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ΓΖΙΧΖ ΚΖ ΙΟΓΟΘΙΟΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΙΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΘΖ ΔΤΘΤΛΖ 

Κε πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, δειψλσ 

ελππνγξάθσο φηη είκαη απνθιεηζηηθφο ζπγγξαθέαο ηεο παξνχζαο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο, γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο θάζε βνήζεηα είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη 

ιεπηνκεξψο ζηελ εξγαζία απηή. Έρσ αλαθέξεη πιήξσο θαη κε ζαθείο αλαθνξέο, φιεο ηηο 

πεγέο ρξήζεο δεδνκέλσλ, απφςεσλ, ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ, ηδεψλ θαη ιεθηηθψλ αλαθνξψλ, 

είηε θαηά θπξηνιεμία είηε βάζε επηζηεκνληθήο παξάθξαζεο. Αλαιακβάλσ ηελ πξνζσπηθή θαη 

αηνκηθή επζχλε φηη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δεισζέλησλ 

ζηνηρείσλ, είκαη ππφινγνο έλαληη ινγνθινπήο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη απνηπρία ζηελ Πηπρηαθή 

κνπ Δξγαζία θαη θαηά ζπλέπεηα απνηπρία απφθηεζεο ηνπ Σίηινπ πνπδψλ, πέξαλ ησλ ινηπψλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Γειψλσ, ζπλεπψο, φηη απηή ε 

Πηπρηαθή Δξγαζία πξνεηνηκάζηεθε θαη νινθιεξψζεθε απφ εκέλα πξνζσπηθά θαη απνθιεηζηηθά 

θαη φηη, αλαιακβάλσ πιήξσο φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

απνδεηρζεί, δηαρξνληθά, φηη ε εξγαζία απηή ή ηκήκα ηεο δε κνπ αλήθεη δηφηη είλαη πξντφλ 

ινγνθινπήο άιιεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

 

 

 

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν πγγξαθέα (Κε Θεθαιαία): 

………………………………………………………………………… 

Τπνγξαθή (Οινγξάθσο, ρσξίο κνλνγξαθή): 

………………………………………………………………………… 

Ζκεξνκελία (Ζκέξα – Κήλαο – Έηνο): 

………………………………………………………………………… 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Περύληψη  

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πινπνίεζε θαη ε παξνπζίαζε κηαο 

εθαξκνγήο κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο Arduino, κε απψηεξν ζηφρν λα γίλεη θαηαλνεηή ε 

δνκή θαη ε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ ηεο. Ζ επηθαηξφηεηα θαη ε ζεκαζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο πξνθχπηεη απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηηθψλ πιαηθνξκψλ απηνχ ηνπ είδνπο, φπσο ην ρακειφ θφζηνο, ε δπλαηφηεηα 

εχθνιεο επέκβαζεο, ε απιφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ,  ε ρξήζε αλνηρηνχ – ειεχζεξνπ 

θψδηθα, ε επεθηαζηκφηεηα θαη ην εχξνο ησλ εθαξκνγψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο επηιέρζεθε ε πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο κε ηε ρξήζε ηνπ 

αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο DS18B20 Dallas θαη ηελ απνηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ κέηξεζεο 

ζηε ζεηξηαθή νζφλε ηεο πιαηθφξκαο. Χο ζεκείν πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο 

αλαθέξεηαη ε επέθηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, κε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο 

θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ απαξαίηεηνπ 

πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ (π.ρ. Ethernet shield).  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ  

 

1.1 Πρόλογοσ 

 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη πξαγκαηεχεηαη 

έλα δήηεκα άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ θαη 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, δχν πεδία πνπ αλαπηχζζνληαη παξάιιεια κε ην ζχλνιν ησλ 

ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ, ζε έλα πιαίζην εμεχξεζεο ιχζεσλ απμεκέλεο επθνιίαο, ρακεινχ 

θφζηνπο θαη επξέσο θάζκαηνο δπλαηνηήησλ. 

Σν αληηθείκελν ινηπφλ ηεο εξγαζίαο πνπ είλαη ε πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο Arduino θαη ε εμνηθείσζε κε ηε δνκή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ,  

ζηνηρεηνζεηεί ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ρακειφ θφζηνο πινπνίεζεο δηάθνξσλ 

εθαξκνγψλ, κε ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο επέκβαζεο ζηε ιεηηνπξγία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο 

(επθνιία ε νπνία πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ απιφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα πιαηθφξκα αλνηρηνχ – ειεχζεξνπ θψδηθα).   

 Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα γίλεη γλσζηφο ν ηξφπνο ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ζε επξχηεξα πιαίζηα εκκέλνληαο ζηελ πεξηγξαθή ησλ εληνιψλ 

ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ, ζηελ παξνπζίαζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπ, θαζψο θαη ζηε 

δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο πνπ αλάγεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζε πξαθηηθφ επίπεδν.  

Σα θεθάιαηα ζηα νπνία αλαπηχζζεηαη ε παξνχζα εξγαζία κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ 

σο εμήο: ην πξψην θεθάιαην εληνπίδεηαη ν ζηφρνο θαη ηαπηφρξνλα επηζεκαίλεηαη ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ζηελ 

εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηελ 

πξνδηαγξαθφκελε ηάζε γηα ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε αλάπηπμε ελζσκαησκέλσλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (embedded systems) 

ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε ηερλνινγία ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

Arduino. Γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο θαηαζθεπήο ηεο, θαηαγξάθνληαη ηα ππάξρνληα 

κνληέια θαη αλαιχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πινπνηείηαη κηα εθαξκνγή κέζσ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκαο (ηφζν ζε επίπεδν πιηθνχ φζν θαη ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ). 

Δπηζεκαίλνληαη ηέινο ηα βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά (πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα). 

ην ηξίην θεθάιαην ε παξνπζίαζε επηθεληξψλεηαη ζηε βαζηθή πιαηθφξκα ηεο ζεηξάο, 

ηελ Arduino Uno ε νπνία βαζίδεηαη ζην νινθιεξσκέλν ATmega 328, έλαλ 8-bit RISC 
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κηθξνειεγθηή πνπ ρξνλίδεη ζηα 16MHz, παξαζέηνληαο ηα δνκηθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία 

απνηειείηαη θαζψο θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιαθέηεο επέθηαζεο (shields) νη νπνίεο 

δηεπξχλνπλ θαηά πνιχ ην εχξνο εθαξκνγψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην ζπκπεξηιακβάλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ ζπζηήκαηνο ρψξνπ, κε ην ζχζηεκα λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πιαηθφξκα 

Arduino ζε ζπλεξγαζία κε θαηάιιειν αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο (π.ρ. DS18B20 Dallas temp 

sensor) γηα ηελ αξρηθή θαηαγξαθή ηεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο 

επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζή ηνπ.  

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην δηαηππψλνληαη ηα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα θαζψο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο επξχηεξεο δηαδηθαζίαο ζχκθσλα κε θελά – αδχλαηα 

ζεκεία πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηελ πξναλαθεξφκελε αλάιπζε. 

 

 
 

1.2 Ενςωματωμϋνα υπολογιςτικϊ ςυςτόματα και προςανατολιςμόσ 

προσ την ευρεύα εφαρμογό τουσ 

 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα πεξηγξαθεί ε έλλνηα ησλ ελζσκαησκέλσλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα ππνινγηζηέο εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ ζρεδηάδνληαη θαη 

βειηηζηνπνηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο (πρ, νηθηαθέο, δηθηπαθέο ζπζθεπέο, 

απηνκαηηζκνί θιπ) θαη δελ απνηεινχλ γεληθέο πιαηθφξκεο αλάπηπμεο νπνηνλδήπνηε 

εθαξκνγψλ φπσο είλαη νη Πξνζσπηθνί Τπνινγηζηέο (Γηνκήδεο θαη Κέγα, 2015). Οπζηαζηηθά, 

πξφθεηηαη γηα δηαηάμεηο πνπ απνηειψληαο κέξε ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ (ζπζθεπή - θχθισκα 

πξνο έιεγρν) επηηεινχλ κηα εηδηθή ιεηηνπξγία ζην πιαίζην εμππεξέηεζεο ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ 

ηεο αληίζηνηρεο ζπζθεπήο – θπθιψκαηνο. Σα βαζηθά ηνπο κέξε είλαη ε Θεληξηθή Κνλάδα 

Δπεμεξγαζίαο (δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο ζχκθσλα κε έλα πξφγξακκα εληνιψλ), νη κνλάδεο 

εηζφδνπ (κεηαηξνπή αλαινγηθψλ ζεκάησλ ζε ςεθηαθά, δηαθφπηεο θηι.) ηηο κνλάδεο εμφδνπ 

(νζφλεο, beeper, θεξαίεο, ξειέ θιπ.) γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ,  

ε  κλήκε θαη ην ζχζηεκα ρξνληζκνχ (ξνιφη). 

