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  Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναγνωρίσω το επίπεδο των γνώσεων που µου παρείχε το 
τµήµα ηλεκτρονικής. Οι γνώσεις που αποκόµισα από το τµήµα, καθιστούν εφικτή τη µελέτη 
και την αφοµοίωση θεµάτων σχετικών µε τους τοµείς: των αναλογικών και ψηφιακών 
ηλεκτρονικών, τον τοµέα των ενσωµατωµένων υπολογιστικών συστηµάτων και της 
αρχιτεκτονικής τους και τον τοµέα των ευφυών συστηµάτων.  Ως απόφοιτος του τµήµατος 
ηλεκτρονικής, φέρω άποψη για επίκαιρα θέµατα που σχετίζονται µε αυτούς τους τοµείς και 
έχω τη δυνατότητα να αναπτύξω εφαρµογές οι οποίες άπτονται της τρέχουσας τεχνολογίας. 
  Η κατάρτιση και η εµπειρία των καθηγητών στο σύνολο τους, ήταν ικανές να συντηρήσουν 
το ενδιαφέρον των φοιτητών και να κρατήσουν το επίπεδο της σχολής υψηλό. 
  Κλείνοντας, επιθυµώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Ρηγάκη για τις γνώσεις, το χρόνο 
και τον εξοπλισµό που µου παρείχε γενναιόδωρα, καθόλη τη διάρκεια της υλοποίησης του 
έργου. 
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Περίληψη 
 

  Το συγκεκριµένο έργο ασχολείται µε τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός αυτοµατισµού 
ελεγχόµενου από το διαδίκτυο. Πρόκειται για µια υπολογίσιµη προσέγγιση καθώς το κόστος 
κατασκευής  είναι περιορισµένο, η κατανάλωση της συσκευής είναι µικρή, ενώ ο 
αυτοµατισµός παρέχει αρκετές δυνατότητες, οι οποίες µπορούν να επεκταθούν.  
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Abstract 

The current project deals with the design and the implementation of an internet controlled 
automation. It is an interesting approaching of the concept as the construction cost is 
reduced, the power needs of the automation are low, while its capabilities are plenty and 
easy to evolve. 
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Κεφάλαιο  1                Εισαγωγή 

 

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
  Το πεδίο του αυτοµατισµού, είναι η επιστήµη και η τεχνολογία που ασχολείται µε την 
επιβολή επιθυµητής συµπεριφοράς στα φαινόµενα και µε την κατανόηση των µηχανισµών 
µέσω των οποίων καθορίζεται η λειτουργία ενός φαινοµένου. Αυτοµατισµός ονοµάζεται και 
Επιστήµη του Ελέγχου. Το αντικείµενο του Αυτοµατισµού, είναι γενικό και πολύπλευρο, για 
τούτο και εφαρµογές του βρίσκονται πολυάριθµες στην καθηµερινή ζωή και στη βιοµηχανία. 
  Ο Αυτοµατισµός είναι ένα από τα πιο ιστορικά πεδία της επιστήµης, διότι η ανάπτυξή του 
συνοδεύει την εξέλιξη όλων των άλλων τεχνολογιών. Η γνώση του Αυτοµατισµού, εποµένως, 
αποτελεί γνώση της τεχνολογικής ιστορίας µας και της κληρονοµιάς µας. Στην περίπτωση 
του Αυτοµατισµού, µάλιστα, η ιστορία αυτή είναι ιδιαίτερα πλούσια µιας και οι Αρχαίοι 
Έλληνες επέδειξαν ιδιαίτερη εφευρετικότητα και ανέπτυξαν πολλές και σηµαντικές λύσεις 
αυτοµατισµού, που χρησιµοποιούνται µέχρι και σήµερα.  Χάρη στην καθολική και 
γενικευµένη διάδοση των εφαρµογών του, ο Αυτοµατισµός αποκτά ένα σηµαντικό ρόλο στη 
ζωή του ανθρώπου. 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
   Συχνά γίνονται αναφορές σε µια "αυτόµατη" συσκευή π.χ. µια φωτογραφική µηχανή, που 
επιλέγει το χρόνο έκθεσης και το διάφραγµα, χωρίς να χρειάζεται ρύθµιση από το 
φωτογράφο ή ένα κιβώτιο ταχυτήτων που αλλάζει σχέση µετάδοσης, χωρίς να κινηθεί ο 
µοχλός ταχυτήτων. 

   Ο Αυτοµατισµός είναι το πεδίο της επιστήµης και της τεχνολογίας που ασχολείται µε αυτά 
ακριβώς τα φαινόµενα. Ειδικότερα, ο ααυτοµατισµός περιλαµβάνει: 

� Την εξέταση και κατανόηση των µηχανισµών µέσω των οποίων ένα φαινόµενο 
οδηγείται στο να έχει τη µια ή την άλλη συµπεριφορά. Αυτή η αντίληψη των 
αιτίων που καθορίζουν τις λειτουργίες ενός φαινοµένου ονοµάζεται και ανάλυση 
των συστηµάτων. 

� Τον έλεγχο, δηλαδή την επιβολή στα φαινόµενα της επιθυµητής ή της 
συµφέρουσας συµπεριφοράς ή, ακόµη, την αποτροπή µιας επικίνδυνης ή 
ζηµιογόνας εξέλιξης. 

   Οι δύο αυτές διαστάσεις του Αυτοµατισµού είναι, βέβαια, αλληλένδετες και 
συµπληρωµατικές. Η ικανότητα να ελέγξουµε ένα φαινόµενο στηρίζεται, καταρχήν, στην 
προηγούµενη κατανόηση των επιµέρους γεγονότων και συνθηκών που το προκαλούν. Έτσι, 
στο παράδειγµα του κιβωτίου ταχυτήτων, πρέπει πρώτα να κατανοήσουµε πότε και γιατί ο 
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οδηγός αλλάζει τις σχέσεις µετάδοσης και, έπειτα, να υποκαταστήσουµε αυτόν το χειρισµό µε 
µια "αυτόµατη" διάταξη (το αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων). 
Όπως και τα άλλα πεδία της σύγχρονης τεχνολογίας, ο Αυτοµατισµός ενσωµατώνει όλες τις 
σχετικές δραστηριότητες και αποτελέσµατα, δηλαδή: 

� τις µεθόδους και τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση και τον έλεγχο των 
συστηµάτων µε µαθηµατικές ή άλλες µεθόδους, καθώς και τις γενικότερες θεωρητικές 
προσεγγίσεις από τις οποίες προέρχονται και στις οποίες στηρίζονται αυτές οι 
µέθοδοι. 

� Όλα τα βήµατα της διαδικασίας ανάπτυξης των αυτόµατων συστηµάτων: την αρχική 
θεώρηση και σύλληψη, τη σχεδίαση, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη δοκιµαστική 
λειτουργία και την οριστική εφαρµογή 

� Τις διάφορες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται ή υποβοηθούν στην εφαρµογή των 
µεθόδων του αυτοµατισµού και περιλαµβάνουν όργανα και ειδικό εξοπλισµό, τεχνικές 
γνώσεις και τεκµηρίωση. 

� Τις ίδιες τις τεχνητές ή φυσικές διατάξεις και µηχανές που χρησιµοποιούνται για να 
επιβληθεί η επιθυµητή συµπεριφορά και οι οποίες, εποµένως, επιτελούν την αυτόµατη 
λειτουργία. Όλες αυτές οι περιοχές συναποτελούν την ύλη του Αυτοµατισµού και το 
αντικείµενο εργασίας των τεχνικών που απασχολούνται σε αυτόν τον τοµέα (οι 
Τεχνικοί Αυτοµατισµού). 

 
 
1.1.2  ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

   
  Το αντικείµενο του αυτοµατισµού είναι γενικό και πολύπλευρο, έτσι οι εφαρµογές του είναι 
πολυάριθµες και πολύµορφες και απλώνονται σε όλες τις περιοχές της φυσικής και 
τεχνολογικής πραγµατικότητας. ∆εκάδες εφαρµογές του αυτοµατισµού ελέγχουν τη 
λειτουργία απλών συσκευών, οι οποίες χρησιµοποιούνται καθηµερινά. Μια διάταξη 
αυτοµατισµού, για παράδειγµα, εξασφαλίζει ότι ο θερµοσίφωνας έχει την επιθυµητή 
συµπεριφορά, δηλαδή διατηρεί το νερό στην κατάλληλη για οικιακή χρήση θερµοκρασία.  
  Ένα τεράστιο πλήθος από εφαρµογές του αυτοµατισµού βρίσκονται σε όλες τις σύγχρονες 
τεχνολογικές εγκαταστάσεις, συσκευές, διατάξεις και µηχανές που συναντάµε στη βιοµηχανία 
και τις µεταφορές.  
  Οι εφαρµογές του αυτοµατισµού δεν περιορίζονται στον τεχνικό τοµέα. Θέµα του 
αυτοµατισµού είναι, για παράδειγµα, η διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο οι αγορές 
διαµορφώνουν τις τιµές των αγαθών. ∆ηλαδή, ο αυτοµατισµός χρησιµοποιείται για την 
ανάλυση και µελέτη των φαινοµένων της οικονοµίας. Ακόµη, ο αυτοµατισµός εξετάζει την 
επίδραση των διαφόρων παραγόντων στην ανάπτυξη των έµβιων πληθυσµών και τους 
νόµους που διέπουν την εξέλιξη των οικοσυστηµάτων. 
  Οι πιο εξελιγµένες µορφές αυτόµατης λειτουργίας βρίσκονται, φυσικά, στους ζωντανούς 
οργανισµούς. Το ανθρώπινο σώµα, για παράδειγµα, περιλαµβάνει πολυάριθµες αυτόµατες 
διαδικασίες που εξασφαλίζουν την οµαλή λειτουργία του οργανισµού. Ενδεικτικά: 

� Όταν κάποιο όργανο του σώµατος χρειασθεί οξυγόνο, π.χ. όταν 
καταβάλλουµε µυϊκή προσπάθεια, η καρδιά πυκνώνει τις σφίξεις και έτσι 
επιταχύνει την κυκλοφορία του αίµατος, που µεταφέρει το οξυγόνο σε 
όλο το σώµα. 

� Όταν η ένταση του φωτός αυξάνεται, η κόρη συστέλλεται και περιορίζει 
την έκθεση του εσωτερικού οφθαλµού στο φως, προστατεύοντας έτσι 
την ευαίσθητη ωχρή κηλίδα από κορεσµό ή βλάβη. 
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� Όταν η θερµοκρασία του οργανισµού ανέβει, οι αδένες του δέρµατος 
εκκρίνουν τον ιδρώτα µε µεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, που εξατµίζεται 
και αφαιρεί θερµότητα από την επιφάνεια του σώµατος. 

 

 

1.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 

  Το Internet είναι ένα πλέγµα από εκατοµµύρια διασυνδεδεµένους υπολογιστές που 
εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες του σε εκατοµµύρια 
χρήστες. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του Internet είναι ότι µπορεί να συνδέει υπολογιστές 
διαφορετικού τύπου, δηλαδή υπολογιστές που µπορεί να διαφέρουν όσον αφορά την 
αρχιτεκτονική του υλικού (hardware), το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιούν και το 
πρωτόκολλο δικτύωσης που εφαρµόζεται στο τοπικό τους δίκτυο. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της 
ευελιξίας του, εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δεκαετιών. Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του Internet είναι ότι είναι αποκεντρωµένο 
και αυτοδιαχειριζόµενο. ∆εν υπάρχει δηλαδή κάποιος κεντρικός οργανισµός που να το 
διευθύνει και να παίρνει συνολικά αποφάσεις σχετικά µε το είδος των πληροφοριών που 
διακινούνται, τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους διάφορους υπολογιστές του ή τη 
διαχείρισή του. Καθένα από τα µικρότερα δίκτυα που το αποτελούν διατηρεί την αυτονοµία 
του και είναι το ίδιο υπεύθυνο για το είδος των πληροφοριών που διακινεί, τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι υπολογιστές του και τη διαχείρισή του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP 

  
 Πρωτόκολλο θεωρείται ένα σύνολο από συµβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσµο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο 
από συµβάσεις που καθορίζουν το πώς ανταλλάσσουν µεταξύ τους δεδοµένα οι υπολογιστές 
του δικτύου. Το πρωτόκολλο είναι αυτό που καθορίζει το πώς διακινούνται τα δεδοµένα, το 
πώς γίνεται ο έλεγχος και ο χειρισµός των λαθών, κλπ. Το Internet δεν είναι ένα απλό δίκτυο, 
αλλά ένα διαδίκτυο. Χρειάζεται εποµένως ένα σύνολο από συµβάσεις που να καθορίζουν το 
πώς ανταλλάσσουν µεταξύ τους δεδοµένα υπολογιστές που µπορεί να είναι διαφορετικού 
τύπου και να ανήκουν σε διαφορετικά δίκτυα.  Ακριβώς αυτό το σύνολο συµβάσεων 
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προσφέρει το TCP/IP. Όλοι οι υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι στα χιλιάδες µικρότερα 
δίκτυα του Internet τρέχουν το πρωτόκολλο TCP/IP κι έτσι µιλούν µια κοινή γλώσσα που 
τους επιτρέπει να συνεννοούνται παρά τις διαφορές τους.  
  Έστω ότι τίθεται το ζήτηµα µεταφοράς πληροφορίας από έναν υπολογιστή ο οποίος είναι 
συνδεδεµένος στο Internet και βρίσκεται στην Αµερική, στο MIT, σε έναν άλλον που είναι 
επίσης συνδεδεµένος στο Internet και βρίσκεται  στην Ελλάδα, στο ΤΕΙ Κρήτης. Μεταξύ των 
δύο υπολογιστών παρεµβάλλεται το “σύννεφο” του Internet, δηλ. ένα πλέγµα από συνδέσεις 
και ενδιάµεσους υπολογιστές.  
  
