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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

1. Εισαγωγή

Σκοπός  της  πτυχιακής  εργασίας  είναι  η  μελέτη,  ο  σχεδιασμός  και  η  κατασκευή  ενός 
κυκλώματος το οποίο θα πραγματοποιεί έλεγχο ορθής λειτουργίας διαφόρων καλωδίων μεταφοράς 
ήχου.

Η εφαρμογή που θα δημιουργηθεί κατά την εκπόνηση της εργασίας αυτής περιλαμβάνει την 
λεπτομερή ανάπτυξη όλων των  φάσεων διεξοδικά, όσον αφορά την μελέτη,τα χαρακτηριστικά της 
συσκευής καθώς και απαντήσεις σε ερωτήματα που τυχόν να υπάρξουν για τον ορθό έλεγχο, ποιές 
θα  είναι  οι  βασικές  λειτουργίες  του  κυκλώματος  πχ (  εύρεση  σωστής  σύνδεσης,εύρεση 
βραχυκυκλώματος,  εύρεση  κομμένης  σύνδεσης  ),  ποια η  δομή  και  ο  εξοπλισμός.  Επίσης  θα 
δημιουργηθεί  το  μοντέλο  της  συσκευής  με  όλα  τα  δεδομένα,  θ' ακολουθήσουν  περαιτέρω 
προτάσεις βελτίωσης όπου κρίνεται αναγκαίο και τέλος η υλοποίηση της. Επίσης για κάθε τύπο 
καλωδίου που θα  ελέγχει,  περιλαμβάνεται  αναλυτικός  πίνακας  με  εικόνες  όπου θα  δείχνει  την 
φωτεινή ένδειξη των LED καθώς και την εξήγησή τους.

Τα χαρακτηριστικά της συσκευής είναι:

1) Φωτεινή ένδειξη αποτελεσμάτων με την χρήση διόδων LED.

2) Δυνατότητα σύνδεσης βυσμάτων τύπου RCA, jack ( stereo & mono ), Speakon 4 αγωγών, XLR 3 
αγωγών. Θα περιλαμβάνεται θηλυκό και αρσενικό βύσμα κάθε τύπου.

3) Δυνατότητα ελέγχου καλωδίων με διαφορετικού τύπου βύσματα.

4) Δυνατότητα ελέγχου συνέχειας με ένδειξη σε δίοδο LED και βομβητή.

Περιλαμβάνονται επίσης: 

1) Τύποι καλωδίων μεταφοράς ήχου (μικροφωνικά συστήματα, line σήματα, μεγαφωνικά σήματα).

2) Βύσματα καλωδίων μεταφοράς ήχου (συμπεριλαμβάνονται εικόνες από κάθε τύπο).

3) Συνδεσμολογία των καλωδίων μεταφοράς ήχου.

4) Αναφορά στην σημασία της σωστής μεταφοράς του ήχου με χρήση καλωδίων μεταξύ συσκευών.

Οι  λεπτομερείς  οδηγίες  που  ακολουθούν  κάνουν  εφικτή  την  υλοποίηση  της  συσκευής 
συμπεριλαμβάνοντας επίσης τη σχεδίαση του κυκλώματος, την ανάλυση λειτουργίας, τον κώδικα 
για  τον  προγραμματισμό  του  μικροελεγκτή,  προβλήματα  που  παρουσιάστηκαν  κατά  την 
κατασκευή, επίλυσή τους, πιθανές βελτιώσεις καθώς και εγχειρίδιο με τις συνθήκες και τον τρόπο 
λειτουργίας. 

Η συσκευή θα είναι  ικανή να πραγματοποιεί  έλεγχο ορθής λειτουργίας  των καλωδίων και  των 
βυσμάτων τους, επίσης θα είναι απλή στην χρήση ώστε να χρησιμοποιείται και από ανειδίκευτους 
χρήστες.

Είναι σημαντικό ν' αναφερθεί ότι ο CABLE TESTER που παρουσιάζεται σ΄αυτή την εργασία  είναι 
μια  πρωτότυπη κατασκευή.
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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

2. Καλώδια:

 2.1 Εισαγωγή

Τα audio  καλώδια  είναι  το  μέσο για  την  μεταφορά της  ακουστικής  πληροφορίας  με  τη 
μορφή ηλεκτρικών φορτίων. Η χρήση των καλωδίων είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επικοινωνία ανάμεσα σε συσκευές και  τα άλλα στοιχεία του εξοπλισμού π.χ.   η σύνδεση ενός 
ενισχυτή με ένα ηχείο,όπως επίσης η σύνδεση ενός μικροφώνου σε μία κονσόλα απαιτεί τη χρήση 
καλωδίου. Γενικότερα, είναι αναρίθμητες οι εφαρμογές των καλωδίων και γι' αυτό αναπτύχθηκαν 
διάφορα πρότυπα και τύποι,καλώδια με ποικίλο αριθμό αγωγών, άλλα με ειδική θωράκιση, επίσης 
καλώδια  με  διαφορετική  αντίσταση  καθώς  και  πλήθος  άλλα  τα  οποία  είναι  προσαρμοσμένα 
ανάλογα με την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθούν.

2.2.  Τύποι Σημάτων

Τα καλώδια για χρήση σε audio εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 
των σημάτων που μεταφέρουν. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την ισχύ των σημάτων:

2.2.1. Μικροφωνικά σήματα:

Όταν ένας ήχος διεγείρει το διάφραγμα ενός μικροφώνου, το παραγόμενο σήμα είναι πολύ 
χαμηλό.   Η στάθμη στα μικροφωνικά σήματα, κυμαίνεται περίπου 1.5 millivolts με 70 millivolts.

2.2.2. Σήματα Line:

Τα Line level σήματα, είναι εναλλασσόμενα σήματα όπου η στάθμη τους μπορεί να πάρει 
τιμές  της  τάξης  των  2  volt  ή  από  0.1mWatt  έως  και  μεγαλύτερες  των  100mWatt.  Ακόμα  για 
συσκευές  οικιακής  χρήσης, μπορεί  να  είναι  της  τάξης  των  −10  dBV και  για  επαγγελματικές 
συσκευές τα +4 dBu. Συναντώνται στη έξοδο μιας κονσόλας μίξης, στην έξοδο των εφέ καθώς και 
στην έξοδο πολλών οργάνων όπως τα synthesizers.

2.2.3. Μεγαφωνικά σήματα

Τα  μεγαφωνικά  σήματα  είναι  σήματα  τα  οποία  εφαρμόζονται  συνήθως  στην  έξοδο  των 
ενισχυτών, με σκοπό να οδηγήσουν ισχυρά μεγάφωνα. Τα σήματα αυτά παρουσιάζουν μεγάλη ισχύ 
καθώς κυμαίνονται από 0,5 και μπορούν να ξεπεράσουν τα 500watt. Μάλιστα η τάση μπορεί να 
υπερβεί στιγμιαία και τα 100Volt.