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεηαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ελζσκαησκέλνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπήο 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο AccuPoll — AVS 1000. 
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Δικόνα 1: Δνζυμαηυμένο ςπολογιζηικό ζύζηημα πος βπίζκεηαι ζηο εζυηεπικό ηηρ 

ζςζκεςήρ ηλεκηπονικήρ τηθοθοπίαρ AccuPoll — AVS 1000 ( Electronic Voting Machine 

Information Sheet Accupoll AVS 1000; http://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_systems) 

 

Πεξαηηέξσ απνζαθήληζε ρξεηάδεηαη επίζεο γηα ηνπο φξνπο κηθξνειεγθηή θαη 

κηθξνεπεμεξγαζηή πνπ ζπρλά ζπγρένληαη. Έλαο κηθξνεπεμεξγαζηήο απνηειείηαη απφ έλα 

εληαίν νινθιεξσκέλν θχθισκα (IC) ζην νπνίν πινπνηνχληαη ιεηηνπξγίεο ηεο θεληξηθήο 

κνλάδαο επεμεξγαζίαο (ΘΚΔ). Κε ηνλ φξν κηθξνειεγθηήο νλνκάδεηαη ην ιεηηνπξγηθφ 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ζε πιαθίδην (―system-on-a-chip‖), ην νπνίν πεξηέρεη έλαλ 

επεμεξγαζηηθφ ππξήλα, κλήκε θαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο εηζφδνπ/εμφδνπ (απνηειψληαο 

δειαδή έλα ππεξζχλνιν ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή). Αθφκα κηα βαζηθή δηαθνξά ηνπο ζρεηίδεηαη 

κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη θάζε θνξά ε ρξήζε ηνπο. Έηζη, γηα ηελ πεξίπησζε 

πνπ ν κηθξνεπεμεξγαζηήο αθνξά ζε έλαλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή δίλεηαη κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζηελ ππνινγηζηηθή ηνπ ηζρχ ελψ φηαλ πξννξίδεηαη γηα έλα ελζσκαησκέλν 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα δίλεηαη έκθαζε ζην κηθξφ αξηζκφ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ, ην 

ρακειφ θφζηνο θαη ηελ εμεηδίθεπζε (Βνπξδνπξίδεο, 2012). 

ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη ρξνληθά ζεκεία – ζηαζκνί ζηελ εμέιημε ησλ 

ελζσκαησκέλσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

- 1946: ENIAC- Ο πξψηνο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

- 1940-1950: Ο ππνινγηζηήο Whirlwind ηνπ MIT ζρεδηάζηεθε γηα ιεηηνπξγίεο 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (κε ηε βαζηθή ηδέα λα αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ γηα ηνλ έιεγρν ελφο 

πξνζνκνησηή αεξνζθαθψλ) 
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- 1961: Θαηαζθεπάδεηαη ν ππνινγηζηήο  θαζνδήγεζεο Autonetics D-17 ηνπ ππξαχινπ 

Minuteman 

- 1966: Ζ καδηθή παξαγσγή ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ζπκπίπηεη κε ηελ επίζεο 

καδηθή παξαγσγή ηνπ παξαπάλσ ππξαχινπ 

- 1960-1970: εκεηψλεηαη κεγάιε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ελζσκαησκέλσλ 

ζπζηεκάησλ, ελψ παξάιιεια ππάξρεη θαη κηα δξακαηηθή αχμεζε ηεο επεμεξγαζηηθήο 

ηζρχνο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο.  Δκθάληζε ηνπ πξψηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή (Intel 

4004) 

- 1972: Ζ αξηζκνκεραλή ρεηξφο HP-35 ρξεζηκνπνηνχζε αξθεηά νινθιεξσκέλα 

θπθιψκαηα/ηζηπ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο κηθξνεπεμεξγαζηή. 