 
Το Internet χρησιµοποιεί την τεχνολογία µεταγωγής πακέτων για τη µεταφορά των 
δεδοµένων: τα δεδοµένα κόβονται σε κοµµάτια που ονοµάζονται πακέτα και σε κάθε πακέτο 
µπαίνει µια “επικεφαλίδα” µε τις διευθύνσεις του υπολογιστή - αποστολέα και του υπολογιστή 
- παραλήπτη. Πρέπει να αναφερθεί ότι σε κάθε υπολογιστή του Internet αντιστοιχίζεται µία 
διεύθυνση που ονοµάζεται διεύθυνση IP. 
  Το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για το πέρασµα του πακέτου από υπολογιστή σε 
υπολογιστή µέσα από το “σύννεφο” των συνδέσεων. Καθώς το IP δροµολογεί το κάθε 
πακέτο µέσα στο δίκτυο, προσπαθεί να το παραδώσει, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί ούτε ότι 
το πακέτο θα φτάσει στον προορισµό του ούτε ότι τα διάφορα πακέτα που αποτελούν τα 
αρχικά δεδοµένα θα φτάσουν µε τη σειρά µε την οποία στάλθηκαν ούτε ότι το περιεχόµενο 
των πακέτων θα φτάσει αναλλοίωτο. 
  Το TCP προσφέρει ένα αξιόπιστο πρωτόκολλο πάνω από το IP. Εγγυάται ότι τα πακέτα θα 
παραδοθούν στον προορισµό τους, ότι θα φτάσουν µε τη σειρά µε την οποία στάλθηκαν και 
ότι τα περιεχόµενα των πακέτων θα φτάσουν αναλλοίωτα (δηλ. όπως στάλθηκαν). Το TCP 
δουλεύει ως εξής: το κάθε πακέτο δεδοµένων αριθµείται. Ο υπολογιστής - παραλήπτης και ο 
υπολογιστής - αποστολέας, αλλά όχι οι ενδιάµεσοι υπολογιστές, παρακολουθούν τους 
αριθµούς των πακέτων και ανταλλάσσουν µεταξύ τους πληροφορίες. Ο παραλήπτης 
λαµβάνει το πρώτο πακέτο, το δεύτερο, κλπ. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο 
πρόβληµα στο δίκτυο είτε χαθεί κάποιο πακέτο κατά τη διάρκεια της µετάδοσης, το 
ξαναζητάει και ο αποστολέας είναι υπεύθυνος για την αναµετάδοση του. Ο παραλήπτης 
ελέγχει επίσης αν το περιεχόµενο των πακέτων φτάνει σωστά. 
  Η µέθοδος αυτή εξασφαλίζει αξιοπιστία και ταχύτητα διότι οι ενδιάµεσοι υπολογιστές δεν 
εκτελούν ελέγχους. 
Τώρα που είναι πλέον γνωστό το πρωτόκολλο TCP/IP µπορεί να δοθεί ένας πιο επίσηµος 
ορισµός του Internet. Το Internet είναι λοιπόν, ένα δίκτυο αποτελούµενο από δίκτυα 
υπολογιστών που επικοινωνούν χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP.  
  Το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για το πέρασµα ενός πακέτου δεδοµένων από 
υπολογιστή σε υπολογιστή. Όλα τα δίκτυα που συνδέονται στο Internet “καταλαβαίνουν” τη 
γλώσσα IP κι έτσι µπορούν να συνεννοούνται και να ανταλλάσσουν δεδοµένα µε 
οµοιόµορφο τρόπο.  
Τα δίκτυα του Internet συνδέονται µεταξύ τους µε ειδικούς υπολογιστές που ονοµάζονται 
δροµολογητές (routers) ή πύλες (gateways). Ένας router είναι λοιπόν ένας υπολογιστής που 
συνδέει δύο ή περισσότερα δίκτυα (που µπορεί να είναι διαφορετικού τύπου) και έτσι ανήκει 
σε δύο ή περισσότερα δίκτυα ταυτόχρονα.  
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  H δουλειά των routers είναι να δροµολογούν τα πακέτα των δεδοµένων µέσα από τα 
διάφορα δίκτυα που αποτελούν το Internet µέχρις ότου τα επιδώσουν στον προορισµό τους.  
Ας θεωρηθεί  ότι ένας υπολογιστής συνδεδεµένος στο Internet θέλει να στείλει δεδοµένα σε 
κάποιον άλλον υπολογιστή. Τα δεδοµένα κατατµήζονται σε πακέτα και το IP που εκτελείται 
στον υπολογιστή - αποστολέα ετοιµάζεται να στείλει το κάθε πακέτο. Εισάγει λοιπόν στην 
επικεφαλίδα του πακέτου τις IP διευθύνσεις του αποστολέα και του παραλήπτη και κατόπιν, 
βάσει των διευθύνσεων αυτών, ελέγχει αν ο παραλήπτης βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο µε τον 
αποστολέα.  Εάν ναι, το πακέτο αποστέλλεται κατευθείαν στον παραλήπτη χωρίς να 
χρειαστεί να διαβεί τα όρια του δικτύου. Εάν όχι, προωθείται στον router που είναι 
συνδεµένος µε το δίκτυο. Ο router µε τη σειρά του ελέγχει αν ο παραλήπτης βρίσκεται σε 
κάποιο από τα υπόλοιπα δίκτυα µε τα οποία είναι συνδεδεµένος. Εάν ναι, το πακέτο 
στέλνεται κατευθείαν στον παραλήπτη στο δίκτυο αυτό. Εάν όχι, το πακέτο προωθείται στον 
επόµενο router, κ.ο.κ. µέχρις ότου το πακέτο προωθηθεί τελικά στον router που είναι 
συνδεδεµένος στο ίδιο δίκτυο µε τον παραλήπτη. Το πακέτο µπορεί έτσι να περάσει από 
πολλούς routers µέχρις ότου φτάσει στον προορισµό του. 
  Οι routers διατηρούν πίνακες που προσδιορίζουν την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει ένα 
πακέτο προκειµένου να φτάσει στον προορισµό του. Βάσει αυτών των πινάκων 
αποφασίζουν ποιος θα είναι ο επόµενος router στον οποίο θα πρέπει να προωθήσουν το 
πακέτο. Κάθε φορά, το πακέτο µετακινείται όλο και πιο κοντά προς τον προορισµό του έως 
ότου τελικά τον φτάσει. 
Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι η διαδροµή που ακολουθεί ένα πακέτο 
δεν είναι προκαθορισµένη, αλλά επιλέγεται δυναµικά. Έτσι, οι routers µπορούν να επιλέγουν 
εναλλακτικούς δρόµους για ένα πακέτο σε περίπτωση που µια συγκεκριµένη σύνδεση του 
δικτύου παρουσιάζει πρόβληµα και βρίσκεται προσωρινά σε αχρηστία.  
 
 
 
1.3 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

   Το διαδίκτυο, έχει πλέον παγιωθεί στη ζωή του µέσου ανθρώπου και ήδη έχει ξεκινήσει η 
διαδικασία της προσφοράς αυτού σαν κοινωνικό αγαθό από τους ανάλογους φορείς στα 
ανεπτυγµένα κράτη.  Ο µέσος άνθρωπος έχει πλέον άµεση πρόσβαση στο διαδίκτυο 
οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας και το χρησιµοποιεί σαν βέλτιστη επιλογή για την 
επικοινωνία, την ενηµέρωση και την ανταλλαγή ιδεών. Έτσι η ιδέα ενός αυτοµατισµού του 
οποίου η διαχείριση γίνεται αποµακρυσµένα µέσω διαδικτύου είναι εφικτή και υλοποιήσιµη. 
   Βασικά πλεονεκτήµατα τέτοιων αυτοµατισµών είναι ότι η πρόσβαση σε αυτούς είναι 
θεωρητικά απεριόριστη, εφ’ όσων υπάρχει κάποιο τερµατικό συνδεδεµένο στο διαδίκτυο. 
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1.3.1 Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  
   Στα πλαίσια αυτής της εργασίας υλοποιήθηκε ένας υποτυπώδης αυτοµατισµός ο οποίος 
δέχεται από το χρήστη αλλά στέλνει σε αυτόν δεδοµένα µέσω διαδικτύου. Το κοµµάτι της 
αποµακρυσµένης επικοινωνίας πραγµατοποιείται από τη συσκευή XPORT-03R της Lantronix 
(www.lantronix.com) η οποία µετατρέπει τα δεδοµένα της σειριακής σε πακέτα TCP/IP και 
αντίστροφα. Επίσης η συγκεκριµένη συσκευή ενσωµατώνει έναν web server, µέσω του 
οποίου ο χρήστης εύκολα µπορεί να συµπεριλάβει µια δυναµική διεπαφή ιστού για τη 
διαχείριση του αυτοµατισµού. Μια αναλυτικότερη ανάλυση της συσκεύης ακολουθεί στο 
επόµενο κεφάλαιο. 
  Ο αυτοµατισµός ελέγχει την κατάσταση οχτώ επαφών οι οποίες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για ανίχνευση δραστηριότητας, έτσι όταν παρατηρηθεί κάποια κίνηση σε 
οποιαδήποτε από τις επαφές, ο χρήστης ενηµερώνεται για το πότε συνέβη αυτή η 
δραστηριότητα. Επίσης στον αυτοµατισµό υπάρχουν οχτώ ηλεκτρονόµοι οι οποίοι κλείνουν ή 
ανοίγουν κατ’ εντολή του χρήστη. Ακόµα, στον αυτοµατισµό, υπάρχει κύκλωµα καταγραφής 
χρόνου (Real Time Clock) και θερµόµετρο για την καταγραφή θερµοκρασίας. 
  Η επικοινωνία, ο έλεγχος και η ρύθµιση όλων αυτών των περιφερειακών  συσκευών, 
πραγµατοποιείται από έναν µικροελεγκτή των οχτώ bit µε πυρήνα 8051 της Maxim, τον 
DS89C450. Για να επιτευχθεί η επικοινωνία µε τις περιφερειακές συσκευές που 
χρησιµοποιήθηκαν, ήταν αναγκαία η σύνταξη κώδικα που υλοποιεί τα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας I2C, One Wire και SPI, τα οποία δεν υποστηρίζονται από τον µικροελεγκτή σε 
εσωτερικό hardware.  
  Το σύνολο του αυτοµατισµού ολοκληρώνεται σε µια πλακέτα διπλής όψης, η οποία 
µελετήθηκε και σχεδιάστηκε εξ’ αρχής. Για τον προγραµµατισµό του µικροελεγκτή, 
σχεδιάστηκε ακόµη µια πλακέτα, µικρή σε µέγεθος. 
  Για τον σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό του έργου χρησιµοποιήθηκαν εργαλεία CAD 
(Computer Aided Design) και λογισµικά προγραµµατισµού. Ο προγραµµατισµός της 
συσκευής Xport, έγινε σε γλώσσα Java και για την σύνταξη του κώδικα, χρησιµοποιήθηκε το 
λογισµικό NetBeans  (www.netbeans.org). Ο κώδικας για τον µικροελεγκτή αναπτύχθηκε σε  
γλώσσα C στο περιβάλλον KEIL 4 της εταιρίας uVision (www.keil.com).  H σχεδίαση του 
τυπωµένου κυκλώµατος της κατασκευής υλοποιήθηκε στο περιβάλλον Eagle της εταιρίας 
CadSoft (www.cadsoftusa.com).  
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  Κεφάλαιο  2            Η µονάδα Xport 
 

2.1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ XPORT-03R 
Όπως προαναφέρθηκε,  το κοµµάτι της επικοινωνίας του αυτοµατισµού µε το διαδίκτυο, 
υλοποιήθηκε µε τη χρήση της µονάδας Χport-03R. Το Xport-03R είναι υλικό το οποίο 
παράγει η εταιρία Lantronix (www.lantronix.com)  και αποτελεί µια ολοκληρωµένη Ethernet to 
Serial υλοποίηση.  Ακολουθεί µια εκτενής περιγραφή των δυνατοτήτων της συσκευής. 
 

2.1.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΝΩΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 

 
� ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, και SNMP  για την 

επικοινωνία της συσκευής µε το διαδίκτυο και τη ρύθµιση των διάφορων  παραµέτρων 
εκκίνησης της. 

� TCP, UDP, και Telnet για τη ρύθµιση των παραµέτρων της σειριακής θύρας της 
συσκευής. 

� TFTP για την ενηµέρωση του προγράµµατος λειτουργίας της συσκευής (firmware), και 
τη µεταφόρτωση (upload) των Web σελίδων διεπαφής µε το χρήστη (GUI’s). 

 

� IP   για διευθυνσιοδότηση, δροµολόγηση και διαχείριση πακέτων δεδοµένων από το 
διαδίκτυο. 
 

� UDP για εφαρµογές µεταγωγής δεδοµένων, δίχως να είναι αναγκαία η διατήρηση 
σύνδεσης από άκρο σε άκρο (point to point). 
 

� SMTP για µετάδοση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

 

 
 

 

2.1.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 
Για την ορθή λειτουργία της συσκευής όταν αυτή αποτελεί µέρος ενός δικτύου, είναι 
απαραίτητη η ρύθµιση κάποιων δικτυακών παραµέτρων σε αυτήν όπως η απόδοση µιας 
µοναδικής διεύθυνσης IP. Για το συγκεκριµένο σκοπό έχουν προβλεφθεί τρεις τρόποι 
παραµετροποίησης. 
 

� Το λογισµικό Device Installer 
Πρόκειται για µια εφαρµογή γραφικής διεπαφής (GUI) το οποίο παρέχει η συσκευή και 
µέσω του οποίου είναι εφικτή η προβολή των τρεχόντων παραµέτρων της συσκευής 
και η πιθανή ρύθµιση των νέων παραµέτρων. 
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� Η σειριακή θύρα της µονάδας Xport 
Κατά την εκκίνηση της συσκευής και για µια µικρή θυρίδα χρόνου, εφ’ όσων σταλούν 
κάποιοι κατάλληλοι χαρακτήρες προς τη συσκευή, αύτη απαντά στο χρήστη µε το 
µενού ρυθµίσεων µέσα από ένα περιβάλλον που δηµιουργεί στο σειριακό τερµατικό. 

� Κληση Telnet 
Για µια προεπιλεγµένη IP (default)  και στην προεπιλεγµένη πόρτα 9999, µέσω του 
Telnet ο χρήστης µπορεί να διαχειριστεί τις ρυθµίσεις της συσκευής, στο ίδιο 
περιβάλλον µε αυτό της σειριακής. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΥΡΩΝ 

 
� ∆ιεύθυνση Υλικού 

Η διεύθυνση υλικού  της συσκευής είναι για κάθε µονάδα Xport διαφορετική και 
αντανακλά στη δικτυακή MAC διεύθυνση της συσκευής. Τα τρεία πρώτα byte 
χαρακτηρίζουν την εταιρεία (Lantronix)  που ανήκει η συσκευή και είναι τα ίδια (00-20-

4A) για όλες αυτές τις συσκευές. 
 

� ∆ιεύθυνση IP 

Κάθε συσκευή που είναι συνδεδεµένη σε ένα δίκτυο IP πρέπει να κατέχει µια µοναδική 
IP διεύθυνση. H συγκεκριµένη µονάδα, υιοθετεί αυτόµατα µια διεύθυνση IP σε δίκτυα 
που ο µηχανισµός DHCP είναι ενεργοποιηµένος. Στην αντίθετη περίπτωση η 
διεύθυνσης IP προσδίνεται χειροκίνητα στη συσκευή. 
 

� Αριθµοί θυρών 
Κάθε σύνδεση TCP και UDP  είναι δροµολογηµένη σε έναν προορισµό ορισµένο ως 
προς την IP και το Port number. Για παράδειγµα µια συνεδρία telnet συνήθως 
χρησιµοποιεί το port 23. Το σειριακό κανάλι της συσκευής µπορεί να ταυτιστεί µε ένα 
συγκεκριµένο port number. Το port 9999 έχει αποδοθεί για την προσπέλαση του 
µενού ρυθµίσεων της συσκευής, ενώ οι θύρες 0-1024 είναι είδη σε χρήση από την ίδια 
τη συσκευή για άλλους σκοπούς. 
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2.1.4 ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ DEVICE INSTALLER ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ 

 
Το Device Installer είναι ένα λογισµικό που συνοδεύει τη συσκευή, και διατίθεται 
δωρεάν από τη Lantronix (www.lantronix.com/support/downloads) . Παρακάτω 
περιγράφονται κάποιες από τις λειτουργίες του. 
 

2.1.4.1 ΑΠΟ∆ΟΣΗ IP 
Σε περίπτωση που είναι επιθυµητή η χειροκίνητη ανάθεση διεύθυνσης IP από το χρήστη, 
ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα 

1. Κλικ στο εικονίδιο   . 
2. Όταν ζητηθεί, ο χρήστης πληκτρολογεί στην κατάλληλη θέση την MAC address της 

συσκευής. Αυτή αναγράφεται στην ίδια τη συσκευή και τα τρεία πρώτα bytes είναι 
πάντα 00-20-4Α  (family code). 

3. Ο χρήστης επιλέγει ανάθεση συγκεκριµένης διεύθυνσης IP (Assign a specific IP) και 
κατόπιν κάνει κλικ στην επιλογή Επόµενο. 

4. Ο χρήστης εισάγει την επιθυµητή διεύθυνση IP. Η µάσκα υποδικτύου επιλέγεται 
αυτόµατα µε βάση την IP. Αν είναι επιθυµητό µπορεί να πληκτρολογηθεί διαφορετική 
µάσκα υποδικτύου. Σε ένα τοπικό δίκτυο η µάσκα υποδικτύου µπορεί να είναι µόνο 
µηδενικά. 

 
5. Ο χρήστης κάνει κλικ στο Assign  και αναµένει την ολοκλήρωση της  διαδικασίας. 

Αργότερα κάνει κλικ στο κουµπί Finish. 
 
 
 
 
2.1.4.2 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
 
Για την προβολή των τρεχόντων ρυθµίσεων της συσκευής ακολουθείται η εξής διαδικασία 
 
Στο παράθυρο που βρίσκεται στα δεξιά, ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα Λεπτοµέρειες 
Συσκευής(Device Details). Εκεί εµφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες 
 
 
 
 
Name Επεξεργάσιµο πεδίο.Είναι το όνοµα που προσδιορίζει τη 

συσκευή στο δίκτυο. Με διπλό κλικ στο πεδίο ο χρήστης 
µπορεί να συµπληρώσει το πεδίο µε ένα νέο όνοµα και να 
πληκτρολογήσει Enter για να το επικυρώσει. 