2.3. Τύποι βυσμάτων

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, όλο και περισσότερες συσκευές έκαναν την εμφάνιση τους 
στο χώρο της μουσικής βιομηχανίας με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν παράλληλα και τα πρότυπα 
σύνδεσης. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι τύποι βυσμάτων:
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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

2.3.1. TRS Βύσμα

Τα  βύσματα  TRS  ή  “Jack”,  όπως  αργότερα  ονομάστηκαν,  εφευρέθηκαν  για  χρήση  σε 
τηλεφωνικά  κέντρα  κατά  τον  19ο  αιώνα  και  χρησιμοποιούνται  μέχρι  σήμερα  ευρέως,  για 
επαγγελματική  χρήση  σε  κονσόλες  και  patchbays  σε  στούντιο,  σε  εισόδους/εξόδους  μουσικών 
οργάνων  ή  ακόμα  και  σε  ιατρικά  μηχανήματα.  Είναι  κατασκευασμένα  να  μεταφέρουν  κυρίως 
ηχητικά σήματα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι παρουσιάζονται σε πολλές παραλλαγές 
ανάλογα την εφαρμογή:

Αρχικά λοιπόν, υπήρχε η έκδοση 1 / 4 " (6,3 mm) και αργότερα εμφανίστηκαν και τα μεγέθη 
των  1 /  8" (3,5 mm) και 3 /  32"(2,5 mm). Βύσματα 1 / 4" είναι κοινά για τα οικιακά και τα 
επαγγελματικά συστήματα ήχου.  Σχεδόν όλες  οι  ηλεκτρικές  κιθάρες  χρησιμοποιούν του 1 /  4'' 
“mono” jack ως σύνδεση εξόδου. Ως μέσο μεταφοράς ενισχυτών για κιθάρες και γενικά παρόμοια 
μουσικά  όργανα  καθώς  και  για  μεγάφωνα,  για  Modular  synthesizer,  για   foot  διακόπτες  ή 
πεταλιέρες του 1 / 4 ", είναι συντριπτικά οι πιο κοινές υποδοχές.

Η έκδοση 1 / 8" συνήθως απευθύνεται κυρίως για φορητό εξοπλισμό ήχου. Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, Mp3 players και κινητά τηλέφωνα είναι εξοπλισμένα με υποδοχές μεγέθους 1 / 8". 

Βύσματα 3 / 32 " δεν είναι τόσο κοινά, αλλά χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του 
εξοπλισμού, όπως τα ασύρματα και κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα των τριών ή τεσσάρων αγωγών 
έκδοση της 3 / 32" (2,5 mm) βύσμα χρησιμοποιείται ευρέως για κινητό - hands free ακουστικά - 
παρέχοντας mono ή stereo (τρεις και τέσσερις αγωγούς αντιστοίχως).

Σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εφαρμογής, ο συγκεκριμένος τύπος παρέχεται με δύο, τρεις, 
ακόμα και με τέσσερις επαφές. Εξαιτίας ότι η ευρύτερη χρήση αυτού του τύπου βύσματος είναι των 
τριών επαφών, αποδόθηκε και η συγκεκριμένη ονομασία:  Tip,  Ring και  Sleeve - ως εκ τούτου, 
TRS.

Εικ. 2.3.1.1 Διάταξη ακροδεκτών μονοφωνικού και στερεοφωνικού βύσματος TRS.

1. Sleeve: συνήθως γείωση
2. Δακτύλιος: Δεξιό κανάλι για στερεοφωνικά σήματα, αρνητική φάση για ισορροπημένα σήματα. 
3. Μύτη:  Αριστερό κανάλι για στερεοφωνικά σήματα, θετική φάση για ισορροπημένα σήματα, 
θετικός ακροδέκτης για μονοφωνικά σήματα.
4. Μονωτικοί δακτύλιοι.
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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

Όπως  φαίνεται  και  παραπάνω  αυτός  ο  τύπος  σύνδεσης  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  για 
εφαρμογές που απαιτούν σήματα “Mono” ή και “Stereo”. Ενδείκνυται ακόμα και σε χρήσεις για 
συμμετρικές αλλά και ασύμμετρες ζεύξεις.

Ανάλογα με την χρήση που απευθύνετε υπάρχουν εκδόσεις όπου οι 
επαφές  είναι  επίχρυσες,  βύσματα  υπό  γωνία  και  με  τις  σημερινές 
δυνατότητες έως και 15 αμπέρ στα 24 Volt για ορισμένες “βαριές” χρήσης 
1 / 4 " εκδόσεις. Υπάρχει επίσης μια έκδοση, η οποία χρησιμοποιείται για 
υψηλής  αντίστασης  μονοφωνικά  ακουστικά,  και  ιδίως  αυτά  που 
χρησιμοποιούνταν  στα  αεροσκάφη  του  Β΄  Παγκοσμίου  πολέμου.  Αυτά 
εξακολουθούν να κατασκευάζονται, αλλά θεωρείται σήμερα ότι αποτελεί 
μια μη τυποποιημένη μέθοδος.

Jack με σύστημα 
κλειδώματος από τη Neutrik.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα:

• Ευέλικτα και εύχρηστα
• Ανθεκτικά στη χρήση και εύκολη κατασκευή
• Διαχρονική αξία
• Οικονομικά
• Διατίθεται σε πληθώρα μεγεθών ανάλογα με την εφαρμογή

Μειονεκτήματα:

• Ευάλωτα σε παρεμβολές (Μαγνητικά πεδία) εισάγοντας θόρυβο στο σήμα .
• Δεν ασφαλίζουν με αποτέλεσμα να αποσυνδέονται εύκολα .

Τα TRS αποτελούνε τον πρόγονο για τα περισσότερα από τα σημερινά βύσματα ήχου.

2.3.2. RCA

Ένα βύσμα RCA,  είναι ένα είδος ηλεκτρικής σύνδεσης, που συνήθως χρησιμοποιείται στην 
audio και video αγορά. Το όνομα "RCA" προέρχεται από τα αρχικά της εταιρίας Radio Corporation 
of America, η οποία εισήγαγε το σχεδιασμό από τις αρχές της δεκαετίας του 1940 για να επιτρέψει 
τη σύνδεση μονοφωνικών  φωνογράφων  με αντίστοιχους ενισχυτές. 

Για πολλές άλλες εφαρμογές,  τα βύσματα RCA, ξεκίνησαν να αντικαθιστούν τα μεγάλα 
“Jack” βύσματα, που χρησιμοποιούνταν στη παγκόσμια αγορά  ήχου.
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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

Εικ. 2.3.2.1 Διαστάσεις αρσενικού και θηλυκού βύσματος RCA.

Εξωτερικά αποτελείται από ένα κεντρικό αρσενικό βύσμα (3,70 mm), 
που  περιβάλλεται  από  ένα  δαχτυλίδι  (8,25  mm).  Στις  αντίστοιχες 
συσκευές (θηλυκό βύσμα), αποτελείται  από μια κεντρική τρύπα, με ένα 
μεταλλικό δακτύλιο γύρω από αυτό. Το βύσμα έχει μια μικρή περιοχή 
μεταξύ του εξωτερικού και εσωτερικού δακτυλίου, που είναι γεμάτη με 
μονωτικό υλικό  συνήθως πλαστικό ενώ παλιότερες εκδόσεις, ή εκείνες 
που έγιναν για να χρησιμοποιηθούν ως σύνδεσμοι RF, χρησιμοποιούσαν 
κεραμικά υλικά.

Εικ. 2.3.2.2 Αρσενικό και  
θηλυκό βύσμα RCA.

Όπως και πολλοί άλλοι σύνδεσμοι, το RCA έχει εγκριθεί για άλλες χρήσεις από ό, τι είχε 
αρχικά  προβλεφθεί,  μεταξύ  άλλων  και  ως  βύσμα  σύνδεσης   RF,  καθώς  και  για  υποδοχή για 
καλώδια σύνδεσης μεγαφώνων. Η χρήση ως υποδοχή για σύνθετα σήματα βίντεο είναι εξαιρετικά 
κοινή, αλλά προβλέπει χαμηλή σύνθετη αντίσταση (impedance). Βύσματα RCA χρησιμοποιούνται 
ευρέως  και  για  τη  μεταφορά  S/PDIF  διαμόρφωση  ψηφιακού  ήχου,  με  βύσματα  χρώματος 
πορτοκαλί για τη διαφοροποίηση αυτών από άλλες τυπικές συνδέσεις.

