας ενός ευφυούς 

ροµπότ. ∆έχεται επεξεργασµένη πληροφορία αισθητήρων, βάσεις δεδοµένων και γνώσης 
και λαµβάνει αποφάσεις. ∆υστυχούς, όλες οι διαθέσιµες ευφυείς γλώσσες 
προγραµµατισµού εξαρτώνται ακόµη από κανόνες προγραµµατισµού. Κατά συνέπεια, 
εξαρτάται από τη δοµή του προγράµµατος το εάν θα επιτευχθεί ή όχι πραγµατική ευφυΐα. 
Καθώς όλο και περισσότερα πράγµατα µαθαίνονται για τη γνώση, την αναπαράσταση 
της και τη χρήση της, αυτή η δυνατότητα µπορεί να παρασχεθεί στο ροµπότ µέσω 
καταλλήλων γλωσσών. Εφόσον οι περισσότερες ιδέες για τη γνώση και την ευφυΐα 
εκφράζονται µέσου της γλώσσας, η ανάπτυξη µεθόδων κατανόησης της φυσικής 
γλώσσας από υπολογιστές αναµένεται να διευκολύνει την παροχή παρόµοιων 
δυνατοτήτων σε ένα ροµποτικό σύστηµα. 
Στον τοµέα της επικοινωνίας ανθρώπου-µηχανής, σηµαντικές βελτιώσεις αναµένονται 

στα ροµποτικά συστήµατα της επόµενης γενεάς. Η πολυπλοκότητα των ανθρωπίνων 
εργασιών που απαιτούνται για τον προγραµµατισµό και την παρατήρηση των 
ροµποτικών εφαρµογών θα µειωθεί σηµαντικά. Οι βιοµηχανικές απαιτήσεις για τη χρήση 
αυτοµατισµών καθοδηγούµενων από δεδοµένα σε συνδυασµό µε την πρόοδο στην 
τεχνολογία CΑD/CΑΜ, οι γλώσσες προγραµµατισµού των ροµπότ, και η τεχνητή 
νοηµοσύνη, αναµένεται να οδηγήσουν στην παραγωγή συστηµάτων προγραµµατισµού 
εκτός γραµµής βασισµένων σε CAD και ολοκληρωµένων στο ροµπότ, σε γλώσσες 
προγραµµατισµού σε επίπεδο έργου, και σε έµπειρους συµβούλους σχεδιασµού 
έργων.[6] 
 

(γ)  Τεχνική και Οικονοµική Υποστήριξη 
 

Ο κατάλογος των τοµέων υποστήριξης στη ροµποτική περιλαµβάνει ένα µεγάλο 
ποσοστό όλων των περιοχών της ανθρώπινης δραστηριότητας. Προφανώς οι 
τεχνολογικοί τοµείς συνεισφέρουν σηµαντικά στη ροµποτική τεχνολογία. Ιδιαίτερης 
σηµασίας είναι οι τοµείς της µηχανικής, της επιστήµης των υπολογιστών και της έρευνας 
υλικών, µε υποστήριξη από πολλές επιστήµες. 
Στις µη τεχνολογικές περιοχές, η ροµποτική παρουσιάζει συνάφεια µε τους τοµείς 

εκπαίδευσης, ψυχολογίας και κοινωνιολογίας όσον αφορά τις έννοιες της εκµάθησης, της 
ευφυΐας και των όρων της κοινωνικής συµπεριφοράς για την ανάπτυξη χρήσιµων 
ροµπότ. 
Τονίζεται όµως ότι η ανάπτυξη οποιουδήποτε σύνθετου τεχνολογικού συστήµατος 

απαιτεί δέσµευση οικονοµικής υποστηρίξεις η οποία επεκτείνεται πολύ περισσότερο από 
τα άµεσα οφέλη. Είναι θετικό ότι η ροµποτική, βασίζεται σε τεχνικές περιοχές οι οποίες 
ήδη έχουν ευρεία βάση σε άλλες εφαρµογές, ωστόσο, υφίσταται ακόµη η ανάγκη για την 
υποστήριξη της ολοκλήρωσης τέτοιων τεχνολογικών περιοχών σε λειτουργούντα 
ροµποτικά συστήµατα.[6] 
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(δ)  Κοινωνική Αποδοχή και Ασφάλεια 
 

Ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται εξαιτίας της εκτεταµένης ροµποτικής 
ανάπτυξης και εφαρµογής σήµερα, είναι ο φόβος της απώλειας εργασίας από ένα 
ροµπότ, όπως είχε κάποτε εκδηλωθεί και για τους προσωπικούς υπολογιστές. Όπως µε 
τις περισσότερες τεχνολογικές εξελίξεις, πρέπει να αναµένεται ότι τα ροµπότ θα 
δηµιουργήσουν ένα νέο σύνολο τύπων εργασιών, ενώ ταυτόχρονα θα αντικαταστήσουν 
τους ανθρώπους σε εργασίες οι οποίες ούτως ή άλλως δεν τους ταιριάζουν. Επιπλέον, 
όπως έχει οµολογηθεί από ανθρώπους της βιοµηχανίας, η εισαγωγή ροµπότ στη γραµµή 
παραγωγής, οδήγησε σε αύξηση της παραγωγικότητας µε επακόλουθο την ανάγκη νέων 
προσλήψεων προκειµένου να καλυφθεί η ζήτηση της αγοράς. 
 
Τέλος, µία από τις πιο συχνές ανησυχίες που εκφράζονται σε σχέση µε την κοινωνική 

αποδοχή και τις νέες εφαρµογές των ροµπότ είναι η ασφάλεια τους. Εάν όλα τα ροµπότ 
µπορούν να συµµορφωθούν µε τους τρεις νόµους της ροµποτικής όπως διατυπώθηκαν 
από τον Ασίµωφ, τότε δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβληµα. 
Συµπερασµατικά, η επόµενη γενεά ροµποτικών συστηµάτων θα έχει τα ακόλουθα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά [RF90]: 
• Βελτιωµένες επιδόσεις διαχείρισης ως προς την ακρίβεια, την ικανότητα φόρτωσης, και 
τη σκληρότητα. 
• Ολοκληρωµένες λειτουργίες αίσθησης και ελέγχου και προσαρµοστική συµπεριφορά 
υπό την επίδραση αισθητήριας πληροφορίας. 
• Καλά οργανωµένη επικοινωνία δεδοµένων και σηµάτων ελέγχου µε άλλες συσκευές, 
υπολογιστές, χρήστες, και τοπικά δίκτυα υπολογιστών. 
• Βελτιωµένες, πιο σθεναρές (εύρωστες), και προσαρµοστικές ενέργειες ελέγχου. 
• Ικανότητα σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων βασισµένη στους αισθητήρες, την 
αλληλεπίδραση, και την εµπειρία.[6] 
 
5.3 Μελλοντικές εφαρµογές  

 
Στη συνέχεια ,παρατίθενται οι βασικότεροι τοµείς εφαρµογών της ροµποτικής υπό το 

πρίσµα των µελλοντικών εξελίξεων . 
 
(α) Βιοµηχανία Ηµιαγωγών 
 
∆ιατίθενται σήµερα ροµπότ ,για εφαρµογές θαλαµών κενού .Στο εγγύς µέλλον είναι 

λογικό να αναµένεται ότι τα ροµπότ θα χρησιµοποιούνται εκτενώς σε λειτουργίες 
παρασκευής µικροκυκλωµάτων .Έχουν υψηλή ακρίβεια ,υψηλή επαναληπτικότητα , 
υψηλής κατάταξης καθαριότητας και µεγάλη αντίσταση στους κινδύνους των 
περισσοτέρων διαδικασιών παρασκευής µικροκυκλωµάτων . 

 
 
 
(β) Κατασκευές ,Συναρµολόγηση και Επιθεώρηση  
 
Οι λειτουργίες κατασκευών και συναρµολόγησης ήταν ανάµεσα στις πρώτες 

εφαρµογές ροµποτικής .Η περιοχή αυτή αναµένεται να συνεχίσει να αποτελεί περιοχή 
ευρείας εφαρµογής της ροµποτικής ,εκµεταλλευόµενη την αυξηµένη ικανότητα των 
ροµπότ για κατασκευή ,συναρµολόγηση και Επιθεώρηση τελειωµένων προϊόντων  
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Η προσθήκη ευφυΐας και βελτιωµένης ικανότητας αναγνώρισης και ταύτισης προτύπων 
(pattern identification and matching ) θα καταστήσει δυνατή την απόλυτη Επιθεώρηση 
κατασκευασµένων προϊόντων .Η υψηλότερη παραγωγικότητα και το µειωµένο κόστος θα 
διατηρήσουν ανταγωνιστική την κατασκευαστική βιοµηχανία .[6] 