DHCP Device Name Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Εµφανίζει το όνοµα που είναι 
συνδεδεµένο µε την τρέχουσα IP της συσκευής εάν αυτή 
έχει ληφθεί δυναµικά. Το συγκεκριµένο πεδίο µπορεί να 
αλλάξει µέσα από τη διεπαφής ρυθµίσεων της συσκευής ή 
από τις ρυθµίσεις µέσω σειριακής και Telnet. 

Group Επεξεργάσιµο πεδίο. Επιδεικνύει το όνοµα της οµάδας στο 
οποίο ανήκει η συσκευή. Με διπλό κλικ στο πεδίο ο χρήστης 
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µπορεί να συµπληρώσει το πεδίο µε ένα νέο όνοµα και να 
πληκτρολογήσει Enter για να το επικυρώσει. 

Comments Επεξεργάσιµο πεδίο. Πληροφορίες σχετικά µε τη 
συγκεκριµένη συσκευή. Με διπλό κλικ στο πεδίο ο χρήστης 
µπορεί να συµπληρώσει το πεδίο µε ένα νέο όνοµα και να 
πληκτρολογήσει Enter για να το επικυρώσει. 

Device Family Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει σε ποιά οικογένεια 
συσκευών της Lantronix, ανήκει η συγκεκριµένη συσκευή. 

Type Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει ποιό µοντέλο είναι πχ 
Xport-03/04. 

ID Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει ποιό ID έχει η 
συγκεκριµένη συσκευή. 

Hardware Address Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει ποιά διεύθυνση MAC 
έχει η συγκεκριµένη συσκευή. 

Firmware Version Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει ποιά είναι η τρέχουσα 
έκδοση λογισµικού λειτουργίας(firmware)  έχει φορτωθεί στη 
συσκευή. 

Extended Firmware Version Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει το όνοµα του 
λογισµικού λειτουργίας της συσκευής. 

Online Status Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει την κατάσταση της 
συγκεκριµένης συσκευής. Αυτή µπορεί να είναι online, 
offline, unreachable (Η συσκευή βρίσκεται σε διαφορετικό 
υποδίκτυο ), ή busy (Η συσκευή εκτελεί κάποια εργασία). 

IP Address Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει την τρέχουσα 
διεύθυνση IP της συσκευής. 

IP Address was Obtained Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει αν η IP ανατέθηκε 
αυτόµατα ή χειροκίνητα. 

Subnet Mask Μη επεξεργάσιµο πεδίο.  Αναγράφει σε ποιό υποδίκτυο 
ανήκει η συσκευή. 

Gateway Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει σε µε ποιά πύλη είναι 
συνδεδεµένη η συσκευή µε τον έξω κόσµο. 

Number of COB partitions supported Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει πόσες σελίδες µνήµης 
έχει η συσκευή. 

Number of Ports Μη επεξεργάσιµο πεδίο. 
 

 
TCP Keepalive  Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναδεικνύει από 1 ως 65, την 

Xport’s TCP keepalive τιµή. Η προεπιλεγµένη είναι η 45. 
Telnet Enabled  Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει εάν επιτρέπονται οι 

συνεδρίες Telnet. 
Telnet Port  Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει σε ποιά θύρα 

λαµβάνουν µέρος οι συνεδρίες Telnet. 
Web Enabled  Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει εάν επιτρέπεται η 

ρύθµιση της συσκευής µέσω διαδικτύου 
Web Port  Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει σε ποιά πόρτα 

<<ακούει>> o web manager για τη ρύθµιση της 
συσκευής µέσω διαδικτύου. 

Maximum Baud Rate Supported  Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει το µέγιστο δυνατό 
baud rate που υποστηρίζει η συσκευή. 

Firmware Upgradeable  Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει εάν υπάρχει νεότερη 
έκδοση λογισµικού λειτουργίας της συσκευής. 

Supports Configurable Pins  Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει εάν η συσκευή έχει 
ρυθµιζόµενους ακροδέκτες γενικού σκοπού( general 
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purpose configurable pins). 
Supports Email Triggers  Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει εάν η συσκευή 

υποστηρίζει δυνατότητες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για 
προγραµµατιζόµενα συµβάντα. 

Supports AES Data Stream  Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγάγει εάν η συσκευή 
υποστηρίζει κωδικοποίηση AES. 

Supports 485  Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει εάν η συσκευή 
υποστηρίζει το πρωτόκολλο RS 485 της σειριακής. 

Supports 920K Baud Rate  Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει εάν η συσκευή 
υποστηρίζει baud rates µέχρι και 920kbps. 

Supports HTTP Server  Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει εάν η συσκευή 
υποστηρίζει HTTP server. 

Supports HTTP Setup  Μη επεξεργάσιµο πεδίο . 
Supports 230K Baud Rate  Μη επεξεργάσιµο πεδίο . 
Supports GPIO  Μη επεξεργάσιµο πεδίο. Αναγράφει εάν οι ακροδέκτες 

γενικού σκοπού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
επικοινωνία µε άλλες συσκευές. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5 ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEB MANAGER 

 
 
Προτού ο χρήστης ξεκινήσει τη διαδικασία προγραµµατισµού της συσκευής, πρέπει να 
ρυθµίσει κάποιες περεταίρω παραµέτρους όπως, τον τρόπο µε τον οποίο η συσκευή θα 
ανταποκρίνεται στα σειριακά και τα δικτυακά δεδοµένα, πως θα διαχειρίζεται τα πακέτα 
πληροφορίας τα οποία θα λαµβάνει από τη σειριακή, και το πότε να εκκινεί ή να λήγει µια 
σειριακή συνεδρία. Αυτές η ρυθµίσεις αποθηκεύονται σε µια µη πτητική µνήµη και 
διατηρούνται χωρίς κάποια τροφοδοσία στο κύκλωµα. Βέβαια, οι ρυθµίσεις αυτές µπορούν 
να µεταβληθούν οποιαδήποτε στιγµή, η συσκευή θα εφαρµόσει τις νέες ρυθµίσεις αµέσως 
µετά την επανεκκίνηση της, η οποία θα γίνει αυτόµατα µετά την αποθήκευση αυτών των 
ρυθµίσεων. 
  Στο τρέχων κεφάλαιο αναλύεται η οργάνωση της συσκευής µε χρήση του Web Manager. 
Για να εισέλθει ο χρήστης στον Web Manager υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι µέσω ενός 
φυλλοµετρητή(web browser), πληκτρολογώντας απλά την IP που έχει λάβει η συσκευή 
προηγουµένως. Ο δεύτερος είναι µέσα από τον ίδιο τον Device Installer, µέσω της 
διαδικασίας που ακολουθεί 
 

� Στο περιβάλλον του Device Installer, ο χρήστης αναζητά τον κατάλογο µε τις 
διαθέσιµες συσκευές Lantronix. 

 
� Ο χρήστης ανοίγει, τον κατάλογο Xport. 

 
� Ο χρήστης κάνει διερεύνηση στα στοιχεία του συγκεκριµένου καταλόγου επιλέγοντας 

το + δίπλα από το εικονίδιο του Xport. 
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� Ο χρήστης επιλέγει τη συσκευή Xport που τον ενδιαφέρει, βάσει της MAC διεύθυνσής 
της. 

 
� Στο παράθυρο που βρίσκεται στα δεξιά, ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα Web 

Configuration. 
 

� Για την προβολή του Web Manager µέσα από το περιβάλλον του  Device Installer, ο 
χρήστης  επιλέγει το κουµπί Go, ειδάλλως µε την επιλογή External Browser, ο 
χρήστης έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του Web Manager µέσω φυλλοµετρητή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αµέσως µετά εµφανίζεται παράθυρο που ζητάει εισαγωγή ονόµατος χρήστη και κωδικού 
πρόσβασης. 

 
 
Αν δεν έχει γίνει ήδη κάποια ρύθµιση για αυτά τα στοιχεία µέσω σειριακής ή telnet, τότε ο 
χρήστης αφήνει κενά αυτά τα πεδία και συνεχίζει πιέζοντας OK. 
 
 
 
Τότε εµφανίζεται η αρχική σελίδα του Web Manager 
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Για τις ανάγκες της τρέχουσας εργασίας, θα αναλυθούν µόνο τα πεδία που µεταβλήθηκαν 
στον Web Manager και όχι διεξοδικά, όλο το περιβάλλον αυτού. 
 
 
 
Από τον κατάλογο Network, επιλέγει το Use the following IP configuration και ορίζει την 
192.168.1.6  ως διεύθυνση στην οποία θα ανταποκρίνεται η συσκευή. 
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Από τον κατάλογο Channel 1 →Serial Settings, επιλέγει Baud Rate 9600 Kbps, Data bits 8, 
Flow Control None, Parity none, Stop bits 1. 



    Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης                 Τμήμα Ηλεκτρονικής 2012 

 

  -24- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης                 Τμήμα Ηλεκτρονικής 2012 

 

  -25- 

2.1.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ XPORT 

 
 
 
Μια από τις δυνατότητες του XPort-03r τις οποίες αξιοποίησε  το συγκεκριµένο έργο 
είναι το ότι η συσκευή υλοποιεί εσωτερικά το πρωτόκολλο TCP/IP και ενσωµατώνει  έναν 
Web server. Άρα µια δυναµική αλληλεπίδραση µε το  χρήστη, απέχει µόνο όσο και η σύνταξη 
κάποιου ανάλογου κώδικα διαδικτυακής διεπαφής(web interface). 
  Πριν ξεκινήσει η περιγραφή της διαδικασίας προγραµµατισµού, πρέπει να αναφερθεί ότι η 
συσκευή ενσωµατώνει έξι σελίδες µη πτητικής µνήµης των 64Kbytes η κάθε µια. Η µια 
σελίδα από αυτές απασχολείται ήδη από το λογισµικό λειτουργίας (firmware). Οι  
εναποµείνουσες  σελίδες µνήµης είναι ελεύθερες προς µεταφόρτωση του κώδικα του χρήστη. 
Υπάρχει περίπτωση βέβαια, κάποιες από τις εκδόσεις firmware να απασχολούν παραπάνω 
από µια σελίδες µνήµης, ο προγραµµατιστής οφείλει να το λάβει υπ’ όψιν του και να ελέγξει 
προτού προβεί σε προγραµµατισµό της συσκευής ο οποίος επικαλύψει κάποια  χρήσιµη 
πληροφορία που ήδη υπάρχει στη µονάδα. 
  Η περιγραφή της διεπαφής µπορεί να γίνει σε γλώσσα HTML αν οι ανάγκες τις εφαρµογής 
δεν είναι δυναµικές (δηλαδή εναλλαγή της πληροφορίας που παρέχει η διεπαφή στο χρήστη, 
σε πραγµατικό χρόνο), ενώ για δυναµικές προσεγγίσεις, η Lantronix προτείνει σύνταξη 
κώδικα Java. 
  Προτού φορτωθεί το εκτελέσιµο αρχείο Java(class) ή script (HTML), ή έστω η οµάδα αυτών 
των αρχείων που απαρτίζει την εφαρµογή, πρέπει να υποστεί κάποιου είδους συµπίεση και 
να χαρακτηριστεί από ένα magic number (από λειτουργικά συστήµατα, είναι µια σειρά bytes 
από τα οποία ένα σύστηµα µπορεί να διακρίνει τι τύπου είναι κάποιο αρχείο, ώστε να το 
διαχειριστεί µε το κατάλληλο λογισµικό), ώστε κατά την προσπέλαση της συσκευής να 
αναγνωριστεί το νέο συµπιεσµένο αρχείο και να εκτελεστεί αναλόγως. Η Lantronix παρέχει 
ένα πρόγραµµα για τη συγκεκριµένη διαδικασία το web2cob.exe (www.lantronix.com). 
To web2cob.exe είναι µια εφαρµογή κονσόλας ιδιαίτερα λιτή στη χρήση. Ο χρήστης κατά την 
κλίση της συγκεκριµένης εφαρµογής, πρέπει µόνο να ορίσει για παραµέτρους το όνοµα του 
παραγόµενου αρχείου και τον φάκελο που περιέχει τα εκτελέσιµα αρχεία, όπως 
υποδεικνύεται: Web2Cob [/o <output file>] [/d <directory>] . 
   Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως η συσκευή προσφέρει συνήθως, πέντε από τις έξι 
υπάρχουσες σελίδες µνήµης των 64Kbytes προς µεταφόρτωση δεδοµένων. Το κάθε .cob file 
(αρχείο που παρήχθη από το Web2cob.exe), δεν πρέπει να ξεπερνά σε όγκο τα 64Kbytes 
γιατί πρόκειται να φορτωθεί ακέραιο σε µια και µόνο σελίδα της συσκευής. 
Το αρχείο .cob µπορεί πλέον να φορτωθεί στη συσκευή µέσω του πρωτοκόλλου TFTP, στη 
σελίδα µνήµης που θα επιλέξει ο χρήστης. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι, εάν ο 
χρήστης επιθυµεί κατά τη διαδικασία προσπέλασης µέσω διαδικτύου της συσκευής να 
έρχεται σε επαφή µε την web εφαρµογή που έχει συντάξει δίχως να χρειαστεί να 
πληκτρολογήσει κάποια υποσέλιδα (πχ http://192.168.1.2 αντί http://192.168.1.2/my_app), 
πρέπει να φορτώσει το πρόγραµµα του στην πρώτη σελίδα της συσκευής (WEB1). Αυτό, έχει 
σαν συνέπεια, την επικάλυψη του Web Manager (ο οποίος είναι αποθηκευµένος σε αυτή τη 
σελίδα). Έτσι ο χρήστης πρέπει να τον φορτώσει σε κάποια άλλη σελίδα, εάν επιθυµεί να τον 
χρησιµοποιήσει για µετέπειτα ρυθµίσεις. Ο Web Manager επίσης διατίθεται σε αρχείο .cob 
από τη Lantronix. 
Καταλήγοντας, το αρχείο .cob θα φορτωθεί στη συσκευή µε χρήση του πρωτοκόλλου TFTP 
και της ανάλογης εφαρµογής που παρέχουν τα Windows (console application), ή έστω 
κάποιας γραφικής εφαρµογής TFTP. Ένα παράδειγµα σύνταξης της κλίσης του 
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προγράµµατος και της φόρτωσης του .cob αρχείου στη σελίδα µνήµης 5 (WEB5) της 
συσκευής, ακολουθεί: tftp -i 192.168.1.6 put my.cob WEB5 . 
Η παράµετρος -i ορίζει ότι πρόκειται να γίνει µια µεταφορά εκτελέσιµου αρχείου, η 
υποφαινόµενη IP είναι αυτή που έχει αποδοθεί στη συσκευή, ενώ η εντολή put δηλώνει ότι ο 
χρήστης επιθυµεί να κάνει φόρτωση του αρχείου my.cob στη σελίδα WEB5 της συσκευής. 
 
 
 
2.2 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ XPORT ΣΤO ΣΥΓΚΕΚΡΙMΕΝΟ ΕΡΓΟ 
 

Το συγκεκριµένο έργο υλοποιεί έναν υποτυπώδη αυτοµατισµό µε δυνατότητα 
αποµακρυσµένου ελέγχου από το διαδίκτυο. Άρα για την ολοκλήρωση του υπήρξε αναγκαία 
η δηµιουργία µιας δυναµικής διεπαφής, που θα δίνει πληροφορίες στο χρήστη όπως για 
παράδειγµα, θερµοκρασία χώρου, ώρα και τρέχουσα κατάσταση των ζωνών  συναγερµού.                                  
Όµως, από τη διεπαφή ο χρήστης θα µπορεί να στέλνει εντολές προς τον αυτοµατισµό. 
Τέτοιες είναι η ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας όπως επίσης και ο έλεγχος των οχτώ 
διακοπτών (ηλεκτρονόµων) που βρίσκονται πάνω στον αυτοµατισµό. Για τη δηµιουργία του 
δυναµικού γραφικού περιβάλλοντος χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα προγραµµατισµού Java και 
συγκεκριµένα η βιβλιοθήκη AWT. AWT είναι το ακρωνύµιο των λέξεων Abstract Windowing 
Toolkit και είναι στην πραγµατικότητα µια εργαλειοθήκη για τη δηµιουργία γραφικών 
διεπαφών. Βέβαια πριν  το σηµείο της διεπαφής η συσκευή πρέπει να ασχοληθεί µε άλλα 
θέµατα όπως δηµιουργία µιας σύνδεσης TCP/IP τη διαχείριση της σειριακής και αργότερα 
των δεδοµένων που λαµβάνει και στέλνει σε αυτή. Όλα τα παραπάνω θα αναλυθούν 
διεξοδικά. 
 