Συχνά συναντάται  ο συνδυασμός  τριών γραμμών μεταφοράς, κίτρινο για το σύνθετο βίντεο, 
κόκκινο για το δεξί κανάλι, και σε άσπρο ή μαύρο για το αριστερό κανάλι του στερεοφωνικού ήχου. 
Αυτή η τριάδα (ή ζεύγος) μπορούν να βρεθούν στο πίσω μέρος σχεδόν κάθε οπτικοακουστικού 
μέσου. Στα σύνθετα σήματα βίντεο και ψηφιακά audio S / PDIF σήματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
πανομοιότυπο 75 Ω καλώδιο.  Μάλιστα  τα  καλώδια  που  πληρούν  τις  S  /  PDIF προδιαγραφές, 
ορίζονται από το διεθνές πρότυπο IEC 60958-3 για εξασφαλισμένη απόδοση.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Πλεονεκτήματα :

• Ευέλικτα και εύχρηστα
• Διαχρονική αξία
• Οικονομικά
• Εύκολη κατασκευή

Μειονεκτήματα:

• Ευάλωτα σε παρεμβολές (Μαγνητικά πεδία) εισάγοντας θόρυβο στο σήμα.
• Όχι τόσο ανθεκτικά
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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

2.3.3. Συνδετήρας XLR

Ο αρχικός κατασκευαστής του είναι ο James H. Cannon, ιδρυτής της Cannon Electric στο 
Los  Angeles,  στην  Καλιφόρνια  (τώρα  μέρος  της  εταιρίας  ITT),  ο  συνδετήρας  ονομάστηκε 
“Cannon”.  Αρχικά γεννήθηκε η σειρά «Cannon Χ» και  στις  επόμενες  εκδόσεις  πρόσθεσε έναν 
σύρτη ασφαλείας – μανδαλωτής, («Cannon XL») και έπειτα μια λαστιχένια ένωση που περιβάλλει 
τις επαφές, οι οποίες οδήγησαν στη σύντμηση XLR. Τα αρχικά «XLR» δεν έχουν καμία σχέση με  
το  pinout  του συνδετήρα.  Οι  συνδετήρες  XLR μπορούν να έχουν άλλους  αριθμούς καρφιτσών 
εκτός από τρία. Είναι επιφανειακά παρόμοιοι με την παλαιότερη, μικρότερη, και λιγότερο τραχιά 
σειρά συνδετήρων DIN, αλλά δεν είναι φυσικά συμβατοί.

Ο  πιο  κοινός  τύπος  είναι  των  τριών  ακίδων  (XLR3),  που  χρησιμοποιείται  σχεδόν 
παγκοσμίως  ως  ισορροπημένος  ακουστικός  σύνδεσμος  για  τα  υψηλής  ποιότητας  ακουστικά 
σήματα. Ο XLR3 χρησιμοποιήθηκε επίσης για να διαβιβάσει τα στοιχεία του MIDI καθώς και 
σήματα ελέγχου φώτων DMX. Ο XLR4 (με τέσσερις καρφίτσες) χρησιμοποιείται για τις συνδέσεις 
συνεχούς ισχύος σε επαγγελματικές βιντεοκάμερες και τις παλαιότερες εκδόσεις του αναλογικού 
ελέγχου  φωτισμού AMX. Τώρα,  ο  XLR5 είναι  ο  τυποποιημένος  συνδετήρας  για  τον  ψηφιακό 
έλεγχο φωτισμού DMX512 και χρησιμοποιείται επίσης σε συγκεκριμένους τύπους μικροφώνων. 
Ακόμα, ο XLR6 χρησιμοποιείται για τη ενδοσυνεννόηση δύο καναλιών (beltpacks).

Εικ. 2.3.3.1   Η κατανομή των σημάτων στις αντίστοιχες ακίδες.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα:

• Αντοχή στις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου 
• Θωρακισμένα από ηλεκτρομαγνητικά πεδία
• Παρέχονται με μανταλωτή όπου ασφαλίζει το βύσμα

Μειονεκτήματα:

• Υψηλό κόστος λόγω της περίπλοκης κατασκευής.
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2.3.4. Συνδετήρας Speakon

Το Speakon είναι ένας τύπος συνδετήρα καλωδίων, που αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε 
από  την  εταιρία  Neutrik.  Χρησιμοποιείται  συνήθως  στα  επαγγελματικά  ακουστικά  συστήματα 
υψηλής τάσης και ισχύος καθώς και για εφαρμογές χαμηλής ισχύος που όμως απαιτούν χρήση 
υψηλής τάσης. Η αρχική ιδέα, είναι ένα συνονθύλευμα αρχιτεκτονικής των βυσμάτων TRS και των 
συνδετήρων XLR. 

Οι  σύνδεσμοι  Speakon  συναντώνται  σε  δύο, 
τεσσάρων και  οκτώ πόλων. Ο σύνδεσμος οκτώ πόλων είναι 
φυσικά μεγαλύτερος για να προσαρμόσει τους πρόσθετους 
πόλους.  Ο  τετραπολικός  σύνδεσμος,  που  είναι  και  ο  πιο 
κοινός, χρησιμοποιεί δύο από τους τέσσερις πόλους για το 
σήμα υψηλής συχνότητας και τους άλλους δύο για το σήμα 
χαμηλής συχνότητας. Ομοίως, ο συνδετήρας οκτώ πόλων θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ακουστικού 
σήματος χωρισμένο σε τρεις συχνοτικές περιοχές (χαμηλή 
συχνοτική  περιοχή,  μέση  περιοχή  και  περιοχή  υψηλών 
συχνοτήτων)  έτσι  θα  χρησιμοποιεί  δύο  πόλους  για  κάθε 
περιοχή, ενώ δύο από αυτούς θα μείνουν αχρησιμοποίητοι.

Εικ. 2.3.4.1 Αρσενικό και θηλυκό βύσμα 
SpeakOn.

Ο ίδιος κατασκευαστής  παράγει  έναν άλλο συνδετήρα που ονομάζεται  “PowerCon” τον 
οποίο έχει ως σκοπό να φέρει την ισχύ κεντρικών αγωγών παρά το ακουστικό σήμα. Για χάρη της 
ασφάλειας, οι γραμμές ήχου και ισχύος δεν συνδέονται μεταξύ τους.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα:

• Αντοχή στις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου 
• Ασφαλίζουν με ένα σύστημα κλειδώματος, το οποίο ¨κλειδώνει¨ τις υποδοχές τους με 
μια περιστροφική κίνηση, κι έτσι τους κάνει λιγότερο επιρρεπή σε αποσύνδεση. 
• Λόγω της κατασκευής τους προστατεύονται  πλήρως από την ανθρώπινη αφή κι έτσι 
αποτρέπονται  οι  κίνδυνοι ηλεκτρικού  κλονισμού  που  συνδέονται  με  τους  ακουστικούς 
ενισχυτές υψηλής ισχύος και τις αθωράκιστες (unshielded) συνδέσεις.
• Μεταφορά σημάτων υψηλής τάσης και ισχύος

Μειονεκτήματα:

• Υψηλό κόστος λόγω της περίπλοκης κατασκευής.
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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

3. Σχεδιασμός

 3.1 Εισαγωγή

Εκτός  από  τη  σωστή  επιλογή  του  καλωδίου  και  του  τύπου  σύνδεσης  για  ένα  άρτιο 
αποτέλεσμα, θα πρέπει να επιτυγχάνεται η σωστή κατάσταση και συνδεσμολογία των αγωγών. Οι 
αγωγοί καθώς και τα βύσματα θα πρέπει να μεταφέρουν το ακουστικό σήμα χωρίς να αλλοιώνουν 
κάποιο  από  τα  χαρακτηριστικά  του.  Εάν  κάποιος  από  τους  αγωγούς  παρουσιάζει  μόνιμη  ή 
περιοδική διακοπή, η ζεύξη δεν επιτυγχάνεται. Στην ανεπιθύμητη περίπτωση όπου κάποιοι αγωγοί 
είναι βραχυκυκλωμένοι ή η συνδεσμολογία είναι λανθασμένη, η ζεύξη όχι μόνο δεν είναι ορθή, 
αλλά υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστούν βλάβες ακόμα και στις συσκευές. Για την αποφυγή 
τέτοιων σφαλμάτων έχουν αναπτυχθεί συσκευές οι οποίες αναλαμβάνουν να πιστοποιήσουν την 
ορθή λειτουργία των καλωδίων. Παρακάτω αναλύεται η κατασκευή μιας τέτοιας συσκευής.