- 1970-1980: Δθηεηακέλε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηε βηνκεραλία ησλ απηνθηλήησλ γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο κεραλήο (έιεγρνο κίγκαηνο θαπζίκνπ/αέξα, ρξνληζκφο κεραλήο, 

πξνζέξκαλζε, ζχζηεκα απηφκαηνπ πηιφηνπ, αλάβαζε ιφθνπ, θ.ι.π.) 

- 1978: Ζ National Engineering Manufacturers Association δεκηνπξγεί  έλα "πξφηππν" 

γηα πξνγξακκαηηδφκελνπο κηθξνειεγθηέο  

- 1980-1990: Ζ ρξήζε ηνπο απμάλεηαη θαηαθφξπθα, ηδηαίηεξα εμαηηίαο ηεο 

ελζσκάησζεο εμσηεξηθψλ παιαηφηεξα εμαξηεκάησλ (π.ρ. πνηελζηφκεηξα θαη 

κεηαβιεηνί ππθλσηέο) ζην ίδην chip(http://en.wikipedia.org/wiki/Embedded_systems; 

νισκνλίδεο, 2011) 

Σα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ε εμέιημε είλαη ξαγδαία, αμηνπνηψληαο ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξνληθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ ππνινγηζηψλ. Ζ επξχηεηα ησλ εθαξκνγψλ ησλ 

ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ είλαη ελδεηθηηθή απφ ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί θαη ην πιήζνο 

ησλ πεδίσλ εθαξκνγήο.  
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Δικόνα 2: Δθαπμογέρ ενζυμαηυμένυν ζςζηημάηυν (http://slideplayer.gr/slide/2953946/) 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε επξχηεηα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην πιήζνο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο, 

ηα βαζηθφηεξα απφ ηα νπνία είλαη (Βνπξδνπξίδεο, 2012): 

o Απηνλνκία: Κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο ηε ρξήζε πξφζζεησλ ππνινγηζηηθψλ 

δηαηάμεσλ 

o Υακειή θαηαλάισζε ηζρχνο 

o Φνξεηφηεηα 

o Υακειφ θφζηνο 

o Απμεκέλε αμηνπηζηία εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ δηαζπλδέζεσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ ηα δηαθξίλεη 

o Κεησκέλεο εθπνκπέο ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ θαη κεησκέλε επαηζζεζία ζε 

αληίζηνηρεο παξεκβνιέο απφ άιιεο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (εμαηηίαο 

κηθξφηεξνπ αξηζκνχ θαη κήθνπο εμσηεξηθψλ δηαζπλδέζεσλ θαζψο θαη ρακειφηεξσλ 

ηαρπηήησλ ιεηηνπξγίαο). 

o Απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα φζνλ αθνξά ζε ςεθηαθέο εηζφδνπο-εμφδνπο (ιφγσ απνπζίαο 

εμσηεξηθψλ πεξηθεξεηαθψλ). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: Σεχνολογύα τησ πλατφόρμασ Arduino 
 

 

2.1 Γενικϊ ςτοιχεύα 
 

Πεξηγξάθνληαο ην Arduino ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο πξφθεηηαη γηα κηα πξσηφηππε 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα δηακφξθσζεο αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ, βαζηζκέλε ζην πιηθφ ελφο 

κηθξνεπεμεξγαζηή, θαζψο θαη ζε θαηάιιειν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ινγηζκηθφ 

(Παπαλαζηαζίνπ, 2009). χκθσλα κε ηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηεο πιαηθφξκαο 

(https://www.arduino.cc/), βαζηθή ηδέα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο είλαη ε αλάγλσζε 

εηζφδσλ (απφ έλαλ αηζζεηήξα, απφ ηελ θίλεζε ελφο δαρηχινπ ή απφ έλα κήλπκα ηνπ Twitter) 

θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε επηζπκεηά ζήκαηα εμφδνπ (φπσο γηα παξάδεηγκα ε ελεξγνπνίεζε 

ελφο θηλεηήξα, ε ελεξγνπνίεζε ελφο LED, ε δεκνζίεπζε ελφο αξρείνπ ζην δηαδίθηπν θηι). 

Υξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Wiring (ζχληαμε θαη βηβιηνζήθεο) ε νπνία 

παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηε C++ κε απινπνηήζεηο θαη αιιαγέο, θαζψο θαη 

έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (Integrated Development Environment-IDE). 