2.2.1 Η ΓΛΩΣΣΑ JAVA 

 
Η Java είναι µια σύγχρονη αντικειµενοστραφής (object oriented) γλώσσα 
προγραµµατισµού µε αρκετά χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται σε άλλες γλώσσες. 
Αναπτύχθηκε το 1991 από την εταιρεία Sun Microsystems µε σκοπό τη δηµιουργία µιας 
γλώσσας που θα τρέχει σε πληθώρα λειτουργικών συστηµάτων και επεξεργαστών χωρίς 
αλλαγή. Ως γλώσσα βασίστηκε στη C++. Για την ακρίβεια οι δύο γλώσσες έχουν την ίδια 
σύνταξη µε αρκετά όµως πρόσθετα χαρακτηριστικά και διαφοροποιήσεις. 
Σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες γλώσσες προγραµµατισµού η Java έχει σχεδιαστεί ώστε ένα 
πρόγραµµα Java να µπορεί να τρέχει σε κάθε αρχιτεκτονική (δηλαδή συνδυασµό 
επεξεργαστή και λειτουργικού συστήµατος) χωρίς την ανάγκη για εκ νέου µεταγλώττιση. 
Η µόνη απαίτηση είναι η ύπαρξη ενός Java Virtual Machine (JVM) για τη συγκεκριµένη 
αρχιτεκτονική. Μια συνηθισµένη γλώσσα προγραµµατισµού (π.χ. C, C++, PASCAL) 
µεταγλωττίζει τον πηγαίο κώδικα του προγράµµατος σε εκτελέσιµη µορφή που να 
καταλαβαίνει ο 
επεξεργαστής. Η µορφή αυτή είναι η γλώσσα µηχανής, και διαφέρει για κάθε 
επεξεργαστή και αρχιτεκτονική. Η εκτελέσιµη µορφή ενός προγράµµατος για έναν 
συγκεκριµένο επεξεργαστή δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικής 
αρχιτεκτονικής επεξεργαστή, δηλαδή δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το εκτελέσιµο 
πρόγραµµα για Windows σε ένα σύστηµα Macintosh. Έτσι, είναι απαραίτητη η εκ νέου 
µεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα (source code) για κάθε αρχιτεκτονική στην οποία 
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θέλουµε να τρέξουµε το πρόγραµµα. 
Αντίθετα, η Java µεταγλωττίζει τον πηγαίο κώδικα σε µια εξειδικευµένη κωδικοποιηµένη 
µορφή, το bytecode. Η µορφή αυτή είναι σαν την γλώσσα µηχανής ενός υποθετικού 
επεξεργαστή, που δεν υπάρχει στη πραγµατικότητα. Αυτός ο εικονικός επεξεργαστής 
είναι το Java Virtual Machine (JVM) και εκτελεί το Java bytecode. Το JVM υλοποιείται ως 
πρόγραµµα σε κάθε πραγµατικό λειτουργικό σύστηµα και αναλαµβάνει να µετατρέψει 
κάθε εντολή του bytecode σε εντολή του πραγµατικού επεξεργαστή (java bytecode to 
native code translation, όπως λέγεται η διαδικασία). Καθώς η διαδικασία αυτή γίνεται 
κατά την εκτέλεση του προγράµµατος της Java, αυτός είναι και ένας λόγος που η Java 
είναι γενικά πιο αργή από τις παραδοσιακές γλώσσες προγραµµατισµού (π.χ. C++). 
Αν και µε σύγχρονες τεχνικές, όπως οι Just In Time (JIT) compilers και εξελιγµένο 
Scheduling των εντολών στο JVM, η απόδοση της Java έχει βελτιωθεί σε µεγάλο βαθµό 
(ένα καλογραµµένο πρόγραµµα Java µπορεί να φτάσει το 90% της απόδοσης ενός 
αντίστοιχου προγράµµατος σε C++), λόγω της φύσης της δε θα πάψει να είναι πιο αργή 
από αυτές τις παραδοσιακές γλώσσες. 
 
 
2.2.1.1  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 
  Για οποιονδήποτε θέλει να αφοµοιώσει την περιγραφή του Java κώδικα της κατασκευής και 
ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις στη Java ή γενικότερα στις αντικειµενοστραφείς 
γλώσσες προγραµµατισµού, παρατίθενται κάποιες βασικές γνώσεις. 
  
 
 2.2.1.1.1  Τι είναι η κληρονοµικότητα στη Java 
 
  Στη θεωρία των γλωσσών προγραµµατισµού γίνεται η διάκριση ανάµεσα σε γλώσσες 
βασισµένες στα αντικείµενoηδείς (object-based) και σε αντικειµενοστραφείς (object-oriented) 
γλώσσες προγραµµατισµού. Στη πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνες οι γλώσσες 
προγραµµατισµού που υποστηρίζουν την έννοια του αντικειµένου και τη δηµιουργία 
αντικειµένων από τον χρήστη και στη δεύτερη εκείνες που, πέρα από τα άλλα, υποστηρίζουν 
και την δηµιουργία νέων τάξεων αντικειµένων µε την επέκταση των ήδη υπαρχόντων, 
υποστηρίζουν δηλαδή την κληρονοµικότητα υλοποίησης (implementation inheritance). 
  Ο όρος κληρονοµικότητα προέρχεται από το γεγονός ότι µια τάξη που επεκτείνει µια 
υπάρχουσα τάξη κληρονοµεί απ' αυτή όλες τις µεθόδους και τα δεδοµένα της, αλλά και τον 
τύπο της. ∆ηλαδή, η νέα τάξη που δηµιουργείται σαν επέκταση της παλιάς θα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί οπουδήποτε χρησιµοποιούταν η παλιά αφού το σύστηµα τύπων (type 
system) δεν θα διαµαρτυρηθεί.  
  Έστω λοιπόν ότι υπάρχει µια τάξη (class), η tetratroho η οποία περιγράφεται από τις εξής 
µεθόδους και µεταβλητές: 
 
public class Tetratroho{ 
 
   private int tank; //litra venzinis sto rezervouar 
   private int speed;    //tahitita oximatos afti ti stigmi 
 
  public void set_speed(int spd){ 
    speed=spd; 
  return; 
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  } 
 
  public int get_speed(void) 
   return speed; 
  } 
 
 
public void fill_tank(int litres){ 
    tank+=litres; 
  return; 
  } 
 
  public int get_gas(void) 
   return tank; 
  } 
 
 
} 
 
  Όπως φαίνεται, η συγκεκριµένη τάξη περιέχει µεθόδους και µεταβλητές οι οποίες περιγράφουν 
κάποιες από τις ιδιότητες οποιουδήποτε µηχανοκίνητου τετράτροχου καθώς όλα τα τετράτροχα 
έχουν ρεζερβουάρ για τα καύσιµα και όλα κινούνται µε κάποια ταχύτητα. Έστω τώρα ότι υπάρχει 
η ανάγκη για την περιγραφή µιας νέας τάξης, έστω της Fortigo η οποία έχει µεν όλες τις ιδιότητες 
της τάξης tetratroho, αλλά και κάποιες νέες ιδιότητες όπως αυτή του διαθέσιµου χώρου στην 
καρότσα, και της ανατροπής αυτής. Ο προγραµµατιστής έχει λοιπόν τη δυνατότητα να 
περιγράψει την τάξη φορτηγό η οποία µέσω της δεσµευµένης λέξης extends θα κληρονοµήσει 
όλες τις ιδιότητες της τάξης tetratroho, αλλά θα έχει και τα δικά της χαρακτηριστικά. Έτσι: 
 
 
 
 
 
 
public class Fortigo extends Tetratroho{ 
 
private int lift; //anatropi karotsas se moirés 
private int storage_left;  //diathesimos horos stin karotsa 
 
 
   public void lift(int x){ 
     lift=x; 
   } 
 
public int available_area(void){ 
   return storage_left; 
  }  
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} 
 
 
Έτσι τώρα πλέον είναι εφικτή η κλίση µεθόδων της Fortigo τις οποίες κληρονόµησε από την 
Tetratroho, όπως Fortigo.fill_tank(65); ή current_speed= Fortigo.get_speed();. 
 
 
 
2.2.1.1.2  Τι σηµαίνει υλοποίηση(implementation) ενός interface 
 
  Βασισµένη στις αρχές τις θεωρίας της κληρονοµικότητας που περιγράφηκε προηγουµένως, 
είναι και η θεωρία της υλοποίησης µιας διασύνδεσης (interface). Όταν µια τάξη 
εφαρµόζει(implements) µια διασύνδεση, σηµαίνει ότι ο κώδικας της πρόκειται να έχει την 
οργάνωση και το χαρακτήρα  που ορίζει η τάξη την οποία υλοποιεί(αυτή η τάξη είναι το 
interface). Είναι στην ουσία µια σύµβαση που πρόκειται να υπακούσει ο προγραµµατιστής 
ώστε να  περιγράψει τις µεθόδους του. Η θεωρία του implementation προστάζει τον 
προγραµµατιστή να περιγράψει τη συµπεριφορά όλων των µεθόδων που ανήκουν στο 
συγκεκριµένο interface, καθώς αυτές αναφέρονται στο interface σαν επικεφαλίδες( method 
headers,signatures) αλλά το σώµα τους είναι κενό(abstract methods). Για παράδειγµα, έστω 
ότι κυκλοφορεί στην αγορά µια κλειστή εργαλειοθήκη που ακολουθεί την εξής σύµβαση: το 
εργαλείο στη θέση 1 είναι κατάλληλο για το το βίδωµα και το ξεβίδωµα παξιµαδιών, το 
εργαλείο στη θέση 2, είναι κατάλληλο για την τήξη του καλάι προς συγκόλληση  
χαλκοσωλήνων κ.ο.κ. Όπως φαίνεται από το παράδειγµα η περιγραφή των 
εργαλείων(µεθόδων) είναι αφηρηµένη(abstract) καθώς ο χρήστης της εργαλειοθήκης δεν 
γνωρίζει τι τύπου εργαλείο είναι στη θέση 1 (θα µπορούσε να είναι γαλλικό κλειδί, αερόκλειδο 
ή καρυδάκι) και στη θέση 2 (θα µπορούσε να είναι καµινέτο, ή µπιστόλι θερµού αέρα), όµως 
γνωρίζει τη συµπεριφορά(αποτέλεσµα) του εργαλείου στη θέση 1( βιδώνει και ξεβιδώνει µε 
κάποιον τρόπο παξιµάδια) και οµοίως τη συµπεριφορά του εργαλείου στη θέση 2 (µε κάποια 
τεχνική λιώνει το καλάι). Αυτά τα χαρακτηριστικά του interface αρκούν για να κάνουν το 
χρήστη να τη χρησιµοποιήσει. Αυτό σηµαίνει ότι οποιοσδήποτε µπορεί να φτιάξει τη δική του 
εργαλειοθήκη η οποία συµµορφώνεται µε την παραπάνω σύµβαση, έτσι οποιοσδήποτε 
γνώστης της σύµβασης, θα τη χρησιµοποιήσει. 
 
 
2.2.1.1.2  Κάποια από τα βασικά interfaces 
 

� Runnable 
Είναι το interface στο οποίο ορίζεται η λειτουργία των Threads. Thread µπορεί να 
θεωρηθεί ένα ολοκληρωµένο κοµµάτι κώδικα (µέθοδος ή τάξη) το οποίο µπορεί να 
κλιθεί να διακοπεί ή να µεταβληθεί η σειρά προτεραιότητας µε την οποία εκτελείται 
από τη Java Virtual Machine. Μια εφαρµογή(task, process) αντιµετωπίζεται από µόνη 
της σαν ένα thread από τη JVM.  

 
 
 
 
2.2.1.2 ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ∆ΙΕΠΑΦΗ 
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  Ο κώδικας χωρίζεται σε τρείς τάξεις, την Tcpip, την Text_io και την Test. H Tcpip υλοποιεί 
το διαδικτυακό πρωτόκολλο και µετατρέπει τα TCP πακέτα σε δεδοµένα της σειριακής και 
αντίστροφα. Η Text_io υλοποιεί όλη τη γραφική διεπαφή, ενώ η Test το µόνο που κάνει είναι 
να ελέγχει αν είναι δυνατή η εκκίνηση ενός socket προς τον έξω κόσµο και αν πράγµατι είναι, 
τότε να ανοίγει τη διεπαφή. Όπως είναι κατανοητό, η τάξη Text_io είναι υπεύθυνη για τη 
διεπαφή καθεαυτή, καθώς σε αυτήν την τάξη περιγράφεται η λειτουργία της διεπαφής, όπως 
η συµπεριφορά των περιοχών κειµένου(textArea) και των διαφόρων κουµπιών, η 
επεξεργασία των δεδοµένων που λαµβάνονται από τη σειριακή και η δηµιουργία των 
εντολών που αποστέλλονται προς τη σειριακή. 
  Επειδή η επεξήγηση της φιλοσοφίας  και της τεχνοτροπίας που περιγράφουν τη Java δεν 
εφάπτεται µε το αντικείµενο αυτής της εργασίας, η περιγραφή του κώδικα θα περιοριστεί στα 
αναγκαία για τη δηµιουργία της διεπαφής.  
 
  Στην τάξη tcpip περιγράφονται µεταξύ άλλων, δύο µέθοδοι οι οποίες στέλνουν και 
επιστρέφουν δεδοµένα της σειριακής, η void send(String str)  και η byte[] receive(void). 
  Όπως είναι προφανές, η send(String str) στέλνει προς τη σειριακή ενώ η receive()  
λαµβάνει από αυτή. Η  µέθοδος send() στέλνει ολόκληρες αλφαριθµητικές ακολουθίες 
(strings), ενώ η byte[]  receive()  ενώ φαίνεται ότι επιστρέφει έναν πίνακα από bytes, αν 
µελετήσει κανείς το σώµα της, θα καταλάβει ότι επιστρέφει έναν πίνακα µε µήκος 1. Άρα 
επιστρέφει έναν χαρακτήρα κάθε φορά. 
  Στην τάξη Text_io δηµιουργείται ένα αντικείµενο, το gtp  ως εξής: private tcpip gtp. 
Αυτό σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο αντικείµενο έχει όλες τις ιδιότητες (µεθόδους, µεταβλητές) 
που περιγράφονται στην τάξη tcpip. Μεταξύ άλλων, η Text_io εφαρµόζει(implements) το 
TextListener interface , έτσι ακολουθεί τη σύµβαση να περιγράψει τη µέθοδο 
textValueChanged(). Η συγκεκριµένη µέθοδος απλά <<οσφρίζεται>> τις αλλαγές που 
συµβαίνουν στο TextArea inputbox και µέσω της κλίσης της gtp.send() στέλνει τους 
χαρακτήρες που <<έπιασε>> στη σειριακή.  
   Επίσης, στην Text_io εφαρµόζεται το Runnable interface  και περιγράφεται η 
αόριστη(abstract) µέθοδος run(). Η µέθοδος αυτή είναι στην ουσία µια µέθοδος η οποία έχει 
τα χαρακτηριστικά ενός Thread. Στη συγκεκριµένη µέθοδο καταγράφονται οι χαρακτήρες που 
λαµβάνονται από τη σειριακή (µε τη βοήθεια της gtp.receive()) και εναποθέτονται σε έναν 
buffer τύπου String (τον myStr). Αργότερα, ύστερα από ανάγνωση του buffer, µέσα στη run(), 
λαµβάνεται απόφαση για τον τύπο της εντολής που έστειλε ο αυτοµατισµός στη σειριακή. Οι 
πιθανές εντολές που µπορεί να δεχθεί η συσκευή Xport από το µικροελεγκτή είναι:  
 
R!xx  (Relay Current Status)  Όπου κάθε χαρακτήρας x υποδεικνύει σε δεκαεξαδική µορφή 
των ηλεκτρονόµων που είναι ενεργοποιηµένοι την τρέχουσα στιγµή. Έτσι, έστω ότι οι 
ηλεκτρονόµοι 7,5,2 είναι ενεργοποιηµένοι, τότε η εντολή θα έχει τη µορφή R!A2. Αµέσως 
µετά τη λήψη της εντολής, η συσκευή αναλύει την κατάσταση των ηλεκτρονόµων και 
αναλόγως την αποτυπώνει στο κουµπί που σχετίζεται µε τον κάθε ηλεκτρονόµο, 
µεταβάλλοντας το χρώµα και την ένδειξη του, µεταξύ κόκκινου(ON) και πράσινου (OFF). 
 