 
(γ) ∆ιαχείριση Υλικών   
 
Πέραν της συνήθους διαχείρισης υλικών ,η οποία είναι τµήµα κάθε κατασκευαστικής 

διαδικασίας ,µια πολύ σηµαντική εφαρµογή της ροµποτικής είναι η διαχείριση πακέτων 
και αλληλογραφίας που µεταφέρονται καθηµερινά από το ένα σηµείο στο άλλο µιας 
χώρας .Οι νυκτερινές υπηρεσίες διανοµής διαχειρίζονται στις ΗΠΑ εκατοµµύρια πακέτα 
κάθε νύκτα .Ένα µεγάλο τµήµα της ταξινόµησης και επαναδροµολόγησης αυτών των 
πακέτων γίνεται κυρίως από ανθρώπους .Ένα τυπικό ποσοστό σφάλµατος είναι κοντά 
στο πέντε τοις εκατό . 
Η εµπειρία υπαγορεύει έναν αριθµό ελέγχων που πραγµατοποιούνται στη διαδικασία της 

µεταφοράς πακέτων .Τα ροµπότ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση αρκετών 
εργασιών διαχείρισης πακέτων καθώς και για την παροχή ελέγχων  εγκυρότητας. Η ευρεία 
χρήση των ροµπότ για τις λειτουργίες αυτές εξαρτάται από την ανάπτυξη βελτιωµένων 
µεθόδων επεξεργασίας εικόνων και αναγνώρισης προτύπων , καθώς και από τους 
σχεδιασµούς βελτιωµένης µεταχείρισης από ροµπότ .Η τοποθέτηση σε κιβώτια µεταφορών 
µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της πληρότητας ενός αεροσκάφους για µεταφορά πακέτων 
είναι επίσης µια ευφυής διαδικασία που οι άνθρωποι εκτελούν πολύ καλά .Ωστόσο ,ακόµη 
δεν είναι γνωστό πως πρέπει να προγραµµατιστεί ένα ροµπότ για να το εκτελέσει από 
εξίσου καλά .    [6] 

 
(δ) Οικιακές Εφαρµογές  
 
Η αποδοχή από τον άνθρωπο µιας νέας τεχνολογίας βοηθιέται πάντοτε από τη φιλική , 

φθηνή έκδοση της τεχνολογίας ,η οποία µπορεί να εκτελεί ένα απλό αλλά µη ελκυστικό 
έργο το οποίο αποτελεί κοµµάτι της καθηµερινής ζωής .Υπό αυτό το πρίσµα ,ένα ροµπότ 
καθαρισµού πατωµάτων θα ενισχύσει πολύ περισσότερο την αποδοχή της ροµποτικής 
από όλες τις άλλες ροµποτικές εφαρµογές µαζί .Ένα τέτοιο ροµπότ απαιτεί ιδιαίτερα 
εξελιγµένες ικανότητες αίσθησης ,αναγνώρισης προτύπων και ελέγχου ,και έχει ήδη 
αναπτυχθεί .[6] 
 

(ε) ∆ιαστηµικές και Υποβρύχιες Εφαρµογές  
                 
Τα ροµπότ είναι ιδεώδη για ∆ιαστηµικές εφαρµογές .Συγκεκριµένα ,ένα ροµπότ µε 

τους κατάλληλους αισθητήρες µπορεί να εκτελέσει αρκετά έργα τα οποία είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνα και ακριβά για να εκτελεστούν από τους ανθρώπους .Τα ροµπότ 
επισκευής δορυφορικών και διαστηµικών κατασκευών παρέχουν µια επέκταση των 
ανθρώπινων δυνατοτήτων σε ∆ιαστηµικές εφαρµογές ,οι οποίες αναµένεται να είναι 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την µελλοντική εξερεύνηση του διαστήµατος .Μη 
επανδρωµένα διαστηµόπλοια εφοδιασµένα µε ευφυή ροµπότ µπορούν να διεξάγουν 
πειράµατα και να αντλήσουν γνώσεις όσον αφορά αποµακρυσµένες και επικίνδυνες 
περιοχές του διαστήµατος . 
Στην ίδια λογική λειτουργίας εµπίπτουν και τα υποβρύχια ροµπότ ,τα οποία 

χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο για την εξερεύνηση του βυθού ,για τον 
εντοπισµό ναυαγίων ,για την πόντιση καλωδίων ,κ.α .[6] 
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(στ) Ιατρική  
 
Η ακρίβεια και η ορθότητα των ροµποτικών χειριστών σε συνδυασµό µε λογισµικό 

ευφυούς επεξεργασίας εικόνας θα καταστήσει τη χειρουργική µια ιδιαίτερα επακριβή 
τέχνη από ότι είναι σήµερα εφικτό .Αυτό βεβαίως δεν ενθαρρύνει την αντικατάσταση 
των χειρουργών ή άλλου ιατρικού προσωπικού από ροµπότ .Απλά ,το ροµπότ θα 
είναι ένας πολύτιµος βοηθός στη διανοµή της ιατρικής φροντίδας .Η κοινωνική 
αποδοχή των ροµπότ ,θα είναι πιθανότατα αρκετά πιο γρήγορη εάν οι εφαρµογές 
στην Ιατρική έχουν τα αποτελέσµατα που υπόσχονται .Ροµπότ που υποβοηθούν 
ιατρικές εγχειρήσεις βρίσκονται ήδη σήµερα σε χρήση  . 
Αξίζει τέλος να αναφερθούν επιγραµµατικά ορισµένες πρόσφατες αναπτύξεις 

ροµποτικής τεχνολογίας στην Ιαπωνία .Αυτές είναι : 
 
� Μηχανισµοί µε Παράλληλους Βραχίονες : Είναι ροµπότ µε βελτιωµένη 

ταχύτητα και ακρίβεια που δρουν συνεργατικά . 
� Τεχνολογία Εικονικής Πραγµατικότητας : Είναι συστήµατα όπου οι κινήσεις 

ανθρώπων επαναλαµβάνονται και µαθαίνονται από ροµπότ ,ενώ η 
πληροφορία µεταξύ ανθρώπου και ροµπότ µεταδίδεται σε πραγµατικό χρόνο . 

� Μικρό-Ροµπότ Καλυµένο µε Μικροφωτοκύτταρα : Είναι µικρά κινητά ροµπότ 
που έχουν αναπτυχθεί από τη Sanyo Electric Corp. Και που αντλούν ενέργεια 
από τον ήλιο ,ώστε να µην υπάρχει εξάρτηση από καλώδιο παροχής ισχύος . 
Αναµένεται να χρησιµοποιηθούν σε ιατρικές και εφαρµογές συντήρησης . 

� Μουσικά Ροµπότ : Είναι πειραµατικά ροµπότ µε εξελιγµένα άκρα µε δάκτυλα, 
τα οποία παίζουν Μουσικά όργανα . 

� Ροµπότ Ιατρικών Χρήσεων : Τέτοια ροµπότ χρησιµοποιούνται ήδη σε 
υποβοήθηση εγχειρήσεων ,λαπαροσκόπηση ,κλπ . 

� Αυτόµατο Σύστηµα Κατασκευής Σήραγγας : Είναι ροµπότ που 
χρησιµοποιούνται σε κατασκευαστικές εργασίες για αυτόµατη επίχρηση και 
τοποθέτηση πλακιδίων µέσα σε σήραγγες . 

� Ροµπότ Ψεκασµού Φυτοφαρµάκων : Είναι ροµπότ που χρησιµοποιούνται για 
τον έλεγχο εντοµών σε µηλιές ,προστατεύοντας τους καλλιεργητές από τοξικά 
χηµικά . 