 

2.1.1 Ιςτορικό Αναδρομό 
 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα λέα αιιά ξαγδαία εμειηζζφκελε πιαηθφξκα πνπ έθαλε 

ηελ εκθάληζή ηεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο απφ ην 2005 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ έιεγρν 

πξνγξακκάησλ δηαδξαζηηθψλ ζρεδίσλ απφ καζεηέο κε βαζηθφ δεηνχκελν εθηφο απφ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ην ρακειφ θφζηνο (Lahart, 2009).  Ζ ηδξπηηθή νκάδα ήηαλ νη David 

Cuartielles, Gianluca Martino, Tom Igoe, David Mellis θαη Massimo Banzi  (Kushner, 2011) νη 

νπνίνη νλφκαζαλ ηε δεκηνπξγία ηνπο εκπλεπζκέλνη απφ ηνλ Ηηαιφ επγελή Arduin  ηεο Ivrea 

πνπ δηαηέιεζε Καξθήζηνο ηεο Ivrea (990-1015) θαη Βαζηιηάο ηεο Ηηαιίαο (1002-1014).( 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arduin_of_Ivrea). Απφ εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν αθνινχζεζαλ 

γξήγνξεο εμειίμεηο κε ζπλερείο ηερλνινγηθέο αλαβαζκίζεηο ηεο πιαηθφξκαο, κε βαζηθά 

ρξνληθά ζεκεία ηα αθφινπζα(https://el.wikipedia.org/wiki/Arduino): 

o 2005: Σελ ίδηα ρξνληά κε ηελ εκθάληζε ηεο πιαηθφξκαο μεθηλά ε καδηθή ηεο 

παξαγσγή ζε έλα κηθξφ εξγνζηάζην ζηελ Ηβξέα  

o 2006: Αλαθνηλψλεηαη ην Arduino Mini, ελψ ην ίδην έηνο ην Arduino ιακβάλεη ηηκεηηθή 

αλαθνξά ζην ςεθηαθφ ηκήκα Θνηλνηήησλ ησλ ARS Electronica Prix (Παπαλαζηαζίνπ, 

2009). 
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o 2008: Αλαθνηλψλεηαη ην Arduino Duemilanove 

o 2009: Αλαθνηλψλεηαη ην Arduino Mega.  

o 2011: Βξίζθνληαη ήδε ζε ρξήζε πάλσ απφ 300,000 Arduino ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

o 2012: Αλαθνηλψλνληαη ηα Arduino Leonardo, Arduino Due θαη Micro.  

o 2013: Θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ην Arduino Robot, ην πξψην επίζεκν Arduino κε ξφδεο 

αιιά θαη ην Arduino Yun, ην πξψην πξντφλ wifi πνπ ζπλδχαδε ην Arduino κε ην Linux. 

 

 

2.2 Διαθϋςιμα μοντϋλα 
 

Τθίζηαληαη δηάθνξα κνληέια ηεο πιαηθφξκαο, κε ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη 

ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζεο λα είλαη λα δπλακηθή θαη ζπλερήο. ηελ παξνχζα ελφηεηα 

επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ κνληέισλ θαη ησλ θχξησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, κε ηε ιίζηα λα βξίζθεηαη αζθαιψο ππφ ζπλερή αλαλέσζε. ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ πξφζθαησλ πιαθεηψλ (κε κηθξή 

αλαθνξά ζε ραξαθηεξηζηηθά παιαηφηεξα κνληέια φπσο ην Robot). εκεηψλεηαη επίζεο ε 

δηάζεζε ησλ πιαθεηψλ Genuino εθηφο ΖΠΑ.  

 

Μονηέλο Δικόνα Πεπιγπαθή - Σηοισεία 

   

Uno 

 

Απνηειεί ην κνληέιν αλαθνξάο. 

Γηαηίζεηαη ζηηο εθδνρέο (Revisions) R2 

θαη R3  

101 

 

Ζ θαηλνηνκία έγθεηηαη ζηελ 

ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο 

ηελ αλαγλψξηζε ρεηξνλνκηψλ, ηελ 

ελζσκάησζε επηηαρπλζηνκέηξνπ θαη 

γπξνζθνπίνπ, ελψ δηαζέηεη θαη 

ζπλδεζηκφηεηα Bluetooth.  
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Leonardo 

 

Γηαζέηεη ελζσκαησκέλε ζχξα usb, 

ελψ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

πιεθηξνιφγην θαη πνληίθη. 