WrxSTRINGwR  (Write STRING to TextBox) Όπου το x δείχνει σε ποιά περιοχή κειµένου 
(TextArea), πρόκειται να αποτυπωθεί το STRING. Έτσι έστω ότι ο µικροελεγκτής στείλει την 
εντολή Wr023.25°CwR προς το Xport, τότε το Xport θα εµφανίσει στο my_box[0], στο οποίο 
γίνεται η αναγραφή της θερµοκρασίας, την αλφαριθµητική ακολουθία 23.25°C. 
 
Zxx (Zone Current Status) Όπου κάθε χαρακτήρας x υποδεικνύει σε δεκαεξαδική µορφή την 
κατάσταση των οχτώ ζωνών συναγερµού. Κάθε ζώνη η οποία βρίσκεται σε λογικό ‘1’ 
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σηµάνει ότι είναι ασφαλισµένη. Για οποιαδήποτε µετάβαση από ‘0’ σε ‘1’, η συσκευή 
ενηµερώνει την ανάλογη περιοχή κειµένου στη διεπαφή, συγκρατώντας και την ακριβή 
ηµεροµηνία της µετάβασης. 
 
 
  Ένα ακόµα interface που υλοποιείται είναι το ActionListener interface µε τη µέθοδο 
addActionListener() . Η συγκεκριµένη µέθοδος <<πιάνει>> την δραστηριότητα πάνω από 
οποιοδήποτε αντικείµενο (όπως για παράδειγµα το πέρασµα του ποντικιού πάνω από αυτό, 
ή το κλικ πάνω σε αυτό κ.ο.κ.). Στη συγκεκριµένη εφαρµογή η µέθοδος αυτή χρησιµεύει στην 
ανίχνευση του αριστερού κλικ πάνω σε κάποιο κουµπί. Έστω λοιπόν το κουµπί myB, για να 
ανιχνεύσει το πρόγραµµα το κλικ πάνω στο κουµπί, απαιτείται ο παρακάτω κώδικας: 
 
myB.addActionListener(new ActionListener() { 
  
            public void actionPerformed(ActionEvent e) 
            { 
                // κώδικας που θα εκτελεστεί όταν πατηθεί το κουµπί myB 
            
           }); 
 
  Η µέθοδος actionPerformed(ActionEvent e)  είναι αυτή που θα κλιθεί από την 
addActionListener() όταν υπάρξει δραστηριότητα (δεξί κλικ), πάνω στο κουµπί. 
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Κεφάλαιο  3     Mικροελεγκτής & περιφερειακά 
 
3.1  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΝ ΣΥΝΟΛΟ 
 

  Κάθε αυτοµατισµός, αποτελείται από συσκευές  εισόδου(π.χ. αισθητήρες, πληκτρολόγιο 
κλπ.) τις οποίες ο ελέγχει, κατόπιν , επεξεργάζεται τα δεδοµένα που δέχεται από αυτές   
σύµφωνα µε τον αλγόριθµο που τον διέπει και αναλόγως διαχειρίζεται την κατάσταση των 
διαφόρων συσκευών εξόδου (π.χ. ηλεκτρονόµοι, ηλεκτροβάνες, ροµποτικοί βραχίονες, 
σερβοµηχανές κλπ.). Όλων αυτών  των περιφερειακών συσκευών τη λειτουργία, τη 
συντονίζει µια κεντρική µονάδα επεξεργασίας, η οποία αναλόγως τη φύση του αυτοµατισµού 
µπορεί να είναι ένας επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένας ελεγκτής 
προγραµµατιζόµενης λογικής (PLC), ένας µικροελεγκτής ή µια µηχανή ψηφιακής 
επεξεργασίας σήµατος(DSP). 
  Στην προκειµένη περίπτωση οι περιφερειακές συσκευές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν, ένα 
ρολόι πραγµατικού χρόνου (RTC) το DS1339C, ένα θερµόµετρο, το DS18B20, ένα port 
expander των 8 bits το ΜΑΧ7325 τα οποία ανήκουν στην εταιρία Maxim (www.maxim-
ic.com). Ακόµα χρησιµοποιήθηκαν 8 ηλεκτρονόµοι και η συσκευή Xport-03R που αναλύθηκε 
εκτενώς στο προηγούµενο κεφάλαιο. 
  Το RTC και το port expander, χρησιµοποιούν σαν πρωτόκολλο επικοινωνίας το I2C ενώ το 
θερµόµετρο χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας 1 Wire. Αυτά τα πρωτόκολλα 
επικοινωνίας δεν υποστηρίζονται από εσωτερικό hardware του µικροελεγκτή και 
υλοποιούνται σε software. 
   Καταλήγοντας, ο έλεγχος των περιφερειακών συσκευών του αυτοµατισµού, 
πραγµατοποιήθηκε από έναν µικροελεγκτή της εταιρίας Μaxim, τον DS89C450. Πρόκειται για 
έναν µικροελεγκτή των 8 bits αρχιτεκτονικής 8051. Είναι από τους ταχύτερους µικροελεγκτές 
της οικογένειας 8051 καθώς οι λειτουργίες του έχουν βελτιστοποιηθεί και είναι µικρότερος ο 
χρόνος εκτέλεσης τους έως και 12 φορές σε σχέση µε τον κλασσικό 8051 (33 MIPS σε ρολόι 
33MHz).  Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου µικροελεγκτή είναι η 
64ΚΒ µνήµη flash, η 1kB external SRAM, η  δυνατότητα για σειριακό και παράλληλο 
προγραµµατισµό, οι  δύο  πλήρως αµφίδροµες σειριακές θύρες, ένα προγραµµατιζόµενο 
watchdog timer, 13 interrupt εκ των οποίων τα 6 είναι εσωτερικά και το power fail reset. 
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3.2  ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
   

3.2.1 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Για να έρθει ο µικροελεγκτής σε κατάσταση προγραµµατισµού πρέπει τρεις ακροδέκτες του 
να έρθουν σε συγκεκριµένη λογική κατάσταση. Πιο συγκεκριµένα, ο ακροδέκτης Reset 
πρέπει να βρίσκεται σε λογικό ‘1’, ενώ οι ακροδέκτες EA και PSEN σε λογικό ‘0’. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε µια λογική διακοπτών (τρανζίστορ,FET) οι οποίοι οδηγούνται από το σήµα 
DTR της σειριακής. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη συνδεσµολογία  βρίσκονται στο 
κεφάλαιο που ασχολείται µε το τυπωµένο κύκλωµα. 

  H φόρτωση του προγράµµατος στον µικροελεγκτή γίνεται σειριακά και για αυτό το σκοπό 
χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό ΜΤΚ2 της εταιρίας Maxim (www.maxim-ic.com). Πρόκειται για 
ένα τερµατικό της σειριακής όπως το γνωστό HyperTerminal, µε κάποιες παραπάνω 
λειτουργίες, όπως το κλείδωµα του εκτελέσιµου κώδικα για αποτροπή της ανάγνωσης του, 
κάποιες βασικές λειτουργίες αποσφαλµάτωσης. Ο προγραµµατισµός γίνεται ως εξής µετά 
την κλήση του προγράµµατος: ο χρήστης διαλέγει ποιό µικροελεγκτή επιθυµεί να 
προγραµµατίσει από το παράθυρο που εµφανίζεται στην οθόνη όπως παρακάτω: 
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Εµφανίζεται  η κονσόλα του λογισµικού, ο χρήστης µπορεί να κάνει τις αρχικές ρυθµίσεις για 
την εκκίνηση της σειριακής στο κατάλληλο baud rate και να συνδεθεί µε τον Loader του 
µικροελεγκτή από το µενού Options � Configure Serial Port 
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Αργότερα από το µενού Target µπορεί να ανοίξει τη σειριακή κάνοντας κλικ στην επιλογή 
Open COMx at xxxx baudrate, και αργότερα πάλι από το ίδιο µενού επιλέγοντας τo Connect 
to Loader, να επικοινωνήσει µε τον ενσωµατωµένο στον µικροελεγκτή, boot loader του. 

 

Τώρα πλέον  είναι δυνατό το κατέβασµα του εκτελέσιµου (.hex) αρχείου προς τον 
µικροελεγκτή, επιλέγοντας File � Load Flash και δίνοντας τη διαδροµή του εκτελέσιµου 
αρχείου ως επιλογή. 
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3.2.2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 

 

 

3.2.2.1 ΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ KEIL 4 
  Ο κώδικας του µικροελεγκτή αναπτύχθηκε στο περιβάλλον KEIL 4 της εταιρίας uVision 
(www.keil.com). Πρόκειται ένα πλήρες περιβάλλον προγραµµατισµού το οποίο εκτός τον 
επεξεργαστή κειµένου  και τον compiler – assembler, προσφέρει και έναν δυνατό simulator 
για την αποσφαλµάτωση του κώδικα. 
  Για τη δηµιουργία ενός νέου Project, ο χρήστης επιλέγει Project � New µVision Project, 
δίνει το όνοµα του νέου project και µετά επιλέγει το µικροελεγκτή µε τον οποίον θα ασχοληθεί 
ώστε το πρόγραµµα να γνωρίζει ποίες βιβλιοθήκες να φορτώσει αυτόµατα, τα όρια του 
µικροελεγκτή (µέγιστη συχνότητα κρυστάλλου, µέγεθος RAM, µέγεθος ROM, κλπ) και 
πιθανών για να ρυθµίσει κάποιες παραµέτρους στον compiler και τον assembler. Οι 
βιβλιοθήκες περιέχουν (διασυνδέουν) τα ονόµατα των καταχωρητών µε τις ανάλογες 
διευθύνσεις στη µνήµη. 
 
 

 

 

Αργότερα ο χρήστης µπορεί να φορτώσει στο Project το αρχείο που περιέχει τον κώδικα ή να 
δηµιουργήσει ένα καινούριο και κατόπιν να το φορτώσει, κάνοντας διπλό κλικ στο φάκελο 
Source Group 1 που βρίσκεται στα αριστερά του προγράµµατος, στην καρτέλα Project. 
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3.2.2.2 O ΚΩ∆ΙΚΑΣ 

  Σε γενικές γραµµές ο κώδικας οργανώνεται ως εξής, το σύστηµα κάνει γενική επανεκκίνηση 
(global Reset), µετά γίνεται αρχικοποίηση των παραµέτρων του συστήµατος (ταχύτητα 
λειτουργίας µικροελεγκτή, baud rate σειριακής θύρας 0 και σειριακής θύρας 1, χρήση της, 
εξωτερικής SRAM σαν πτητική µνήµη συστήµατος,)  και ενηµερώνεται µέσω της σειριακής 0 
o χρήστης. Μετά το πρόγραµµα µπαίνει σε ατέρµονο βρόγχο κατά τον οποίο ο µικροελεγκτής 
παίρνει µέτρηση της θερµοκρασίας και της ώρας και στέλνει την τιµή τους στο Xport. Ο 
έλεγχος µηνυµάτων – εντολών από το Χport και των ζωνών συναγερµού, γίνεται µέσω 
εξωτερικών interrupt όπως φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. 

      

System Initialization

Get Time & Temp

Send to Xport

Interrupt 7

Serial port 1 

interrupt Service 

Routine

(Xport Data 

Transmission)

Interrupt 1

External Interrupt 

0 Service Routine

(Zone Alarm 

Detection)

System’s Main 

Function

System Reset

Interrupt 4

Serial Port 0 

Interrupt Service 

Routine (Created 

for debugging 

purposes)

 

  Για να είναι δυνατή η διασύνδεση µε τις διάφορες περιφερειακές συσκευές ο µικροελεγκτής 
έπρεπε να πληροί τα ανάλογα πρωτόκολλα επικοινωνίας που τις διέπουν. Η επικοινωνία µε 
τη συσκευή Χport χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο της σειριακής το οποίο ο µικροελεγκτής 
υλοποιεί σε εσωτερικό hardware, άρα το µόνο προαπαιτούµενο για την επικοινωνία µε τη 
συσκευή, είναι µια σωστή παραµετροποίηση κατά την εκκίνηση της. Όµως άλλες 
περιφερειακές συσκευές όπως  το θερµόµετρο, το ρολόι πραγµατικού χρόνου και το port 
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expander, χρησιµοποιούν άλλα πρωτόκολλα επικοινωνίας των οποίων η υλοποίηση έγινε 
µετά από µελέτη αυτών, σε ανάλογο κώδικα. Έτσι για την επικοινωνία µε το θερµόµετρο, 
συντάχθηκε η βιβλιοθήκη 1Wire.h , ενώ για την επικοινωνία µε το ρολόι πραγµατικού χρόνου 
και το port expander συντάχθηκε η βιβλιοθήκη I2C.h. Ακολουθεί µια περιγραφή 
πρωτόκολλων επικοινωνίας και µια αναφορά για την κάθε συνάρτηση σε αυτές. 

 

One Wire 

  Το 1 Wire είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας συσκευών το οποίο αναπτύχθηκε από τη 
Dallas Semiconductor Corp. το οποίο παρέχει χαµηλή διαµεταγωγή δεδοµένων µεν, αλλά η 
τροφοδοσία και η αµφίδροµη µεταφορά δεδοµένων γίνεται από τον ίδιο αγωγό.  Σε σχέση µε 
άλλα πρωτόκολλα επικοινωνίας έχει χαµηλό ρυθµό µετάδοσης, αλλά δυνατότητα για 
µεγαλύτερη απόσταση µεταξύ των συσκευών που ανήκουν στο δίκτυο. Συνήθως 
χρησιµοποιείται για τη διασύνδεση φθηνών συσκευών όπως αισθητήρων θερµοκρασίας και 
πίεσης ή συσκευών µνήµης και αναγνώρισης. Ένα δίκτυο από 1Wire συσκευές ονοµάζεται 
MicroLan. Το σήµα κατατεθέν αυτών των συσκευών είναι το γεγονός ότι χρησιµοποιούνται 
δυο µόνο αγωγοί για τη λειτουργία και την επικοινωνία της συσκευής, ο αγωγός τροφοδοσίας 
– δεδοµένων και ο αγωγός της γείωσης. Για να γίνει δυνατή η λειτουργία µιας 1Wire 
συσκευής, µέσα σε αυτή εµπεριέχεται ένας πυκνωτής 800pF ο οποίος αποθηκεύει ενέργεια 
για την τροφοδοσία, κατά την αδρανή κατάσταση της, η οποία είναι το λογικό ‘1’ στο σήµα 
τροφοδοσίας - δεδοµένων. Αναλόγως την περίπτωση, οι 1Wire συσκευές απαντιούνται σε 
συσκευασίες ΤΟ92, ή σε συσκευασίες όµοιες µε αυτές της µπαταρίας ρολογιού, γνωστές και 
ως iButton. Τα iButtons χρησιµοποιούνται συνήθως ως συσκευές ταυτοποίησης. Αυτό 
συµβαίνει διότι όλες οι συσκευές 1Wire έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, κάθε µια από αυτές 
έχει έναν µοναδικό αριθµό των 8 bytes για την αναγνώριση της από το σύστηµα.  
  Σε κάθε δίκτυο MicroLan υπάρχει µια και µόνο µια συσκευή Master η οποία συντονίζει την 
επικοινωνία στο δίαυλο προς αποφυγή σύγκρουσης δεδοµένων. Το πρωτόκολλο 1Wire 
υλοποιείται µε διατάξεις ανοιχτού συλλέκτη, άρα για τη φόρτιση των περιφερειακών 
συσκευών είναι απαραίτητη µια αντίσταση συνδεδεµένη µεταξύ δεδοµένων και τροφοδοσίας 
(pull up). Οι ταχύτητες διαµεταγωγής τείνουν στα 16,3 kbps και σε περιπτώσεις fast mode να 
γίνει 10 φορές µεγαλύτερη. 
  Η επικοινωνία ξεκινά όταν η συσκευή master <<κατεβάσει>> τη γραµµή σε χαµηλό 
δυναµικό (1 Wire Reset) για 480 µSec. Τότε όλες οι συσκευές κάνουν επανεκκίνηση και 
έπειτα, απαντούν µε παλµό παρουσίας (κρατούν τη γραµµή σε λογικό ‘0’ για 60 µSec) και 
περιµένουν την επόµενη εντολή από τη συσκευή master. Για την αποστολή του bit ‘1’ o 
αποστολέας κρατά τη γραµµή σε λογικό ‘0’ για 15µSec περίπου. Για την αποστολή του bit ‘0’ 
o αποστολέας κρατά τη γραµµή σε λογικό ‘0’ για περίπου 60 µSec. Κατά την αρνητική ακµή 
του παλµού ξεκινά να µετρά ένας µονοσταθής πολυδονητής σε κάθε συσκευή slave. Μετά το 
πέρας 30 µSec, η συσκευή slave δειγµατοληπτεί τη γραµµή για να λάβει το bit ‘0’ ή ‘1’. 
  Υπάρχουν και συσκευές που λειτουργούν ως γέφυρες 1 Wire οι οποίες διαχειρίζονται τις 
απαιτήσεις χρονισµού και της µορφής των παλµών έτσι ώστε ένα δίκτυο MicroLan να είναι 
δυνατό να επεκταθεί έως και 100 µέτρα. 
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  Έτσι για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου αναπτύχθηκαν οι παρακάτω ρουτίνες 1Wire: 
 

� char wire1_reset(void); 
Η συγκεκριµένη ρουτίνα κάνει γενικό reset σε όλες τις συσκευές που βρίσκονται πάνω 
στον 1Wire δίαυλο και επιστρέφει ‘0’ εάν εντοπιστεί έστω µια συσκευή slave. 
 