3.2 Αρχή Λειτουργίας

Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στην καρδιά του κυκλώματος, όπως φαίνεται παρακάτω, στον 
ΑΤMega8515. Επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος μικροελεγκτής αφ' ενός διότι διαθέτει δύο εξωτερικές 
διακοπές, εσωτερικό κρύσταλλο και αφ' ετέρου καθώς η διάταξη των ακροδεκτών του ευνοεί την 
εύκολη ανάπτυξη αυτού του κυκλώματος.

Κάθε χρονική στιγμή από τους τέσσερις πρώτους ακροδέκτες της PortA, ξεκινώντας πρώτα 
από τον  PA0 και  διαδοχικά μέχρι  τον  PA3,  εκπέμπεται  παλμός  +5V.  Ο παλμός  οδηγείται  στο 
ολοκληρωμένο  ULN2003  ο  οποίος  κάνει  απομόνωση  και  φροντίζει  να  καλύπτει  τις  ανάγκες 
ρεύματος (έως και 500mA). Η παρουσία του ULN2003 είναι σημαντική, ιδιαίτερα στην περίπτωση 
που τα μετρούμενα καλώδια παρουσιάζουν μεγάλη αντίσταση όπου η πτώση τάσης είναι αρκετή 
ώστε  να προκαλέσει δυσλειτουργία.

Στη συνέχεια ο παλμός θα διακλαδωθεί και θα οδηγηθεί στην έξοδο προς το μετρούμενο 
καλώδιο  και  ταυτόχρονα  θα  εφαρμόσει  δυναμικό  5V στην  μία  είσοδο  μίας  εκ  των  τεσσάρων 
λογικών πυλών NAND (Εικ. 3.2.1).

Εικ. 3.2.1 Πρώτο στάδιο.
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Η  λειτουργία  των  λογικών  πυλών  NAND  είναι  να  πολώνουν  αρνητικά  τη  στήλη  της 
συστοιχίας  LED  που  αντιστοιχεί  σε  κάθε  αγωγό  του  μετρούμενου  καλωδίου.  Οι  NAND 
ουσιαστικά λειτουργούν σαν πύλες NOT (Inverters). Ο λόγος ο οποίος δεν επιλέχθηκαν NOT είναι 
για  να  υπάρχει  καλύτερος  έλεγχος  χρησιμοποιώντας  το  δεύτερο ακροδέκτη των πυλών NAND 
πολώνοντάς τον θετικά  ή αρνητικά. 

Παρακάτω φαίνεται ο πίνακας αληθείας της πύλης NAND:

Συνεχίζοντας,  ο  παλμός  ταξιδεύει  μέσα  στον  αγωγό  και  καταλήγει  στην  άλλη  πλευρά  του 
βύσματος. Εκεί συναντά μια δεύτερη διακλάδωση, όπου στη μία περίπτωση κατευθύνεται προς το 
κύκλωμα δημιουργίας διακοπών (Interrupt) και στην άλλη μεριά πολώνει θετικά τη γραμμή στη 
συστοιχία των LED όπου αντιστοιχεί στον μετρούμενο αγωγό.

Το μέσο απεικόνισης των ενδείξεων, αποτελείται από μία συστοιχία 16 LED. Ο τρόπος 
σύνδεσης  τους  αποτελεί  ένα  σύστημα  συντεταγμένων.  Κάθε  φορά  που  εφαρμόζεται  θετικό 
δυναμικό σε μία γραμμή (άνοδος) και αρνητικό δυναμικό σε μία στήλη (κάθοδος),  στο σημείο 
τομής θα ανάψει η αντίστοιχη LED. Στην Εικ. 3.2.2 φαίνεται η συνδεσμολογία.

Εικ. 3.2.2 Δεύτερο στάδιο.
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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

Όπως φαίνεται και παραπάνω, κάθε αγωγός αντιστοιχεί σε μία γραμμή. Στην περίπτωση 
όπου το μετρούμενο καλώδιο είναι τεσσάρων αγωγών και είναι άρτια συνδεδεμένο, θα πολωθούν 
ορθά οι  LED σχηματίζοντας  μια διαγώνιο.  Οι  LED στη διαγώνιο  αυτή  έχουν πράσινο  χρώμα, 
μαρτυρώντας  την  ορθή  λειτουργία  των  αγωγών.  Στην  περίπτωση  κάποιου  ελαττώματος, 
πολώνονται  και  ανάβουν  LED  κόκκινου  χρώματος.  Παρακάτω  αναφέρεται  λεπτομερώς  κάθε 
περίπτωση.

Τέλος  παρέχεται  η  δυνατότητα  εντοπισμού  στιγμιαίας  ασυνέχειας  σε  κάποιον  από  τους 
αγωγούς.  Υπεύθυνο γι'  αυτό  είναι  το αντίστοιχο  τμήμα του κυκλώματος,  όπου “ειδοποιεί”  τον 
μικροελεγκτή ο οποίος με τη σειρά του είναι υπεύθυνος να εντοπίσει το σφάλμα. 

Όπως φαίνεται παρακάτω στο κύκλωμα και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ο παλμός 
μόλις εξέλθει από τον αγωγό οδηγείται σε πύλες NOT όπου αναστρέφεται. Κατά την αναστροφή 
στην έξοδο της NOT εφαρμόζεται μηδενικό δυναμικό, όπου, μέσω του οποίου πολώνονται και οι 
έξοδοι  των υπολοίπων, οι  οποίες με την αναστροφή έχουν δυναμικό +5V. Στον ακροδέκτη του 
μικροελεγκτή που εφαρμόζονται οι διακοπές Interrupt υπάρχει μηδενικό δυναμικό. Σε περίπτωση 
στιγμιαίας διακοπής του αγωγού, όλες οι NOT έχουν στην έξοδό τους +5V, με αποτέλεσμα να 
ενεργοποιείται  μια “διακοπή”. Μόλις συμβεί  ένα Interrupt,  ο μικροελεγκτής εντοπίζει  σε ποιόν 
αγωγό συνέβη η δυσλειτουργία και ανάβει το αντίστοιχο LED σε μία συστοιχία κίτρινου χρώματος. 
Για να σβήσουν τα κίτρινα LED υπάρχει ένα κύκλωμα δημιουργίας ενός δεύτερου Interrupt με τη 
βοήθεια ενός κομβίου. Όταν το κομβίον πατηθεί, γειώνεται η αντίσταση R10 με αποτέλεσμα το 
δυναμικό στον ακροδέκτη - ο οποίος είναι υπεύθυνος για το δεύτερο Interrupt - να έχει δυναμικό 
“0”.

3.3. Σχεδίαση του κυκλώματος

Με βάση την αρχική ιδέα και την αρχή λειτουργίας που αναπτύχθηκε παραπάνω, κατασκευάστηκε 
το κύκλωμα:

Εικ. 3.3 Παρακάτω φαίνεται το κύκλωμα του Cable Tester
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Για τη δημιουργία του σχηματικού χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ανοικτού κώδικα 
KiCad. Παρακάτω φαίνονται στιγμιότυπα.

Εικ. 3.3.1 Το περιβάλλον του KiCad. 

Εικ. 3.3.2 Το περιβάλλον του KiCad.
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3.4. Προγραμματισμός

3.4.1. Διαδικασία

Στις επόμενες γραμμές, αναπτύσσεται ο τρόπος που “σκέπτεται” ο MEGA8515. Η ενότητα 
αυτή  περιλαμβάνει  λεπτομέρειες  για  το  πρόγραμμα  και  τα  μέσα  με  τα  οποία  έγινε  ο 
προγραμματισμός του Chip.