Due 

 

Απνηέιεζε ηελ πξψηε πιαηθφξκα κε 

ARM ππξήλα 32-bit κηθξνειεγθηή, 

ελψ ηξνθνδνηείηαη κφλν κε 3.3V. 

Yun 

 

πλδπάδεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ Leonardo κε ηελ θαηαιιειφηεηα 

γηα δηαζχλδεζε κε ζπζηήκαηα Linux 

Micro 

 

Θαηαζθεπάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

Adafruit, ελψ παξνπζηάδεη παξφκνηεο 

ιεηηνπξγίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά κε ην 

Leonardo. 

Robot 

 

Γηαζέηεη ελζσκαησκέλα ξνδάθηα θαη 

κπνξεί λα θηλεζεί ζην ρψξν 

απνηειψληαο ην πξψην robot ηεο 

ζεηξάο 

Mega 

 

Πξφθεηηαη κε ηελ πιαηθφξκα κε ηε 

κεγαιχηεξε ππνινγηζηηθή ηζρχ.  
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Ethernet 

 

Γηαζέηεη ελζσκαησκέλε ζχξα 

Ethernet θαζψο θαη αλαγλψζηε 

θαξηψλ micro-SD 

Mini 

 

Απνηειεί ηε κηθξφηεξε πιαηθφξκα ηεο 

ζεηξάο, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ην 

θνπκπί reset ην νπνίν βξίζθεηαη πάλσ 

ζηελ πιαθέηα  

Lilypad 

 

Απνηειεί ηελ πιαηθφξκα πνπ 

πξνηηκάηαη ζε wearable εθαξκνγέο 

(ελζσκαησκέλε ζε ξνχρα – 

θαηαζθεπέο)  

Arduino 

Gemma 

 

 

Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζε wearable 

εθαξκνγέο κε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ην 

πνιχ κηθξφ κέγεζνο. 

Nano 

 

Κνηάδεη κε ην κνληέιν Duemilanove, 

κε βαζηθέο δηαθνξέο ην κηθξφηεξν 

κέγεζνο θαη ηελ απψιεηα εμσηεξηθήο 

ηξνθνδνζίαο.  
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Pro 

 

Πξνηηκάηαη ζε ζηαζεξέο εθαξκνγέο 

θαη γηα απηφ ην ιφγν νη ππνδνρέο ηνπ 

δελ είλαη ζπγθνιιεκέλεο.  

Serial 

Arduino 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε 

δπλαηφηεηα ζεηξηαθήο ζχλδεζεο (DE-

9) 

Arduino 

Extreme 

 

Γηαζέηεη USB interface γηα 

πξνγξακκαηηζκφ  

 

Πίνακαρ 1: Σςνοπηική παποςζίαζη διαθοπεηικών μονηέλυν Arduino (http://www.arduino.cc; 

Χαποςπιάρ, 2013; Μαςπαειδόποςλορ, 2015) 

 

Κηα θαηεγνξηνπνίεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν πνιππινθφηεηαο θαη ην πεδίν εθαξκνγψλ 

ησλ δηαζέζηκσλ κνληέισλ παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα.  
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Γιάγπαμμα 1: Καηηγοπιοποίηζη διαθέζιμυν μονηέλυν  

(https://www.arduino.cc/en/Main/Products) 

 

 

2.3 Περιγραφό λειτουργύασ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε θαηά ηελ αξρηθή πεξηγξαθή ηεο πιαηθφξκαο, ην Arduino είλαη 

κία «πξσηνηππνπνίεζε» ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ βαζηζκέλε ζε επέιηθην θαη εχθνιν ζηε 

ρξήζε «hardware» θαη «software» πνπ πξννξίδεηαη γηα νπνηνλδήπνηε έρεη ιίγε 

πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία, ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ θαη ελδηαθέξεηαη λα 

δεκηνπξγήζεη δηαδξαζηηθά αληηθείκελα ή πεξηβάιινληα, δηεπθνιχλνληάο ηνλ θαηά πνιχ αθνχ 

δελ ηνλ ππνρξεψλεη λα πξνγξακκαηίδεη άκεζα ζε γιψζζα κεραλήο (Delta Hacker, 2009; 