� void wire1_write_bit(bit x); 
H ρουτίνα αυτή στέλνει στον δίαυλο ένα bit τη φορά. 

 
� void wire1_write_byte(char x); 

Αυτή η ρουτίνα χρησιµοποιεί τη wire1_write_bit(char) ώστε να στείλει στο δίαυλο 8 
bits. 
 

� bit wire1_read_bit(void); 
Επιστρέφει ένα bit τη φορά κατά τη διαδικασία ανάγνωσης του διαύλου. 
 

� char wire1_read_byte(void); 
Αυτή η ρουτίνα χρησιµοποιεί τη wire1_read_bit(void) για να επιστρέψει ένα byte µετά 
από ανάγνωση του 1wire δίαυλου. 
 

� void wire1_print_adress(void); 
Αποτυπώνει στη σειριακή τη διεύθυνση (unique ΙD), της κάθε συσκευής 1Wire. Για τη 
λειτουργία αυτής της ρουτίνας πρέπει να υπάρχει µόνο µια συσκευή slave στο δίαυλο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I2C (Inter Integrated Circuit) 

  Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας ανεπτυγµένο από τη Philips το οποίο 
χρησιµοποιείται για τη διασύνδεση περιφερειακών συσκευών χαµηλής ταχύτητας σε µητρικές 
κάρτες, σε συστήµατα embedded ή κινητά. Το πρωτόκολλο χρησιµοποιεί δύο αγωγούς για 
αµφότερη την επικoινωνία, µε συνδεσµολογία ανοικτού συλλέκτη. Τα σήµατα (αγωγοί) 
ονοµάζονται SCL (Serial Clock) και SDA (Serial Data). Λόγω της συνδεσµολογίας είναι 
απαραίτητη  η σύνδεση του κάθε σήµατος από αυτά, µε κάποια πηγή τάσης µέσω µιας 
αντίστασης (pull up resistor), στα 5 Volts. 
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  Κάθε συσκευή I2C περιγράφεται από µια µοναδική διεύθυνση πάνω στον δίαυλο, η οποία 
αποτελείται από 7 ή 10 bits. Συνηθισµένες ταχύτητες επικοινωνίας για τις I2C συσκευές είναι  
10 και 100kbps αν και υπάρχουν και συσκευές που επιτυγχάνουν ταχύτητες έως και 
3.4Mbps. Ο µόνος περιορισµός που υπάρχει για τις συσκευές πάνω στο δίαυλο είναι, να µην 
έχουν κοινές διευθύνσεις και η συνολική χωρητικότητα του καναλιού να µην ξεπερνά τα 400 
pF, γεγονός το οποίο οριοθετεί το µήκος του διαύλου σε λίγα µόνο µέτρα. 
  Υπάρχουν 4 πιθανά σενάρια για κάθε συσκευή στον δίαυλο I2C αν και συνήθως κάθε 
συσκευή χρησιµοποιεί µόνο τα δυο από αυτά. 

� Η συσκευή master στέλνει δεδοµένα στον δίαυλο. 
� Η συσκευή master δέχεται δεδοµένα από τον δίαυλο. 
� Η συσκευή slave στέλνει δεδοµένα στον δίαυλο. 
� Η συσκευή slave δέχεται δεδοµένα από τον δίαυλο. 

  Κάθε φορά η επικοινωνία ξεκινά µε τη συσκευή master να µεταδίδει το bit εκκίνησης (start 
bit). Μετά στέλνει τη διεύθυνση της συσκευής µε την οποία επιθυµεί να επικοινωνήσει 
(συνήθως 7 bit) και έπεται ένα bit το οποίο δηλώνει στη συσκευή slave αν o master επιθυµεί 
να γράψει (‘0’) ή να διαβάσει (1) από αυτήν. Αν η συσκευή slave βρίσκεται στο δίαυλο, θα 
ανταποκριθεί µε ένα bit αναγνώρισης (Acknowledge bit), το οποίο κρατά τη γραµµή των 
δεδοµένων σε λογικό ‘0’ για τον αντίστοιχο παλµό ρολογιού. Τότε ο master συνεχίζει 
στέλνοντας ή διαβάζοντας δεδοµένα από τη συσκευή slave η οποία µόλις ανταποκρίθηκε. 
  Το πρωτόκολλο προστάζει να αποστέλλεται πάντα πρώτο το πιο σηµαντικό bit 
πληροφορίας ή διεύθυνσης κατά τη µετάβαση του σήµατος ρολογιού (SCL) από τη χαµηλή, 
στην υψηλή στάθµη. Μετά από την αποστολή κάθε byte, ο δέκτης πρέπει να δήξει ότι έλαβε 
την πληροφορία επιτυχώς, ανταπαντώντας µε ένα ACK bit. 
  Μετά το πέρας µιας συνεδρίας µεταξύ master και slave, ο master πρέπει να αποστείλει ένα 
stop bit προς τη συσκευή slave. Αυτό γίνεται µε τη µετάβαση του σήµατος  SDA από ‘0’ σε ‘1’ 
ενώ το σήµα SCL βρίσκεται σε λογικό ‘1’. Εάν η συσκευή master επιθυµεί εκκίνηση νέας 
συνεδρίας µε την ίδια συσκευή µετά το πέρας της παλιάς, τότε πρέπει να στείλει απλά ένα 
start bit (µετάβαση του σήµατος  SDA από ‘1’ σε ‘0’ενώ το σήµα SCL βρίσκεται σε λογικό ‘1’) 
και κατόπιν να επικοινωνήσει µε τη συσκευή. Το πρωτόκολλο ορίζει τρεία σενάρια 
επικοινωνίας µεταξύ της συσκευής master και slave, αυτά είναι: 

• Αποστολή µονού µηνύµατος (1 byte) από τη συσκευή master στη συσκευή 
slave. 

• Αποστολή µονού µηνύµατος (1byte) από τη συσκευή slave προς τη συσκευή 
master. 

• Συνεδρία όπου η συσκευή master στέλνει ή διαβάζει περισσότερα του ενός 
byte. 

 
  

  Έτσι, εφ’ όσων δεν υπάρχει εσωτερικό hardware στον µικροελεγκτή DS89C450 το οποίο να 
υλοποιεί το συγκεκριµένο πρωτόκολλο, ήταν αναγκαία η συγγραφή της βιβλιοθήκης I2C.h για 
να γίνει δυνατή η επικοινωνία µε τις εν’ λόγω συσκευές. Οι ρουτίνες που απαρτίζουν τη 
βιβλιοθήκη, περιγράφονται παρακάτω. 

� void I2C_start(void); 
Είναι η ρουτίνα η οποία εκκινεί µια συνεδρία I2C. Μετά την κλήση αυτής της ρουτίνας, 
όλες οι συσκευές slave αφουγκράζονται το δίαυλο έως ότου ο master στείλει τη 
διεύθυνση της συσκευής µε την οποία επιθυµεί να επικοινωνήσει. Βέβαια η ίδια 
ρουτίνα καλείται όταν η συσκευή master επιθυµεί να επικοινωνήσει για περισσότερες 
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από µια φορές µε την ίδια συσκευή slave, χωρίς να έχει τερµατίσει πρώτα την αρχική 
συνεδρία. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται Restart. Ακολουθεί παράδειγµα απλής και 
πολλαπλής συνεδρίας. 
 
 Απλή συνεδρία: 
    I2C_start(); 

     void I2C_send_byte(PORT_EXPANDER_O_W); 
     void I2C_send_byte(0xf2); 
     void I2C_stop(); 
  

Πολλαπλή συνεδρία µε την ίδια συσκευή: 
             I2C_start(); 

                I2C_send_byte(PORT_EXPANDER_O_W); 
 I2C_send_byte(0xf2); 
 I2C_start(); 
 I2C_send_byte(0x7a); 

   I2C_stop(); 
   Η ακολουθία Start δεν είναι τίποτα παραπάνω από τη µετάβαση του σήµατος SDA από ‘1’ 
σε ‘0’ ενώ το σήµα SCL βρίσκεται σε λογικό ‘1’. 
 

 
� void I2C_stop(void); 

Είναι η ρουτίνα η οποία τερµατίζει µια συνεδρία I2C. Κατά την κλήση αυτής της 
ρουτίνας, συµβαίνει µια µετάβαση από ‘0’ σε ‘1’ του σήµατος SDA, ενώ το σήµα SCL 
βρίσκεται σε λογικό ‘1’. 
  

� void I2C_send_bit(bit x); 
Αυτή η ρουτίνα στέλνει ένα bit στο δίαυλο. 
 

� void I2C_send_byte(char x); 
Είναι η ρουτίνα η οποία µέσω της send_bit(bit x) στέλνει ένα byte στο δίαυλο και 
ελέγχει για ACK του slave. 
 

� char I2C_receive_byte(void);  
Αυτή η ρουτίνα επιστρέφει ένα byte µετά από ανάγνωση του διαύλου, επίσης στέλνει 
σήµα ACK στη συσκευή slave µετά την επιτυχή λήψη του byte. 
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Τα Interrupts 
 Η επικοινωνία του µικροελεγκτή µε τη συσκευή Xport, µπορεί να συµβεί οποιαδήποτε τυχαία 
στιγµή και σε διαφορετικές ταχύτητες, άρα η χρήση interrupts κρίνεται απαραίτητη για τη 
λήψη εντολών του µικροελεγκτή από τον έξω κόσµο. Ακολουθεί το λογικό διάγραµµα του 
interrupt 7  που είναι αυτό µέσω του οποίου ο µικροελεγκτής δέχεται εντολές από το Xport. 
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  Όπως έχει αναφερθεί, ο αυτοµατισµός υλοποιεί εκτός των άλλων και έναν συναγερµό οχτώ 
ζωνών. Έτσι όταν κάποια από αυτές τις ζώνες παραβιαστεί, ο µικροελεγκτής πρέπει να 
ενηµερώσει τη συσκευή Xport για το ποιά ζώνη έχει αλλάξει κατάσταση. Αυτό γίνεται µέσω 
του interrupt 1 το οποίο ενεργοποιείται όταν ο ακροδέκτης P3.2 του µικροελεγκτή δεχθεί 
στην είσοδο λογικό ‘0’. Ακολουθεί το λογικό διάγραµµα του interrupt 1. 
 
 

         

INTERRUPT 1

status&0xfe

send_2_xport(“zone”,cnt,’0')

FALSE

send_2_xport(“zone”,cnt,’1')TRUE

cnt- -

Status>>=1

cnt

TRUE

Exit from  

interrupt 1

FALSE
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  Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της λογικής (κώδικα) της συσκευής Xport ήταν αναγκαίος ο 
πειραµατισµός της λειτουργίας του κώδικα και η πιθανή αποσφαλµάτωση αυτού. Έτσι 
αναπτύχθηκε µια ρουτίνα που διαχειρίζεται το interrupt της σειριακής 0 του µικροελεγκτή το 
interrupt 4 . Η συγκεκριµένη ρουτίνα, στέλνει στη σειριακή 1 που είναι συνδεδεµένο το Xport, 
οποιονδήποτε χαρακτήρα λάβει από τη σειριακή 0. Ο κώδικας λειτουργεί όπως υποδικνύει το 
διάγραµµα που ακολουθεί. 
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3.2.2.3 ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

 Το port expander 
  Το port expander που χρησιµοποιήθηκε είναι το MAX7325. Πρόκειται για µια I2C συσκευή η 
οποία διαθέτει µια πόρτα αµφίδροµης επικοινωνίας (I/O) των 8 bits και µια πόρτα των 8 bits 
που λειτουργεί µονάχα σαν έξοδος. Κάθε µια από τις πόρτες έχει ξεχωριστή διεύθυνση 
αναφοράς η οποία όµως ρυθµίζεται από κοινού από τους ακροδέκτες AD2 και AD0. 
Αναλόγως τη συνδεσµολογία αυτών των ακροδεκτών, πέρα από τις διευθύνσεις , αλλάζει η 
αρχική κατάσταση των θυρών, αλλά και η διάταξη (ενεργοποίηση, απενεργοποίηση), των 
εσωτερικών pull up αντιστάσεων που υπάρχουν στην αµφίδροµη πόρτα του κυκλώµατος. 
Έτσι προτού ο σχεδιαστής του τυπωµένου κυκλώµατος συνδέσει αυτούς τους ακροδέκτες, 
πρέπει να συµβουλευτεί τους παρακάτω πίνακες. 
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  Για τις ανάγκες τις συγκεκριµένης σχεδίασης επιλέχθηκε η εξής συνδεσµολογία: AD2 Vcc, 
AD0SCL. Έτσι ενεργοποιoύνται όλες οι αντιστάσεις. Αυτό είναι αναγκαίο διότι στη 
συγκεκριµένη διάταξη, η πόρτα αυτή χρησιµοποιείται ως είσοδος ελέγχου ζωνών 
συναγερµού. Όταν µια ζώνη είναι σε κατάσταση SECURE το bit της ζώνης αυτής δείχνει ‘0’, 
ενώ όταν µια ζώνη παραβιάζεται (κατάσταση VIOLATED)  το bit επιστρέφει σε κατάσταση ‘1’ 
και δίνει interrupt (interrupt 0) στο µικροελεγκτή. 
  Έτσι µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση, η αµφίδροµη πόρτα έχει διεύθυνση 1101 110, ενώ η 
έξοδος των 8 bits 1011 110. Για τη διαχείριση του port expander, ορίστηκαν τέσσερις νέες 
σταθερές µέσω των οποίων καλείται για ανάγνωση ή εγγραφή οποιαδήποτε από τις δυο 
πόρτες. Οι σταθερές αυτές είναι: 
       
     PORT_EXPANDER_IO_W 0xdc 

PORT_EXPANDER_IO_R 0xdd 
PORT_EXPANDER_O_W 0xbc 
PORT_EXPANDER_O_R 0xbd 

 
Και οι ανάλογες ρουτίνες για εγγραφή και ανάγνωση των συσκευών: 

void set_O_status(char x);  
char get_O_status(void); 
void set_IO_status(char x);  
char get_IO_status(void); 

Το ρολόι πραγµατικού χρόνου (RTC) 
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  Το ρολόι πραγµατικού χρόνου είναι µια συσκευή η οποία υλοποιεί την έννοια του χρόνου 
και της ηµεροµηνίας στην εφαρµογή, ώστε να µην επιβαρύνεται ο µικροελεγκτής µε τον 
υπολογισµό του. Συνήθως τέτοια κυκλώµατα (IC), παρέχουν και άλλες λειτουργίες όπως 
αυτή του alarm, κατά την οποία για κάποια τιµή χρόνου δοθείσα από το χρήστη, το κύκλωµα 
δίνει εξωτερικό interrupt στο µικροελεγκτή, όταν η τιµή του πραγµατικού χρόνου, γίνει ίδια µε 
αυτήν τη τιµή. Μια άλλη πιθανή λειτουργία που παρέχουν τέτοια κυκλώµατα, είναι µια έξοδος 
η οποία δίνει πολύ σταθερούς παλµούς, συγκεκριµένης συχνότητας. 
  Το RTC που χρησιµοποιήθηκε στο συγκεκριµένο έργο είναι το DS1339C της εταιρίας 
Maxim. Πρόκειται για ένα κύκλωµα το οποίο περιέχει, δύο ανεξάρτητα ρολόγια, πραγµατικού 
χρόνου, µε δυο λειτουργίες alarm, µια για κάθε βαθµίδα χρόνου. Επίσης, στο εσωτερικό του 
υλοποιεί µια προγραµµατιζόµενη διάταξη trickle charger η οποία καθιστά δυνατή τη 
λειτουργία του κυκλώµατος ακόµα και σε περιπτώσεις power fail, µε εξωτερική τροφοδοσία 
από κάποιον πυκνωτή η µπαταρία.  Τέλος  το συγκεκριµένο κύκλωµα, ενσωµατώνει το 
σύστηµα ταλάντωσης  του(κρύσταλλο ή κρυσταλλικό ταλαντωτή) µέσα στο ίδιο το chip. 
 Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιµοποιεί είναι το I2C και η διεύθυνση επικοινωνίας 
αυτού στο δίαυλο είναι στατική µε τιµή 1101 000. Οι τιµές χρόνου αποδίδονται σε τιµές BCD 
και βρίσκονται στους καταχωρητές που υποδεικνύει ο παρακάτω πίνακας. 