Το AVRStudio είναι μια εφαρμογή για Windows, το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία 
ATMEL όπου κατασκευάζει τον MEGA8515. Με την εφαρμογή αυτή μπορεί κάποιος χρήστης να 
γράψει τον κώδικα, να κάνει προσομοίωση και αποσφαλμάτωση καθώς και να προγραμματίσει 
κατευθείαν τον μικροελεγκτή με τη βοήθεια ειδικής αναπτυξιακής πλατφόρμας. Για την κατασκευή 
του  Cable  Tester  χρησιμοποιήθηκε  το  AVRStudio  v.4,  σε  συνδυασμό  με  την  αναπτυξιακή 
πλατφόρμα STK500. Η σύνδεση του STK500 και του υπολογιστή, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 
σειριακής θύρας. Παρακάτω φαίνονται εικόνες από το περιβάλλον του AVRStudio και τη σύνδεση 
του STK500:

Εικ. 3.4.1.1 Το περιβάλλον του AVRStudio.
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Εικ. 3.4.1.2 AVRStudio - διαδικασία εξομοίωσης.

Εικ. 3.4.1.3 Το αναπτυξιακό STK500.
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Εικ. 3.4.1.4 AVRStudio – Σύνδεση με το STK500  για τον προγραμματισμό.

3.4.2 Πηγαίος Κώδικας

17



Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

1].include "m8515def.inc" ;Eisagogh bibliou8hkhs toy MEGA8515
2].def Temp = R16 ;Metonamasia toy R16 se Temp
3].def Roll = R17 ;Metonamasia toy R17 se Roll
4].cseg ;H odhgia .CSEG orizei thn enarksh enos 
5].org 0x00  ;tmhmatos toy kwdika. Orismos toy program 
6] rjmp Reset  ;counter sth 8esh 00 k metaphdhsh sto reset.
7].org INT0addr  ;Orismos shmeioy metaphdhshs se periptwsh 
8] rjmp Cutoff ;Interrupt sth 8esh mnhmhs poy antistoixei
9].org INT1addr ;sto INT0 kai sto INT1
10] rjmp Off ;
11]Reset: ;
12] ldi  r16,high(RAMEND) ;Arxikopoihsh Stack Pointer.
13] out  SPH,r16 ;
14] ldi  r16,low(RAMEND) ;
15] out  SPL,r16 ;
16] ldi TEMP,(1<<INT0)+(1<<INT1) ;Arxikopoihsh Interrupt 
17] out GIMSK,TEMP ;8etoyme ton Temp stis 8eseis poy stis 8eseis
18] ldi TEMP,$00 ;poy antistoixoynsto INT0 kai INT1.
19] out MCUCR,TEMP ;Mhdenizoyme ton MCUCR mhdenizontas ton Temp.
20] ldi Temp, 0xFF ;Arxikopoihsh Eisodwn/Eksodwn 
21] out DDRA, Temp ;PortA = Cable Out
22] out DDRC, Temp ;PortC = Cut Off LED 
23] out DDRB, Temp ;PortB = Cab le In 
24]Startin: ;Arxh toy kyrioys programmatos:
25] ldi Roll,0b00000001 ;O kataxwriths Roll pairnei timh “1”.
26]Start:  ;
27] out PortA,Roll ;Eksodos toy Roll sthn PortA.
28] rcall Edw ;Kalhtai h yporoytina “Edw”.
29] add  Roll,Roll ;pollaplasiazetai x2 o Roll.
30] cpi  roll,$10 ;Sygkrish Roll ma to to “10”.
31] brne Start ;An Roll = “10” pane sto shmeio “Start”.
32] rjmp Startin ;Pane sto “Startin”.
33]Cutoff: ;Interrupt INT0:
34] in temp,SREG ;Apo8hkeysh toy Sreg ston Temp.
35] or r22, Roll ;Efarmose OR ston R22 kai sto Roll (Masking).
36] out portc,r22 ;Eksodos toy R22 sthn portC.
37] out SREG, temp ;Epanafora toy Sreg apo ton Temp.
38] reti ;Epistrofh sto kyrio programma.
39]Off: ;Interrupt INT1:
40] in temp,SREG ;Apo8hkeysh toy Sreg ston Temp.
41] clr r21 ;Ka8arise ton R21.
42] out portc,r21 ;Eksodos toy R21 sthn portC.
43] out SREG, temp ;Epanafora toy Sreg apo ton Temp.
44] reti ;Epistrofh sto kyrio programma.
45]Edw:      ;
46] in r23, pinc ;Apo8hkeyse ta periexomena toy PINC ston R22.
47] cp r23, r22 ;Sygrine ton r22 kai ton r23.
48] breq Delay ;An einai isoi, pane sto shmeio “Edw”.
49] sei  ;Energopoihsh twn Interrupt.
50]Delay: ;0.0015sec Delay.
51] ldi  R18, $09 ;. . . . . .
52]WGLOOP0:  ;.. .. .. ..
53] ldi  R19, $DD ;... ... ...
54]WGLOOP1:  ;...........
55] dec  R19 ;... ... ...
56]   brne WGLOOP1 ;.. .. .. ..
57]    dec  R18 ;. . . . . .
58]    brne WGLOOP0 ;Telos Delay.
59] cli ;Apenaergopoihsh twn Interrupt.

60] ret ;Epistrofh sto kyrio programma.
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Στις πρώτες γραμμές του κώδικα γίνονται οι απαραίτητες αρχικοποιήσεις. Ειδικότερα, στη 
γραμμή {1} επιλέγεται η κατάλληλη βιβλιοθήκη για τον συγκεκριμένο μικροελεγκτή. Στις επόμενες 
δύο γραμμές “βαφτίζονται” οι καταχωρητές R16 και R17 σε “Temp” και  “Roll” αντίστοιχα. Ο 
μετρητής προγράμματος αρχικοποιείται στις γραμμές {4} έως {10}. Ο Stack Pointer αρχικοποιείται 
στις γραμμές {11} έως {15}. Οι διακοπές και ο ορισμός εισόδων/εξόδων γίνεται στις {16} έως 
{19} και {20} μέχρι {23} αντίστοιχα. 

Οι  γραμμές  {24}  μέχρι  {32}  αποτελούν  την  βασική  ρουτίνα  του  προγράμματος. 
Αναλυτικότερα, στη γραμμή {25} ο καταχωριτής Roll παίρνει τιμή “1” όπου και εξάγεται PortA. 
Στη γραμμή νούμερο {28}, καλείται η υπορουτίνα “Edw” (γραμμές {45} έως {60} ) της οποίας η 
λειτουργία   εξηγείται  παρακάτω.  Μόλις  το  πρόγραμμα  επιστρέψει  από  την  υπορουτίνα, 
πολλαπλασιάζεται το περιεχόμενο του καταχωριτή “Roll” επί δύο και ελέγχεται άν το περιεχόμενο 
έχει την τιμή 16.( {29} και {30} ). Αν το περιεχόμενο του “Roll” δεν είναι ίσο με 16, τότε το  
πρόγραμμα μεταβαίνει στο σημείο “Start”, ειδάλλως μεταβαίνει στο σημείο “Startin” ( γραμμές 
{26} και {24} ).

Στις  {33}  με  {39} είναι η ρουτίνα “cutoff” η οποία εκτελείται στην περίπτωση που συμβεί 
η  πρώτη  διακοπή  (INT0).  Αναλυτικότερα  στη  γραμμή  {34},  αποθηκεύονται  τα  δεδομένα  του 
καταχωριτή κατάστασης (SREG) στον Temp. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η λογική πράξη “OR” 
στους καταχωριτές R22 και Roll και εξάγεται ο R22 στη PortC. Επανέρχεται η κατάσταση του 
SREG στο σημείο πρίν τη διακοπή και επιστρέφει το πρόγραμμα εκεί  όπου είχε σταματήσει.