Υαξνππηάο, 2013; Καπξαεηδφπνπινο 2015).  
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2.3.1 Τλικό  
 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πιαηθφξκαο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο (αλαιπηηθφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θάζε δνκηθή κνλάδα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα δνζνχλ ζρεηηθά κε ηελ 

πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο): 

o Σν κηθξνεπεμεξγαζηή 

o Σνπο αθξνδέθηεο εηζφδνπ εμφδνπ 

o Σε ζχξα επηθνηλσλίαο 

o Σηο κλήκεο 

o Σνπο αθξνδέθηεο ηξνθνδνζίαο 

 
Ζ επηθνηλσλία ηεο πιαηθφξκαο κε ην πεξηβάιινλ γίλεηαη πξνζιακβάλνληαο δεδνκέλα 

απφ κεγάιε πνηθηιία αηζζεηήξσλ, ελψ ε αιιειεπίδξαζε νινθιεξψλεηαη κε ηε δπλαηφηεηα 

άζθεζεο ειέγρνπ ζε θψηα, κεραλέο θαη άιιεο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο (Delta 

Hacker, 2009; Καπξαεηδφπνπινο, 2015). Ζ ςεθηαθή ζρεδίαζε ηνπ πιηθνχ κέξνπο ηνπ 

Arduino είλαη αλνηρηή θαη πξνζβάζηκε απφ φινπο κηα θαη είλαη δεκνζηεπκέλε ππφ ηελ άδεηα 

Creative Commons Attribution Share-Alike. Δπίζεο, ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (IDE) ηνπ 

Arduino είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη είλαη δεκνζηεπκέλν ππφ ηελ άδεηα GNU General Public 

License. (Φειιφπνπινο θαη πχξνπ, 2012). 

 

 

2.3.2 Λογιςμικό 
 

 
Σα βαζηθά κέξε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη ε πιαηθφξκα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:  

o έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηεο πιαηθφξκαο γηα ηε ζπγγξαθή ησλ 

πξνγξακκάησλ κε ζπληαθηηθή ρξσκαηηθή ζήκαλζε (κε ην θάζε πξφγξακκα λα 

νλνκάδεηαη sketch), 

o έηνηκα παξαδείγκαηα,  

o έηνηκεο βηβιηνζήθεο γηα πξνέθηαζε ηεο γιψζζαο θαη γηα ην ρεηξηζκφ ησλ 

εμαξηεκάησλ 

o ηνλ compiler γηα ηελ κεηαγιψηηηζε ησλ sketches 

o έλα serial monitor πνπ παξαθνινπζεί ηηο επηθνηλσλίεο ηεο ζεηξηαθήο (USB) θαη  

αλαιακβάλεη λα ζηείιεη αιθαξηζκεηηθά ηελ εθάζηνηε επηινγή ζην Arduino, ελψ 

παξάιιεια κέζσ απηνχ γίλεηαη γλσζηφ θάζε θνξά ην απνηέιεζκα ηνπ debugging 

ησλ sketches θαη 
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o ηελ επηινγή γηα uploading ησλ κεηαγισηηηζκέλσλ sketches ζην Arduino 

(Deltahacker, 2009; Καπξαεηδφπνπινο, 2015).  

Σν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηνπ Arduino (IDE) έρεη ζπγγξαθεί κε ηελ γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Java, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη ζπκβαηφηεηα κε ηα πεξηζζφηεξα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπγγξαθή 

πξνγξακκάησλ ζην Arduino είλαη ε Wiring (C, C++). Σν IDE ηνπ Arduino ρξεζηκνπνηεί 

εξγαιεία GNU toolchain θαη AVR Libc γηα λα παξέρεη ηελ κεηαγιψηηηζε πξνγξακκάησλ απφ C, 

C++ ζε θαηάιιειεο AVR εληνιέο γιψζζαο κεραλήο, θαζψο θαη ην εξγαιείν avrudude γηα ηελ 

απνζηνιή ηνπ εθηειέζηκνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Flash memory ηνπ Arduino. (Φειιφπνπινο 

θαη πχξνπ, 2012). 

 
 

 

2.4 Πλεονεκτόματα τησ πλατφόρμασ 
 

Έλα εχινγν εξψηεκα είλαη γηαηί λα πξνηηκεζεί ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα φζνλ 

αθνξά ζηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ. Δθηφο απφ ηα γεληθφηεξα πιενλεθηήκαηα 

ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ, ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα παξνπζηάδεη: 

- Δμαηξεηηθά επξεία πνηθηιία εθαξκνγψλ.  