� Ροµπότ Ασφαλείας : Είναι ροµπότ εξοπλισµένα µε καπνογόνα και φωτιά , 
έχουν ικανότητα αναγνώρισης του ανθρώπινου σώµατος ,και διαθέτουν 
αισθητήρες για διαρροή νερού .Μετακινούνται αθόρυβα στα δωµάτια ,και 
ειδοποιούν φρουρούς σε περίπτωση εισβολέων ή ατυχηµάτων .[6] 
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Επίλογος 
 
Όµως στην περαιτέρω εξέλιξη των παραπάνω ήδη εξελιγµένων επιτευγµάτων 

έρχεται να προστεθεί και ο όρος Τεχνητή Νοηµοσύνη. Η Τεχνητή Νοηµοσύνη είναι 
αποδεκτά το πιο συναρπαστικό κοµµάτι στην ροµποτική. Είναι το κοµµάτι εκείνο µε 
τις περισσότερες αντιφάσεις απόψεων: Όλοι συµφωνούν ότι ένα ροµπότ µπορεί να 
δουλέψει σε γραµµή συναρµολόγησης αλλά δεν υπάρχει οµοφωνία για το αν κάποτε 
ένα ροµπότ µπορεί να γίνει ευφυές.  
  Όπως ο ίδιο ο όρος ροµπότ έτσι και η Τεχνητή Νοηµοσύνη είναι δύσκολο να 
ερµηνευτούν. Ουσιαστικά η Τεχνητή Νοηµοσύνη θα αποτελούσε µια αναδηµιουργία 
της διαδικασίας της ανθρώπινης σκέψης. Αυτό θα περιλάµβανε την ικανότητα να 
µαθαίνει για τα πάντα, την ικανότητα να αιτιολογεί, την ικανότητα να µιλάει και να 
συνδυάζει ιδέες. Παρόλα αυτά µέχρι στιγµής έχει σηµειωθεί µεγάλη επιτυχία µόνο σε 
πιο περιορισµένες εφαρµογές τεχνητής νοηµοσύνης. Έτσι οι σηµερινές µηχανές µε 
τεχνητή νοηµοσύνη έχουν την ικανότητα να αναπαράγουν µόνο ορισµένα 
χαρακτηριστικά της διανοητικής ικανότητας.  
Στα ροµπότ της εποχής αυτής, αν κάτι πάει στραβά, ο ανθρώπινος παράγοντας 

τροποποιεί τον κώδικα προγραµµατισµού και τον ξαναφορτώνει στο ροµπότ 
ελπίζοντας ότι όλα θα πάνε καλά και θα δουλέψει κανονικά το σύστηµα. Αυτό που 
επιθυµούν περισσότερο οι επιστήµονες είναι δηµιουργήσουν ροµπότ περισσότερο 
ανεξάρτητα τα οποία να µπορούν να µεταβάλουν µόνα τους τον ίδιο τους τον 
προγραµµατισµό.  
Επιστήµονες και µηχανικοί έχουν κάνει αρκετές προσεγγίσεις στον έλεγχο 

ροµποτικών συστηµάτων. Κατάφεραν να δηµιουργήσουν ένα ροµπότ το οποίο 
κινείται και σχηµατίζει χάρτες και άλλα είδη µοντέλων που χρησιµοποιούν την 
ακολουθία ενεργειών µε µαθηµατική ακρίβεια.  
Η µελλοντική εκδοχή του ροµποτικού αυτού συστήµατος είναι ένα σύστηµα το 

οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αναθεωρεί δεδοµένα και πράξεις καθώς και να 
δηµιουργεί καινούριους χάρτες σε περίπτωση που κάποιο εµπόδιο βρεθεί στο δρόµο 
του ροµποτικού συστήµατος και διακόψει την κίνηση του. Επίσης για τη διασφάλιση 
του ίδιου του ροµπότ θα πρέπει να υπάρχουν αποθηκευµένα εναλλακτικά 
προγραµµατισµένα σενάρια ώστε το ροµπότ να µπορεί να συνεχίσει την αποστολή 
του. Τα προγράµµατα αυτά θα πρέπει να επιλεγούν µόνα τους από το ίδιο το ροµπότ 
σε περίπτωση που υπάρξουν τέτοιου είδους δυσκολίες.  
Οι Η/Υ µπορούν ήδη να λύσουν προβλήµατα τέτοιου είδους σε συγκεκριµένο 