Στις απόμενες έξι γραμμές ακολουθεί η ρουτίνα “off” η οποία εκτελείται στην περίπτωση 
όπου θα συμβεί η δεύτερη διακοπή (INT1).  Στη γραμμή {40} αποθηκεύονται τα δεδομένα του 
SREG στο Temp. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ο καταχωριτής R21 ο οποίος “καθαρίζεται” και 
εξάγεται στη PortC. Τέλος επαναφέρεται η κατάσταση του SREG και το πρόγραμμα επιστρέφει στο 
σημείο όπου διακόπηκε.

Στη  γραμμή  {45}  και  μέχρι  το  τέλος,  υπάρχουν,  μια  ρουτίνα  ελέγχου  και  μια  ρουτίνα 
χρονοκαθυστέρησης. Ειδικότερα, στη γραμμή {46}, η κατάσταση στης PortC αποθηκεύεται στον 
R23.  Ακολουθεί  μια σύγκριση ανάμεσα στους  R22 και  R23.  Εάν έχουν διαφορετική τιμή τότε 
ενεργοποιείται το σύστημα διακοπών και στη συνέχεια ακολουθεί ο βρόγχος χρονοκαθυστέρησης. 
Στην περίπτωση όπου η τιμή του R22 και R23 είναι η ίδια, τότε το πρόγραμμα μεταπηδάει στην 
χρονοκαθυστέρηση χωρίς να ενεργοποιείσει  το σύστημα των διακοπών. Αυτό συμβαίνει για να 
εξοικονομηθεί χρόνος τον οποίο θα χρειαζόταν για την εκτέλεση του βρόγχου “Cutoff”, χωρίς να 
υπήρχε  ουσιαστικά  καμία  αλλαγή.  Τέλος,  μετά  την  χρονοκαθυστέρηση,  απενεργοποιείται  το 
σύστημα διακοπών και επιστρέφει το πρόγραμμα στον βασικό βρόγχο δηλαδή τη γραμμή {29}.
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3.4.3. Διάγραμμα Ροής

Εικ. 3.4.3.1 Διάγραμμα ροής (Το διάγραμμα ροής υλοποιήθηκε

στο πρόγραμμα “Visual Flowchart”)
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4. Κατασκευή

4.1. Υλικά

Υλικά και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του κυκλώματος:

- 1 x Διάτρητη πλακέτα
- 1 x Μικροελεγκτής ATMega8515 της εταιρείας ATMEL
- 1 x ULN2003 Driver
- 1 x LM7805 Voltage Regulator 
- 1 x 74S00 2-Input NAND Gate
- 1 x 74LS05 Hex Inverter (Not Gate) 
- 1 x Buzzer
- 12x Κόκκινα LED Υψηλής φωτεινότητας
- 4 x Πράσινα LED
- 4 x Κίτρινα LED
- 5 x 1Ν4003 Δίοδοι 
- 2 x 10ΚΩ Αντιστάσεις
- 4 x 270Ω Αντιστάσεις
- 4 x 330Ω Αντιστάσεις
- 1 x 10μF/63V Ηλεκτρολυτικός Πυκνωτής
- 1 x 100μF/25V Ηλεκτρολυτικός Πυκνωτής
- 1 x Διακόπτης – Button
- 1 x Επίχρυση βάση 40 ακίδων
- 1 x Επίχρυση βάση 16 ακίδων
- 1 x Σειρά θηλυκές ακίδες γενικής χρήσης
- 1 x Σειρά αρσενικές ακίδες γενικής χρήσης
- 1 x Αρσενικό  βύσμα XLR
- 1 x Θηλυκό βύσμα XLR    
- 2 x Θηλυκό βύσμα TRS
- 2 x Θηλυκό βύσμα TRS 
- 2 x Θηλυκό βύσμα RCA
- 2 x Θηλυκό βύσμα SpeakOn
- 1 x Κουτί αλουμινίου
-     Καλώδια δοκιμαστικά με συνδετήρα (Κροκοδειλάκια)
-     Βίδες 
-     Μεταλλικοί στατήρες
-     Καλώδια

 -     Καλάι

4.2. Εργαλεία

Για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή:

- Αναπτυξιακό STK500 της εταιρείας ATMEL
- AVRStudio v4
- Λαβίδα αποκόλλησης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
- Μετατροπέας USB to Serial
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Για την κατασκευή και εξομοίωση του κυκλώματος:

- KiCad

Γενικά εργαλεία κατασκευής:

- Κολλητήρι
- Πολύμετρο
- Κοφτάκι
- Πένσα
- Κατσαβίδι
- Set από διατρητικά εργαλεία

4.3. Στάδια Κατασκευής

Σύμφωνα με το σχέδιο του κυκλώματος και λαμβάνοντας υπόψη τις ακριβείς διαστάσεις του 
κουτιού, το κύκλωμα χωρίστηκε σε τμήματα και αναπτύχθηκε ξεχωριστά. Ένα τμήμα αποτελείται 
από  την  διάταξη  των  διόδων  LED  και  ένα  άλλο  από  το  υπόλοιπο  κύκλωμα.  Εφόσον 
συγκολλήθηκαν όλα τα εξαρτήματα με προσοχή, τα δύο τμήματα τοποθετήθηκαν το ένα πάνω στο 
άλλο και με τη χρήση ακίδων συνδέθηκαν κατάλληλα. 

Επόμενο στάδιο πριν την τοποθέτηση στο προστατευτικό κουτί, είναι η πρώτη δοκιμή ορθής 
λειτουργίας.  Χρησιμοποιήθηκαν  δοκιμαστικά  καλώδια  για  την  προσομοίωση  βυσμάτων  και 
αγωγών.

Η διαμόρφωση του κουτιού αποδείχθηκε μια όχι και τόσο εύκολη διαδικασία. Χρειάστηκε 
αρκετή μελέτη και χρόνο για να μην καταστραφεί το κουτί, καθώς το αλουμίνιο είναι ένα μαλακό 
υλικό. Με τη χρήση χάρτινων “πατρόν” πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία όλες οι τρύπες για τα 
βύσματα, τους διακόπτες και τις LED.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν τα βύσματα και το ολοκληρωμένο κύκλωμα μέσα στο κουτί 
και έγιναν οι κατάλληλες συνδέσεις με καλώδια γενικής χρήσης. Τέλος πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι 
ορθής λειτουργίας καθώς και δοκιμές αντοχής.

4.4.  Προβλήματα και Λύσεις

Στην πορεία κατασκευής εντοπίστηκαν κάποια λάθη / προβλήματα  τα οποία διορθώθηκαν. 
Στη  διάρκεια  εξομοίωσης  έγινε  αισθητή  η  ανάγκη  για  μεγαλύτερη  ταχύτητα.  Εξαρχής 
διπλασιάστηκε  η  συχνότητα  χρονισμού  του  ελεγκτή.  Αυτό  δημιούργησε  ένα  νέο  πρόβλημα: 
Παρατηρήθηκε μείωση της φωτεινότητας των διόδων LED. Η αντικατάσταση των απλών διόδων 
με διόδων LED υψηλής φωτεινότητας είχε αισθητή διαφορά. Συμπληρωματικά έγιναν και αλλαγές 
στον κώδικα ώστε να εξοικονομηθούν κύκλοι ρολογιού.

Ακόμα  ένα  πρόβλημα  αποκαλύφθηκε  κατά  τις  πρώτες  δοκιμές.  Κατά  την  τοποθέτηση  των 
βυσμάτων, η γείωση κάθε βύσματος ήταν βραχυκυκλωμένη δια μέσω του του περιβλήματος του 
κουτιού.  Για  την  διόρθωση,  χρειάστηκε  να  μονωθούν  όλοι  οι  αγωγοί  ξεχωριστά  και  να 
αντικατασταθούν τα μεταλλικά βύσματα με πλαστικά.
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 4.5. Εικόνες Κατασκευής
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5. Εγχειρίδιο

5.1. Απαραίτητες Πληροφορίες

Για την ορθή λειτουργία είναι απαραίτητο να πληρούνται τα παρακάτω:

• Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται και να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον μακρυά 
από υγρές επιφάνειες και γενικά υγρασία.