 
Και για τις δύο λειτουργίες, ανάγνωσης και ρύθµισης χρόνου χρησιµοποιούνται οι ίδιοι 
καταχωρητές χωρίς κάποια ιδιαίτερη παρέµβαση. 
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  Για τη διαχείριση του RTC, αναπτύχθηκαν οι εξής ρουτίνες: 
 

• void rtc_init(void); 
Για να ξεκινήσει να µετρά  το ρολόι πρέπει πρέπει να ενεργοποιηθεί ο ταλαντωτής, 
αυτό γίνεται κάνοντας ‘0’ το bit 7 του καταχωρητή 0x0e . 
 

• void get_time(char *year,char *month,char *date,cha r *day,char *hour,char *minutes,char 
*seconds); 

Είναι η συνάρτηση η οποία ενηµερώνει τις µεταβλητές year, month, date, day, hour 
minutes, seconds, µε την τρέχουσα τιµή του χρόνου. 
 

• void set_time(char year,char month,char date,char d ay,char hour,char minutes,char seconds); 

Με την κλήση αυτής της συνάρτησης, το RTC ρυθµίζεται µε τις νέες τιµές χρόνου. 
 
 
 

 

Το θερµόµετρο 
  Είναι η περιφερειακή συσκευή η οποία στην έξοδο της εµφανίζει ένα αναλογικό ή ψηφιακό 
σήµα που σχετίζεται µε τη θερµοκρασία στο εξωτερικό αυτής. Εάν αυτή η τιµή είναι 
αναλογική, τότε για τη λήψη της και τη µετέπειτα επεξεργασία της από ένα ψηφιακό σύστηµα 
(εδώ µικροελεγκτής) είναι απαραίτητη η ψηφιοποίηση της. Αυτό καθίσταται δυνατό µε χρήση 
άλλων κυκλωµάτων γνωστά ως µετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό σήµα(Digital to Analog 
Converters).  Σε αυτό το έργο χρησιµοποιήθηκε ένα θερµόµετρο το οποίο ενσωµατώνει έναν 
τέτοιο µετατροπέα, το DS18B20 της εταιρίας Maxim. Είναι ένα θερµόµετρο που αποδίδει µε 
ακρίβεια 0,5°C θερµοκρασίες –10°C έως +85°C και έχει περιοχή οµαλής λειτουργίας 
θερµοκρασίες µεταξύ –55°C και +100°C. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιµοποιεί 
είναι το 1Wire το οποίο έχει περιγραφεί σε προηγούµενο κεφάλαιο. Όπως όλες οι συσκευές 
1Wire, έτσι και αυτό το θερµόµετρο, ενσωµατώνει µια κεντρική µονάδα ελέγχου η οποία 
συντονίζει τη λειτουργία του, ως αισθητήρα και περιφερειακή συσκευή. Για την επικοινωνία 
µε τέτοιες συσκευές, υπάρχει ένα ρεπερτόριο εντολών. Ενδεικτικά, επεξηγούνται  κάποιες 
από αυτές: 
 
SEARCH ROM [F0h] 
Για την αναγνώριση όλων των συσκευών 1Wire στον δίαυλο, υλοποιείται ένας αλγόριθµος, 
κατανοµής κατά τον οποίο µετά από εντολή της συσκευής master, οι συσκευές slave 
ανταποκρίνονται µε ένα bit από τη διεύθυνση αναγνώρισης τους. Έτσι µετά το πέρας αυτής 
της διαδικασίας, ο µικροελεγκτής γνωρίζει ποιές συσκευές είναι συνδεδεµένες στο δίαυλο. Για 
την προετοιµασία των slave συσκευών για αυτή τη διαδικασία, ο µικροελεγκτής πρέπει να 
στείλει την εντολή SEARCH ROM. 
 
READ ROM [33h] 
Σε περίπτωση που υπάρχει µόνο µια συσκευή 1wire στο δίαυλο, και ο µικροελεγκτής 
επιθυµεί να γνωρίζει τη διεύθυνση της, τότε µέσω αυτής της εντολής η συσκευή slave 
ανταποκρίνεται µε τα 64 bit που την απεικονίζουν.  
SKIP ROM [CCh] 
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Εάν πάλι υπάρχει µονάχα µια συσκευή στο δίαυλο που ο master επιθυµεί να 
χρησιµοποιήσει, στέλνει αυτή την εντολή, αποφεύγοντας την περιττή διαδικασία 
ταυτοποίησης. 
 
MATCH ROM [55h] 
Εάν υπάρχουν παραπάνω από µια συσκευές slave στον 1Wire δίαυλο, ο master στέλνει 
αυτή την εντολή, ακολουθούµενη από την διεύθυνση της slave συσκευής. Έτσι οι υπόλοιπες 
συσκευές µπαίνουν σε κατάσταση αδρανείας, µέχρι το επόµενο Reset. 
 
CONVERT T [44h] 
Είναι η εντολή την οποία χρησιµοποιεί το θερµόµετρο για να εκκινήσει µια µετατροπή 
θερµοκρασίας σε ψηφιακή λέξη. Αναλόγως την ακρίβεια που επιθυµεί ο χρήστης, (ρυθµίζεται 
από την εγγραφή σε κάποιο καταχωρητή), η συσκευή ανταποκρίνεται µετά το πέρας 
κάποιων milliseconds.  
 
  Για τη διαχείριση του θερµοµέτρου, συγγράφηκε η ρουτίνα char * get_temp() η οποία µετά 
από κλήση της, αποδίδει µια αλφαριθµητική ακολουθία µε της ένδειξη της θερµοκρασίας. 
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Κεφάλαιο  4        Το τυπωµένο κύκλωµα 
 
 
  Η σχεδίαση του τυπωµένου κυκλώµατος πραγµατοποιήθηκε στο λογισµικό Eagle της 
CadSoft.  Η σχεδίαση ολοκληρώθηκε σε τρεία µέρη. Αρχικά δηµιουργήθηκε βιβλιοθήκη 
εξαρτηµάτων τα οποία έλειπαν από τις είδη υπάρχουσες βιβλιοθήκες του Eagle. Αργότερα 
σχεδιάστηκαν τα ανάλογα σχηµατικά διαγράµµατα, τα οποία υποδεικνύουν τις συνδέσεις 
µεταξύ των εξαρτηµάτων και τέλος σχεδιάστηκαν τα τυπωµένα κυκλώµατα σύµφωνα µε την 
υπόδειξη των σχηµατικών. 
 
 

  4.1 ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ EAGLE 
 
  Το Eagle είναι ένα ευέλικτο αλλά παράλληλα ισχυρό εργαλείο σχεδίασης και υλοποίησης 
τυπωµένων πολυστρωµατικών κυκλωµάτων. ∆ιατίθεται από την εταιρία CadSoft σε εκδόσεις 
για τα τρεία πιο διαδεδοµένα λειτουργικά (Windows, Linux και Mac). Το ίδιο το λογισµικό 
διανέµεται δωρεάν, αλλά κάποιες από τις λειτουργίες είναι κλειδωµένες και ενεργοποιούνται 
µετά από δήλωση του κατάλληλου Licence αρχείου που παρέχει η εταιρία, έναντι 
συνδροµής. 
 

4.1.1 ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 

 
  Η εκκίνηση του προγράµµατος γίνεται µε την εµφάνιση του κεντρικού µενού (Control Panel). 
Μέσω αυτού, ο σχεδιαστής µπορεί να δηµιουργήσει ένα νέο θέµα εργασίας (Project) και να 
διαχειριστεί όλα τα αρχεία που εµπλέκονται µε αυτό. Ακολουθεί µια συνοπτική περιγραφή 
δηµιουργίας νέου θέµατος εργασίας και µια απλή χειροκίνητη σχεδίαση. 
Από το κεντρικό µενού ο σχεδιαστής επιλέγει File�New�Project και κατόπιν το ονοµάζει. 
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Αργότερα δηµιουργεί ένα Schematic file στο οποίο θα αποτυπώσει τη συνδεσµολογία των 
εξαρτηµάτων. 
 

4.1.2 SCHEMATIC EDITOR 

 
  Ο Schematic Editor είναι ένα εύχρηστο εργαλείο σχεδίασης του σχηµατικού του 
κυκλώµατος. 
  Από το µενού Library�Use, o σχεδιαστής επιλέγει ποιές βιβλιοθήκες εξαρτηµάτων θα 
χρησιµοποιήσει για τη σχεδίαση του. Ενώ µε χρήση του κουµπιού        µπορεί να εισάγει στη 
σχεδίαση, το εξάρτηµα που τον ενδιαφέρει. Για την επίδειξη, θα σχεδιαστεί ένα απλό φίλτρο 
διέλευσης υψηλών συχνοτήτων. Έτσι ο χρήστης διαλέγει τα εξαρτήµατα που τον 
ενδιαφέρουν και τα τοποθετεί στην επιθυµητή θέση 

                       
και αργότερα µέσω του εργαλείου Net        ο σχεδιαστής τοποθετεί, τους αγωγούς στα 
εξαρτήµατα.  
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4.1.3 BOARD EDITOR 

 
  Εφ’ όσων το σχηµατικό είναι έτοιµο, µε χρήση του κουµπιού Board         ο σχεδιαστής 
µεταφέρεται στο PCB. Εκεί θα τοποθετήσει τα εξαρτήµατα στις επιθυµητές θέσεις που θα 
εµφανιστούν στην πραγµατική πλακέτα. Αργότερα µε  το κουµπί Ratnest      θα ανανεώσει τα 
airwires. Τα airwires είναι ευθείες γραµµές που υποδεικνύουν το συντοµότερο δρόµο για τη 
σύνδεση εξαρτηµάτων. Τώρα ο σχεδιαστής είναι έτοιµος να να συνδέσει µε αγωγούς το κάθε 
εξάρτηµα, βοηθούµενος από τα airwires µε χρήση του εργαλείου Route        .  Ο σχεδιαστής 
προαιρετικά µπορεί να καλύψει την ανεκµετάλλευτη επιφάνεια της πλακέτας µε αγωγό 
γείωσης, έτσι θα διευκολύνει τη διαδικασία της εµφάνισης του τυπωµένου κυκλώµατος, θα 
θωρακίσει κάπως το κύκλωµα από θόρυβο και παρεµβολές και θα αυξήσει το βαθµό ψύξης 
των εξαρτηµάτων. Αυτό είναι δυνατό µε το σχεδιασµό ενός περιµετρικού σχήµατος γύρω 
από τα εξαρτήµατα µε χρήση του κουµπιού Polygon     . Αφού σχεδιαστεί το πολύγωνο (εδώ 

ένα παραλληλόγραµµο) ο σχεδιαστής πρέπει να το ονοµάσει GND (κουµπί Name  ) και να 
επιλέξει The entire Signal. 

 
Πλέον το PCB είναι έτοιµο και θα έχει την παρακάτω µορφή: 
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Για να τυπωθούν οι αγωγοί στη διαφάνεια εµφάνισης, πρέπει να φύγουν από το παραπάνω 
σχέδιο τα περιγράµµατα των εξαρτηµάτων και οι διάφοροι χαρακτήρες. Αυτό γίνεται µε 

χρήση του κουµπιού Display , όπου εµφανίζει ποιά Layers θέλει ο σχεδιαστής να είναι 
ορατά. Στη συγκεκριµένη περίπτωση τα επιθυµητά layers είναι το bottom layer και τα pads. 

       
 
  Φαίνεται ότι οι τρύπες των pads επικαλύπτονται από αγωγούς, κάτι που δεν αποτελεί 
πρόβληµα καθώς στη διαδικασία της εκτύπωσης εξαφανίζονται. 

  Με χρήση του κουµπιού Print  ο σχεδιαστής ξεκινά τη διαδικασία της εκτύπωσης. Οι 
επιλογές Black και Solid και Scale Factor=1 αρκούν για να τυπωθεί στη διαφάνεια το 
συγκεκριµένο κύκλωµα. 
 

  4.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΠΟΧΑΛΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Μετά το σχεδιασµό του τυπωµένου κυκλώµατος, έπονται διαδικασίες οι οποίες χρίζουν 
ιδιαίτερης προσοχής για την κατασκευή µιας πλακέτας τυπωµένου κυκλώµατος η οποία είναι 
αρτιµελής ως προς τους αγωγούς και αντέχει στη διάβρωση που προκαλεί το περιβάλλον 
στο πέρασµα του χρόνου. Οι τρεις αυτές διαδικασίες είναι οι εξής: της εµφάνισης – 
αποτύπωσης, αποχάλκωσης και προστασίας.  

4.2.1 ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

   
  Ο τύπος πλακέτας που έχει καθιερωθεί και κυκλοφορεί στο εµπόριο έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: ∆υο φύλλα χαλκού πάχους 34µm τα οποία χωρίζονται µεταξύ τους µε ένα 
φύλλο εποξικής ρητίνης, υλικό µε µεγάλη αντοχή στη θερµοκρασία, υψηλή διηλεκτρική 
σταθερά και ανοχή στην υγρασία. Κάθε φύλλο χαλκού επικαλύπτεται από ένα λεπτό φιλµ 
φωτοευαίσθητου υλικού συνήθως θετικού τύπου (όσο περισσότερο µένει εκτεθειµένο σε 
υπεριώδη ακτινοβολία, τόσο πιο σαθρή γίνεται η σύνθεση του).  
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  Με τον όρο εµφάνιση, περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία το κύκλωµα (αγωγοί, 
οπές), που τυπώθηκε στη διαφάνεια, αποτυπώνεται πάνω στο φωτοευαίσθητο υλικό της 
πλακέτας. Αναλυτικότερα, η διαφάνεια τοποθετείται πάνω από την πλακέτα και εξασφαλίζεται 
η σταθερότητα της θέσης της µε µια πλάκα από λεπτό γυαλί ή fiberglass. Κατόπιν αυτή η 
διάταξη φωτίζεται από πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας (όπως λάµπας αλογόνου) για 90 έως 
120 δευτερόλεπτα, (αναλόγως το πάχος των αγωγών και την ποιότητα του film). Με αυτόν 
τον τρόπο, στις περιοχές τις οποίες διαπερνά το φώς, το φωτοευαίσθητο υλικό εξασθενεί 
(περιοχές οι οποίες δεν περιέχουν αγωγό, ή είναι οπές) και µπορεί εύκολα να αποµακρυνθεί 
µε την εµβάπτιση της πλακέτας σε λουτρό µε διάλυµα αραιού υδροξειδίου του νατρίου. 