βαθµό. Πρώτα το ροµπότ τεχνητής νοηµοσύνης ελέγχει τα γεγονότα για µια 
κατάσταση, δια µέσου αισθητήρων ή µε ανθρώπινη είσοδο των δεδοµένων αυτών. Ο  
Η/Υ συγκρίνει τις πληροφορίες αυτές µε τα αποθηκευµένα δεδοµένα και βγάζει το 
ανάλογο συµπέρασµα στο τι σηµατοδοτούν οι πληροφορίες, επιλέγοντας την ενέργεια 
που θα είναι πιο επιτυχηµένη βασισµένη στις πληροφορίες που συλλέχθησαν.  
Κάποια σύγχρονα ροµπότ έχουν την ικανότητα να µαθαίνουν σε περιορισµένο 

βαθµό. Στην εκµάθηση τα ροµπότ αναγνωρίζουν αν µια συγκεκριµένη ενέργεια (π.χ. 
κούνηµα ποδιών µε συγκεκριµένο τρόπο) επιφέρει επιθυµητό αποτέλεσµα. Το ροµπότ 
αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές και επιχειρεί την επιτυχή ενέργεια την επόµενη 
φορά που βρεθεί στην ίδια κατάσταση.  
Κάποια ροµπότ µπορούν να αλληλεπιδρούν κοινωνικά. Η Kismet είναι ένα ροµπότ 

το οποίο αναγνωρίζει την ανθρώπινη γλώσσα του σώµατος και τη χροιά της φωνής 
και αποκρίνεται κατάλληλα. Οι δηµιουργοί του ροµπότ αυτού έστρεψαν το 
ενδιαφέρον τους στην αλληλεπίδραση µεταξύ ενήλικων και βρεφών, βασιζόµενοι 
στον τόνο της φωνής και στο οπτικό στοιχείο.  
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Η Kismet και άλλα ανθρωπόµορφα ροµπότ στο εργαστήριο τεχνητής νοηµοσύνης 
του ΜΙΤ χρησιµοποιούν µια ασύµβατη δοµή ελέγχου. Αντί να κατευθύνεται κάθε 
ενέργεια χρησιµοποιώντας ένα κεντρικό H/Y, τα ροµπότ ελέγχουν τις κατώτερων 
επιπέδων ενέργειες µε κατώτερου επιπέδου H/Y. Οι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι 
αυτό είναι ορθότερο µοντέλο τεχνητής νοηµοσύνης.  
Η προσοχή εστιάζεται κυρίως σε ανθρωπόµορφα ροµπότ γιατί είναι πιο προσιτά και 

στον απλό άνθρωπο. Έτσι γίνεται ευκολότερη η επικοινωνία ανθρώπου-µηχανής και 
ευνοείται πολύ ο τοµέας  εκπαίδευσής τους. Αυτό που αναµένεται είναι ένας κόσµος 
που θα συνυπάρχουν άνθρωπος και έξυπνες µηχανές. Έξυπνες µηχανές που θα 
χρησιµοποιηθούν σε µεγάλο εύρος εφαρµογών, από χειρονακτική εργασία σε 
διάφορους τοµείς µέχρι και υπηρεσίες κοινωνικών ωφελειών. Έτσι τα ροµπότ θα 
ξεφύγουν από την αποκλειστικότητα της βιοµηχανίας και θα αρχίσουν να αποτελούν 
κοµµάτι της καθηµερινότητας µας, τόσο στην εργασία µας όσο και µέσα στο ίδιο µας 
το σπίτι είτε ως µεµονωµένη συσκευή είτε ως οικιακή βοηθό. Επιπλέον προβλέπεται 
ανάπτυξη ενός είδους ροµπότ που ονοµάζεται cyborg. Τα cyborgs  είναι συνδυασµός 
µηχανής µε ανθρώπινη σάρκα και ανθρώπινα µέλη, έχοντας ως απώτερο σκοπό τη 
µεταµόσχευση ανθρώπινου εγκεφάλου σε ροµπότ για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής του 
ανθρώπινου είδους.  
Η διαχωριστική δικλείδα µεταξύ επιστηµονικής φαντασίας και επιστήµης ολοένα 

συρρικνώνεται . Στην πραγµατικότητα η τεχνολογία αναπτύσσεται σε τόσο 
γρήγορους ρυθµούς σε σηµείο που πολλοί άνθρωποι να αναρωτιούνται κατά πόσο η 
ασφάλεια µας θα συνεχίσει να υφίσταται όταν τα ευφυή ροµποτικά συστήµατα 
αρχίσουν να αποκτούν συναισθήµατα όµοια µε τα ανθρώπινα όντα.                   
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