• Κατά την φύλαξη ή την μεταφορά η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε δονήσεις,  
κρούσεις και γενικά συνθήκες όπου μπορούν να προκαλέσουν φθορές.

• Η φύλαξη πρέπει να γίνεται σε σημεία μακρυά από μαγνητικά πεδία και σημεία με 
μεγάλη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως υψηλή τάση κτλ.

• Οι προς  δοκιμή αγωγοί  ΔΕΝ πρέπει  να  είναι  συνδεδεμένοι  σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ 
ηλεκτρική πηγή.

• Σε περίπτωση όπου η συσκευή παρουσιάσει ψευδή η λανθασμένη ένδειξη ελέγξτε τη 
μπαταρία.

5.2. Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο Cable Tester έχει τη δυνατότητα να ελέγξει audio αγωγούς με δυνατότητα εντοπισμού ελάχιστης 
διακοπής σε πραγματικό χρόνο. Ακόμα παρέχεται η δυνατότητα χειροκίνητης δοκιμής κάθε αγωγού 
με ακουστική ένδειξη.

Υποστηριζόμενοι τύποι καλωδίων:

• Δοκιμή καλωδίων SpeakOn (δύο και τεσσάρων αγωγών)
• Δοκιμή καλωδίων XLR3
• Δοκιμή καλωδίων TRS (Jack)
• Δοκιμή καλωδίων TRS (Jack) small
• Δοκιμή καλωδίων RCA

*ΔΕΝ υποστηρίζονται όλοι οι συνδυασμοί βυσμάτων.  Αυτό συμβαίνει διότι μερικά βύσματα από 
την κατασκευή τους προορίζονται για διαφορετική χρήση. Ένα παράδειγμα είναι το SpeakOn το 
οποίο  μεταφέρει  μεγαφωνικά  σήματα  και  δεν  θα  μπορούσε  να  συνδυαστεί  με  κάποιον  άλλο 
σύνδεσμο  του  οποίου  η  χρήση  δεν  ενδείκνυται  για  σήματα  ισχύος.  Παρακάτω  φαίνονται  οι 
συνδυασμοί που ΔΕΝ συνιστώνται:

TS -> XLR3, 
RCA -> XLR3, 
SpeakOn με κανέναν άλλο σύνδεσμο εκτός από SpeakOn.

**Δεν υπάρχει περιορισμός μέτρησης μόνο στα αναφερόμενα είδη καλωδίων, καθώς με τη 
χειροκίνητη δοκιμή μπορεί να ελεγχθεί οποιοδήποτε είδος αγωγού.
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5.3. Οδηγός Ενδείξεων

Παρακάτω εξηγείται/διευκρινίζεται η λειτουργία του Cable Tester,  και παρουσιάζονται οι 
συνηθέστερες ενδείξεις.

Στην  περίπτωση  όπου  ένας  αγωγός  είναι  συνδεσμολογιμένος  ορθά  και  γενικότερα  δεν 
υπάρχει κάποιο πρόβλημα, οι φωτεινές ενδείξεις θα είναι πράσινου χρώματος, ενώ σε αντίθετη 
περίπτωση θα έχουν κόκκινο χρώμα.  Υπάρχουν περιπτώσεις  όπου οι  λυχνίες έχουν συνδυασμό 
κόκκινου και πράσινου χρώματος. Στην περίπτωση αυτή, οι αγωγοί που αντιστοιχούν στις κόκκινες 
ενδείξεις  παρουσιάζουν  κάποιο  πρόβλημα  συνδεσμολογίας.  Υπάρχουν  περιπτώσεις  όπου  οι 
κόκκινες  λυχνίες  ενώ  είναι  αναμμένες,  ο  αγωγός  δεν  παρουσιάζει  κάποιο  πρόβλημα.  Αυτό 
οφείλεται  στη  συνδεσμολογία  των  αγωγών.  Ένα  τέτοιο  παράδειγμα,  πολλές  φορές  είτε  από 
απροσεξία είτε από χρήση διαφορετική του συνηθισμένου, αναστρέφονται οι αγωγοί Cold και Hot 
σε ένα βύσμα TRS.  Για να καταλάβουμε ποιος αγωγός ακριβώς παρουσιάζει δυσλειτουργία αρκεί 
να παρατηρήσουμε τη δομή στο παρακάτω σχήμα:

  

Εικ. 5.3 Διάταξη των LED

Σε περίπτωση όπου κάποια από τις πορτοκαλί λυχνίες ανάψουν, μαρτυρούν μία στιγμιαία ή 
μία μόνιμη διακοπή. Για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων θα πρέπει να πατηθεί το “Reset”. Εάν 
οι πορτοκάλι λυχνίες ανάψουν ξανά τότε υπάρχει μόνιμη ή στιγμιαία διακοπή στους αντίστοιχους 
αγωγούς. 

*Είναι συνετό να πραγματοποιείται δεύτερος έλεγχος μετά από κάποια μέτρηση.
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Στο εγχειρίδιο αυτό, παρουσιάζεται μόνο η περίπτωση καλωδίου τεσσάρων αγωγών. Αυτό 
συμβαίνει διότι καλύπτει και τις περιπτώσεις τριών και δύο αγωγών. Αντίστοιχα, με τον ίδιο τρόπο 
μπορούν  να  ερμηνευτούν  όλες  οι  πιθανές  συνδεσμολογίες  κάθε  καλωδίου,  με  τη  χρήση  των 
χρωματιστών λυχνιών. Συμβουλευτείτε την εικόνα Εικ. 5.3 για περισσότερη βοήθεια.

Καλώδια τεσσάρων αγωγών:
(SpeakOn)

Συνδεσμολογία: Ορθή
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Καλώδια τεσσάρων αγωγών:
(SpeakOn)

Συνδεσμολογία: Σφάλμα, αποσυνδεδεμένος αγωγός.
Συμβουλή: Ελέγξτε τον αγωγό στον οποίο αντιστοιχεί η πορτοκαλί λυχνία, ενδέχεται να είναι αποσυνδεδεμένος.

27



Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

Καλώδια τεσσάρων αγωγών:
(SpeakOn)

Συνδεσμολογία: Σφάλμα, αναστροφή κάποιων αγωγών.
Συμβουλή: Ελέγξτε τους αγωγούς στους οποίους αντιστοιχούν οι κόκκινες λυχνίες, ενδέχεται κάποιοι αγωγοί να είναι 
ανάστροφα συνδεσμολογιμένοι. Παρακάτω φαίνεται η λανθασμένη συνδεσμολογία σε κάθε εικόνα αντίστοιχα.
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Καλώδια τεσσάρων αγωγών:
(SpeakOn)

Συνδεσμολογία: Σφάλμα, αναστροφή κάποιων αγωγών.
Συμβουλή: Ελέγξτε τους αγωγούς στους οποίους αντιστοιχούν οι κόκκινες λυχνίες.

 

29



Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

Καλώδια τεσσάρων αγωγών:
(SpeakOn)

Συνδεσμολογία: Σφάλμα
Συμβουλή: Ελέγξτε  τους  αγωγούς  στους  οποίους  αντιστοιχούν  οι  κόκκινες  λυχνίες.  Παρακάτω  φαίνεται  η 
προβληματική συνδεσμολογία:

5.4. Χειροκίνητη λειτουργία

Ο  Cable  Tester  έχει  τη  δυνατότητα  να  ελέγξει  και  αγωγούς  μη  αυτόματα,  με  τη  χρήση  του 
εσωτερικού βομβητή που διαθέτει. 