 

 

4.2.2 ΑΠΟΧΑΛΚΩΣΗ 

    

  Μετά την αποµάκρυνση του ασθενούς φωτοευαίσθητου, στην πλακέτα παραµένουν 
περιοχές φωτοευαίσθητου οι οποίες απεικονίζουν τους αγωγούς του κυκλώµατος. Το 
εναποµένον φωτοευαίσθητο είναι αυτό που θα προστατεύσει το χαλκό από τη διαδικασία της 
αποχάλκωσης. 
  Κατά τη συγκεκριµένη διαδικασία, η πλακέτα τοποθετείται σε διαλύµατα διάβρωσης χαλκού. 
Το πιο διαδεδοµένα στο χώρο της ηλεκτρονικής είναι το διάλυµα του τριχλωριούχου σίδηρου 
σε νερό και αυτό του αραιού υδροχλωρικού οξέος µε υπεροξείδιο του υδρογόνου. Τα 
διαλύµατα αυτά επιλέγονται διότι είναι τα πιο προσβάσιµα στο εµπόριο, ενώ είναι λιγότερο 
επιβλαβή ή έστω πιο ελεγχόµενη η περίπτωση ατυχήµατος ( εν’ αντιθέσει µε τη χρήση 
κάποιου ισχυρού οξέος). 
  Τέτοιου είδους διαδικασίες, όπως και οι περισσότερες χηµικές, επιταχύνονται σε 
περιβάλλοντα µε υψηλή θερµοκρασία. Άρα ο κατασκευαστής, µπορεί να επισπεύσει τη 
διαδικασία της αποχάλκωσης, υψώνοντας τη θερµοκρασία του διαλύµατος. Ο χρόνος 
παραµονής της πλακέτας στο διάλυµα ποικίλει, από τα 30 δευτερόλεπτα έως και τα 10 
λεπτά. Ο κύριος λόγος σε αυτό το φάσµα χρόνου, είναι συνήθως η ποιότητα του διαλύµατος. 
 

4.2.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
   Ο χαλκός στο πέρασµα του χρόνου οξειδώνεται, έστω και επιφανειακά. Εκεί οφείλεται και 
το θάµπος που παρατηρείται στην επιφάνεια του. Αυτό καθιστά τη διαδικασία της κόλλησης 
των εξαρτηµάτων δυσκολότερη και την αντοχή του κυκλώµατος στο πέρασµα του χρόνου, 
κατά πολύ συντοµότερη. Προς αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, το τυπωµένο κύκλωµα 
περνά από τη διαδικασία της προστασίας. 
  Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία ο χαλκός προστατεύεται από την επαφή του µε 
τον αέρα. Γνωστές µέθοδοι προστασίας είναι αυτή της επικάλυψης µε φιλµ, της επικάλυψης 
µε βερνίκι, και της επιµετάλλωσης µε χηµικές (εµβάπτιση σε διάλυµα, ηλεκτρόλυση) ή 
φυσικές (θερµική επικασσιτέρωση) διαδικασίες. Στη συγκεκριµένη περίπτωση 
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χρησιµοποιήθηκε χηµική επιµετάλλωση µε διάλυµα υδροξειδίου του νατρίου σε ύδωρ και 
ρινίσµατα ψευδαργύρου. 
 
 
 
 

  4.3 ΤΟ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 
   
  Η κατασκευή χωρίζεται σε τρεία τυπωµένα κυκλώµατα. Η µεγαλύτερη σχεδίαση εµπεριέχει 
το µικροελεγκτή και τις περιφερειακές συσκευές, ενώ οι δύο µικρότερες υλοποιούν τον οδηγό 
της συσκευής Xport (τροφοδοσία και µετατροπή σταθµών) και τον προγραµµατιστή της 
µονάδας.  
  Η πλακέτα που χρησιµοποιήθηκε είναι διπλής όψης µε φωτοευαίσθητη επιφάνεια θετικού 
τύπου και πάχος φύλου χαλκού 34µm. Για την διάτρηση της πλακέτας χρησιµοποιήθηκαν 
τρυπάνια 0,7 και 0,3 mm, ενώ για την κόλληση των εξαρτηµάτων χρησιµοποιήθηκε ο 
σταθµός συγκόλλησης Weller WD1000 και καλάι πάχους 0,5 mm. Όλα τα εξαρτήµατα που 
χρησιµοποιήθηκαν εκτός κάποιων ακιδοσειρών και ηλεκτρονόµων είναι τεχνολογίας 
επιφανειακής στήριξης (SMD). Οι αντιστάσεις και οι πυκνωτές ήταν συσκευασίας 0805. Το 
εύρος των αγωγών που χρησιµοποιήθηκαν ξεκινά από τα 0,3 mm. Υπήρξαν περιπτώσεις 
κατά τις οποίες τα εξαρτήµατα δεν διατίθενταν από τις βιβλιοθήκες του λογισµικού σχεδίασης 
(Eagle) και κρίθηκε απαραίτητη η χειροκίνητη σχεδίαση αυτών. 
  Ιδιαίτερη προσοχή επιστήθηκε στις διαδικασίες της εµφάνισης και της αποχάλκωσης οι 
οποίες ήταν επιτυχείς από την πρώτη απόπειρα, ενώ η αντοχή της κατασκευής στο χρόνο θα 
είναι απόρροια της διαδικασίας της προστασίας, η οποία κρίθηκε ικανοποιητική. 
 
Ακολουθούν στιγµιότυπα και µια σύντοµη επεξήγηση της σχηµατικής σχεδίασης. 
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4.3.1 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 

 

 
  Πρόκειται για το κύκλωµα το οποίο προγραµµατίζει σειριακά την κεντρική πλακέτα από τη 
θύρα USB του υπολογιστή, ενώ παράλληλα την τροφοδοτεί. Το ολοκληρωµένο που 
χρησιµοποιείται είναι το CP2102 της Cilabs. Πρόκειται για έναν µετατροπέα USB σε σειριακό 
σήµα ο οποίος εκτός των άλλων εσωκλείει διατάξεις σταθεροποίησης και υποβιβασµού 
τάσης. Για την αναγνώριση αυτού από τον υπολογιστή, απαιτείται η εγκατάσταση οδηγού ο 
οποίος διατίθεται µόνο για λειτουργικά της Microsoft από αυτή τη σελίδα.  
  Η ακιδοσειρά SIGNALS περιέχει τα σειριακά σήµατα DTR, Rx και Tx. Το σήµα DTR όταν 
ενεργοποιείται (active low) οδηγεί το µικροελεγκτή σε κατάσταση Program, µέσω µιας 
διάταξης διακοπτών (MOSFETs) που εξηγείται παρακάτω. Τα σήµατα Rx και Tx είναι τα 
σήµατα  µε τα οποία επικοινωνεί ο µικροελεγκτής µέσω της σειριακής 0, για τις διαδικασίες 
του προγραµµατισµού και της αποσφαλµάτωσης. 
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4.3.2 Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ XPORT 

 

 
 
Πρόκειται για ένα µικρό σε µέγεθος κύκλωµα το οποίο τροφοδοτεί τη συσκευή XPORT και 
οδηγεί την είσοδο Rx αυτού µε σήµα χαµηλότερης στάθµης. Το κύκλωµα οδήγησης της 
εισόδου είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της συσκευής καθώς η σειριακή του µικροελεγκτή 
µε την οποία επικοινωνεί δίνει λογικό ‘1’ µε στάθµη των 5 volts, τάση την οποία δεν αντέχει η 
συσκευή. Έτσι µε αυτό το κύκλωµα γίνεται υποβιβασµός της τάσης στα 3.3Volts. 
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4.3.3 ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

 
 

                 
  Για την τροφοδοσία του µικροελεγκτή και των περιφερειακών συσκευών του βασικού 
κυκλώµατος, χρησιµοποιούνται δυο διατάξεις switching step down τροφοδοτικών. Τα 
ολοκληρωµένα που χρησιµοποιήθηκαν για το switching είναι της σειράς TL2575 της Texas 
Instruments. Το ένα ολοκληρωµένο (το τοποθετηµένο ψηλότερα στη σχεδίαση), 
σταθεροποιεί την τάση στα 5 Volts, ενώ το το άλλο στα 3,3 volts. Η διάταξη διαθέτει βύσµα 
για τροφοδοσία του κυκλώµατος µε 12V DC, για τη λειτουργία της υπό κανονικές συνθήκες 
(όχι κατάσταση προγραµµατισµού). Το κάθε ένα ολοκληρωµένο, µπορεί να παρέχει ρεύµα 
µέχρι 1A, ενώ η επιλογή των πηνίων περιορίζει το ρεύµα στα 800mA, που είναι και το ρεύµα 
κόρου αυτών. 
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4.3.4 Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 

 
 
  Το παραπάνω σχηµατικό υποδεικνύει το βασικό κύκλωµα του µικροελεγκτή. Το κύκλωµα 
αυτό σχεδιάστηκε έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για άλλους σκοπούς εκτός τη 
συγκεκριµένη εφαρµογή, έτσι προβλέφθηκε πρόσβαση σε όλες τις πόρτες του µικροελεγκτή, 
όπως και pull up αντιστάσεις για πιθανότητα παροχής περισσότερου ρεύµατος σε κάποια 
από τις πόρτες .Η πόρτα 2 χρησιµοποιήθηκε για τα σήµατα των πρωτοκόλλων 1Wire και I2C 
όπως και για την οδήγηση σηµάτων που σχετίζονται µε την lcd οθόνη. Οι δύο ακιδοσειρές 
που φαίνονται πάνω αριστερά, υλοποιούν την υποδοχή της συσκευής Xport.Το κουµπί που 
διακρίνεται στο ίδιο ύψος λίγο πιο δεξιά, εκµεταλλεύεται το εξωτερικό interrupt 2 (P1.4). Ενώ 
τα σήµατα που διακρίνονται κάτω αριστερά είναι τα σήµατα διακοπής (interrupts) που 
οδηγούνται από το RTC (alarm signal) και από τον Port Expander (zone alarm signal). To 
ποτενσιόµετρο στη δεξιά πλευρά της σχεδίασης ρυθµίζει την αντίθεση της lcd οθόνης (δεν 
χρησιµοποιήθηκε). 
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4.3.5 ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 

                       

  
 
  Πρόκειται για το κύκλωµα που οδηγεί το µικροελεγκτή σε κατάσταση προγραµµατισµού. Το 
σήµα Program οδηγείται είτε από το DTR (active low) της σειριακής, είτε χειροκίνητα 
συνδέοντας το στη γείωση. Τότε, το σήµα Reset οδηγείται στα 5 Volts ενώ τα σήµατα EA και 
PSEN σε λογικό ‘0’. Το σήµα Reset έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί από εξωτερικό 
κουµπί, ενώ ο πυκνωτής χρησιµοποιείται για να κρατήσει σε κατάσταση reset το 
µικροελεγκτή για λίγο παραπάνω χρόνο µετά το πέρας της κατάστασης προγραµµατισµού, 
ώστε να µπορεί να εκκινήσει σωστά, η µετέπειτα εκτέλεση του προγράµµατος. 
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4.3.6 Ο ΔΙΑΥΛΟΣ I2C 

 
 
  Το ολοκληρωµένο που  βρίσκεται ψηλά στη σχεδίαση είναι το DS1339C (RTC), το αµέσως 
επόµενο είναι το MAX7325 (Port Expander) ενώ χαµηλά το TMP422 (θερµόµετρο το οποίο 
δεν χρησιµοποιήθηκε). Αριστερά φαίνονται τα σήµατα I2C_clk, I2C_data (κέντρο) και 
εκατέρωθεν αυτών τα δύο σήµατα interrupt από το rtc και το port expander. Όπως φένεται 
από το διάγραµµα το port expander λειτουργεί σαν οδηγός των 8 ηλεκτρονόµων ενώ 
παράλληλα ελέγχει τις 8 (ή 16 αναλόγως τον κώδικα που φορτωθεί) ζώνες συναγερµού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης                 Τμήμα Ηλεκτρονικής 2012 

 

  -63- 

4.3.7 O ΔΙΑΥΛΟΣ 1 WIRE 

 

 
  Στο δίαυλο 1 wire έχουν αναρτηθεί ένα θερµόµετρο και µια µνήµη ROM. Οι ακιδοσειρά στα 
δεξιά επιτρέπει τη σύνδεση περισσότερων 1 Wire συσκευών. Οι συγκεκριµένες συσκευές 
λειτουργούν µε διάταξη παρασιτικής τροφοδοσίας στο εσωτερικό τους. Για αυτόν το λόγο Οι 
ακροδέκτες στην κορυφή τους, παραµένουν ασύνδετοι. Υπάρχουν και περιπτώσεις 
συσκευών 1 Wire, οι οποίες δίνουν την επιλογή για εξωτερική τροφοδοσία, βελτιώνοντας το 
χρόνο απόκρισης της συσκευής. 
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Κεφάλαιο  5    Σχόλια – Παρατηρήσεις 
5.1    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
  Στο τρέχων κεφάλαιο παρατίθενται σχόλια και παρατηρήσεις από όλη την πορεία της 
υλοποίησης του έργου.  
  ‘Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι για την συσκευή Xport δεν υπήρχαν πληροφορίες για 
τον τρόπο προγραµµατισµού και τη διαχείριση των εκτελέσιµων αρχείων. Τέτοιες 
πληροφορίες εκµαιεύτηκαν µετά από επικοινωνία µε την εταιρία Lantronix. Η ανάπτυξη του 
Java κώδικα για τη δυναµική διεπαφή, όπως και η φόρτωση του προγράµµατος στη 
συσκευή, δεν είχε κάποιες ιδιαιτερότητες.  
  Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του τυπωµένου κυκλώµατος δεν είχε κάποιες δυσκολίες, 
καθώς η διαδικασία ήταν γνωστή από παλαιότερες σχεδιάσεις. 
  Ο προγραµµατισµός του µικροελεγκτή έγινε χωρίς ιδιαίτερο κώλυµα.  
  Από βιαστική ανάγνωση του κωδικού συσκευής, υπήρξε η εξής αστοχία στη ρουτίνα 
ανάγνωσης του 1Wire θερµοµέτρου. Η συσκευή DS18B20 είναι ένα 1Wire θερµόµετρο το 
οποίο λειτουργεί µε κανονική και παρασιτική τροφοδοσία. Η συσκευή που χρησιµοποιήθηκε 
στη σχεδίαση είναι η DS18B20P(arasite). Η συγκεκριµένη συσκευή δεν λειτουργεί µε άµεση 
τροφοδοσία. Μην έχοντας αναγνώσει ορθά των κωδικό, αναπτύχθηκε ρουτίνα για τη 
διαχείριση της, µε µικρή χρονοκαθυστέρηση στη CONVERT T λειτουργία. Όµως για 
παρασιτική τροφοδοσία, η συσκευή ανταποκρίνεται µε  δεδοµένα µετά από πολύ µεγαλύτερο 
χρόνο και έτσι τα δεδοµένα που λαµβάνονταν ήταν εσφαλµένα. 
 
 

5.2 Ι∆ΕΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
  Σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας ήταν η δηµιουργία ενός υποτυπώδους, λειτουργικού 
αυτοµατισµού ελεγχόµενου από το διαδίκτυο, έτσι δεν δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή σε θέµατα 
κατανάλωσης ενέργειας, ή χρηστικότητας κάποιων σηµείων που αναλύονται παρακάτω. 
  Για παράδειγµα, ο µικροελεγκτής µετά τη διαδικασία της αρχικοποίησης θα µπορούσε να 
µπαίνει σε sleep mode ώστε να µην καταναλώνει ρεύµα. Οι τιµές της θερµοκρασίας και της 
ώρας θα µπορούσαν να ληφθούν µετά από interrupt που ενεργοποιεί το RTC (έστω κάθε 1 
sec). Άλλο σηµείο το οποίο χρήζει βελτίωσης είναι η ταυτοποίηση του χρήστη προτού του 
επιτραπεί η πρόσβαση στο περιβάλλον της διεπαφής. Επίσης θα µπορούσε να αξιοποιηθεί η 
1Wire flash µνήµη και να γραφεί κώδικας για ρυθµιζόµενους ηλεκτρονόµους οι οποίοι θα 
ανοίγουν και θα κλείνουν µετά από το πέρας χρόνου που έχει ρυθµιστεί. Επίσης µε χρήση 
της µνήµης, ο αυτοµατισµός θα µπορούσε να αποθηκεύσει τις εισβολές που συνέβησαν στις 
ζώνες του συναγερµού. 
  Μια ακόµα βελτίωση θα ήταν η σύνδεση πληκτρολογίου και οθόνης lcd στον αυτοµατισµό, 
ώστε να γίνεται η διαχείριση του δίχως να εµπλέκεται η δυναµική διεπαφή. 
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  Όλες οι παραπάνω ιδέες αν και προσεγγίσιµες δεν υλοποιήθηκαν για το λόγο ότι η εργασία 
έπρεπε να ολοκληρωθεί κάποια στιγµή. 
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