Προσοχή: 

Κατά τον μη αυτόματο τρόπο μέτρησης, στον αγωγό θα εφαρμοστεί τάση 9V DC!
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Παρακάτω φαίνεται η συνδεσμολογία:

Η  λειτουργία  είναι  πολύ  απλή.  Απαιτείται  η  χρήση  των  τυπικών  ακροδεκτών  (τύπου 
“μπανάνα”)  οι  οποίοι  συνδέονται  στις  υποδοχές  της  συσκευής.  Στη  συνέχεια  οι  ακροδέκτες 
εφαρμόζονται  στους  αγωγούς  όπως  δείχνει  και  το  σχήμα  παραπάνω.  Εάν  ο  αγωγός  δεν  είναι 
ελαττωματικός,  θα  ακουστεί  ένας  τόνος  από  τον  βομβητή.  Αν  δεν  ακουστεί,  τότε  ο  αγωγός 
παρουσιάζει ασυνέχεια. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου στο ένα άκρο του καλωδίου ο πρώτος αγωγός 
είναι  συνδεδεμένος  με  κάποιον  άλλο  αγωγό,  εκτός  του  πρώτου,οπότε  ο  βομβητής  ΔΕΝ  θα 
λειτουργήσει, διότι δεν υπάρχει συνέχεια στο κύκλωμα. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μέτρηση με 
όλους  τους  πιθανούς  συνδυασμούς  των  αγωγών,  για  να  διαπιστωθεί  κάποια  λανθασμένη 
συνδεσμολογία.
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6. Συμπεράσματα

6.1. Συμπεράσματα και Αξιολόγηση

Στο τέλος της υλοποίησης, η συσκευή υποβλήθηκε σε εντατικούς ελέγχους ορθής και αξιόπιστης 
λειτουργίας. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά. Η συσκευή αποτελεί μια απλή κατασκευή 
όπου μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε είδους ανάγκη. Με μελέτη και συνεχείς αναβαθμίσεις η 
συσκευή είναι δυνατόν να αποτελέσει μέχρι και μια εμπορική λύση χαμηλού κόστους, αξιοπιστίας 
και  αντοχής  στο  χρόνο  καλύπτοντας  όλες  τις  ανάγκες.  Στο  παρακάτω  πίνακα  φαίνονται  τα 
χαρακτηριστικά  της  συσκευής  σε  σχέση με  δύο αντίστοιχες,  πολύ  συνηθισμένες  συσκευές  του 
εμπορίου.

Μοντέλο: Cable Tester CT100 VTTEST15 

Κατασκευαστής: - Βehringer Velleman

Τιμή: (~) 15,00 € 20,00 € 40,00 €

XLR3 Ναι Ναι Ναι

XLR5 Όχι Όχι Ναι

Jack (3,5mm): Ναι Ναι Ναι

Jack (6,3mm): Ναι Ναι Ναι

RCA: Ναι Ναι Ναι

SpeakOn4 Ναι Όχι Ναι

SpeakOn8 Όχι Όχι Ναι

Midi: Όχι Ναι Ναι

RJ-45: Όχι Όχι Ναι

Έλεγχος Ασυνέχειας: Ναι Ναι Όχι

Tone Tester: Όχι Ναι Όχι

Phandom Tester: Όχι Ναι Όχι

Buzzer: Ναι Όχι Ναι

Μπαταρία: 9 Volt 2 AA 9 Volt

Λειτουργία: Αυτόματη Αυτόματη Χειροκίνητη

Έλεγχος: Μικροελεγκτής  
ATMEL(AVR)

Μικροελεγκτής  
Microchip(PiC)

Αναλογικός

32



Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

6.2. Πιθανές βελτιώσεις

Η  συσκευή  αυτή  επιδέχεται  προσθήκη  λειτουργιών  εκτός  από  αυτές,  οι  οποίες 
προβλέφθηκαν εξαρχής. Μερικές από αυτές:

• Υπάρχει  η  δυνατότητα  να  αντικατασταθεί  το  LED Matrix  Desplay  με  μία  οθόνη LCD 
τεσσάρων οριζόντιων γραμμών. Στην οθόνη θα απεικονίζεται αναλυτικά ο τύπος βύσματος, 
οι πιθανές βλάβες, καθώς η αντίσταση και η χωρητικότητα κάθε αγωγού.

• Η δυνατότητα ελέγχου τροφοδοσίας Phandom Power +48V θα μπορούσε να ενσωματωθεί 
με τη χρήση ενός εξωτερικού κυκλώματος. 

• ToneTester Mode: Με αυτή τη λειτουργία, θα υπήρχε η δυνατότητα να μετρηθεί η πτώση 
της στάθμης του σήματος σε διαφορετικές συχνότητες.

• Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

Παράρτημα:

Βύσματα:

Παρ. 1.1 TRS βύσμα για χρήση σε patchbay

Παρ. 1.2 TRS βύσμα 6,3mm μονοφωνικό 
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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

Αριστερά:
Παρ. 1.3 Διάφορες εκδόσεις TRS βυσμάτων 3,5mm. 

Δεξιά:
Παρ. 1.4 Βύσμα RCA.
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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

Παρ. 1.5 Βύσματα XLR

Παρ. 1.6 Τμήματα Βύσματα SpeakOn.
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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

Δεξιά:
Παρ. 1.7 Παραλλαγή βυσματος SpeakOn υπο γώνία 90o

Κάτω:
Παρ. 1.8 Βύσμα PowerCon 32A
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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

Ολοκληρωμένα κυκλώματα:

Παρ. 2.1 Πύλες NOT 74LS05.Διάταξη ακίδων.

Παρ. 2.2 Πύλες NAND, 74LS00. Διάτξη ακίδων.
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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

Παρ. 2.3 Σταθεροποιητής τάσης LM7805.

Παρ. 2.4 Buffer ULN2003A
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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

Παρ. 2.5 Διάταξη ακίδων του μικροελεγχτή ATMaga8515
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Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable Tester)

Βιβλιογραφία: 

Καρακίτσιος Χρήστος, « Οργάνωση και χειρισμός ηχητικών συστημάτων (P.A.)» . 
Εκδόσεις “ΙΩΝ” 2001 1η έκδοση. (ISBN 960-411-092-6)

Gadre Dhananjay V., « Προγραμματίζοντας τον μικροελεγκτή AVR» .
Εκδόσεις “ΤΖΙΟΛΑ” 2001 1η έκδοση. (ISBN 978-960-8050-51-8)

Gary Davis & Ralph Jones, « Sound Reinforcement Handbook» . 
“Hal Leonard” 1990 2η έκδοση. (ISBN 0-88188-900-8)

*Διαδικτυακές Πηγές:

http://www.rca.com
http://www.neutrik.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/RCA_connector
http://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector
http://en.wikipedia.org/wiki/TRS_connector

http://en.wikipedia.org/wiki/Speakon_connector
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/KC-300107.pdf

http://www.neutrik.com/en/instructions
http://en.wikipedia.org/wiki/Line_level

http://recordmixandmaster.com/2010-02-mic-line-and-instrument-level-whats-the-difference

Datasheets:

ATMEL Datasheet ATMega8515 
Motorola Datashet 74LS05 (Hex Inverter)

FairChild Semiconductor Datasheet 74S00 (NAND Gate )
FairChild Semiconductor Datasheet LM7805 (Voltage Regulator )

STMicroelectronics Datasheet ULN2003 Datasheet (High Current Darlington Transistor Array )

Manuals:

Behringer CT100 Manual
Velleman VTTEST15 User Manual

ATMEL STK500 Manual

*Προγράμματα:

KiCad electronic design automation 
[http://kicad.sourceforge.net/wiki/Main_Page]

AVR Studio Integrated Development Environment 
[http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725]

Visual Flowchart Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής 
[http://www.ecedu.upatras.gr/flowchart/]

*Οι σύνδεσμοι ελέγχθηκαν 02/12/11.
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