- Δπθνιία ρξήζεο θαη επειημία ινγηζκηθνχ. 

- πκβαηφηεηα κε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά πεξηβάιινληα (Mac, Windows, and Linux). 

- Υακειφ θφζηνο. 

- Κπνξεί λα απνβεί έλαο παξάγνληαο – θιεηδί πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε 

δηαδηθαζία απφθηεζεο λέαο γλψζεο. 

- Αλνηθηφ ινγηζκηθφ. 

- Δπεθηαζηκφηεηα (ρξήζε πξφζζεησλ shields γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο) 

- Κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δεκηνπξγείηαη κηα πξνζβάζηκε βάζε γλψζεο πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο - πνιππινθφηεηαο δηαηάμεσλ, σο ζπλεηζθνξά φζσλ 

αζρνινχληαη θαζεκεξηλά κε ηε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα (καζεηέο, ρνκπίζηεο, 

θαιιηηέρλεο, πξνγξακκαηηζηέο θαη επαγγεικαηίεο). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί ε απμεκέλε πξνηίκεζε πνπ παξνπζηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε 

πιαηθφξκα, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην αθφινπζν δηάγξακκα, ζην νπνίν 

παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη πξνηίκεζεο ζπγθεθξηκέλεο ελζσκαησκέλεο αξρηηεθηνληθήο 

ζχκθσλα κε αληίζηνηρε έξεπλα (Information Day 07/05/2007, Βξπμέιιεο).  Όπσο κπνξεί λα 

παξαηεξεζεί ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ, ε απφδνζε θαη ε ηηκή βξίζθνληαη ζηηο ςειφηεξεο ζέζεηο 
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ηεο ιίζηαο πξνηίκεζεο, θξηηήξηα ηα νπνία πιεξνχληαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα, 

επεμεγψληαο θαηά έλα πνζνζηφ ηελ απμεκέλε πξνηίκεζε πνπ ηεο επηδεηθλχεηαη.  

 
 

Γιάγπαμμα 2: Λόγοι πποηίμηζηρ ζςγκεκπιμένηρ ενζυμαηυμένηρ απσιηεκηονικήρ 

(http://slideplayer.gr/slide/2953946/) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: Σα βαςικϊ μϋρη τησ πλατφόρμασ ARDUINO UNO 
 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο πιαηθφξκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (Shilling, 

2012; Υαξνππηάο, 2013; Καπξαεηδφπνπινο 2015). 

 

Θύπερ (pins) ειζόδος – εξόδος 

Τπάξρνπλ 4 δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζπξψλ ζηελ πιαηθφξκα, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κεγέζε. 

Τύπορ θύπαρ Δπιηπεπηέρ ηιμέρ Δύπορ ηάζηρ 

Φεθηαθή έμνδνο 0,1 0,5 

Φεθηαθή είζνδνο 0,1 0,5 

Αλαινγηθή έμνδνο (PWM) 0-255 0-5V 

Αλαινγηθή είζνδνο 0-1024 0   -5V 

Πίνακαρ 2: Καηηγοπίερ θςπών ηηρ πλαηθόπμαρ Arduino Uno 

 

Ψηθιακέρ θύπερ 

Ζ πιαηθφξκα δηαζέηεη ζπλνιηθά 14 ςεθηαθέο ζχξεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ («Η/Ο») νη νπνίεο 

κπνξνχλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν σο είζνδνη φζν θαη σο έμνδνη ςεθηαθψλ ζεκάησλ (αλάινγα 

κε ηηο επηινγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο). Οη ζχξεο 3, 5, 6, 9, 10 θαη 11 κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο ςεπδναλαινγηθέο ζχξεο εμφδνπ κέζσ ηεο ηερληθήο PWM (Pulse Width 

Modulation). Ο ραξαθηεξηζκφο ςεπδναλαινγηθή νθείιεηαη ζην φηη δελ πεξηιακβάλεη αθξηβψο 

αλαινγηθή ιεηηνπξγία (γηα παξάδεηγκα αλ ζηελ είζνδν ηξνθνδνηεζεί ην κηζφ ηεο θιίκαθαο 

ηηκψλ δειαδή ην 127, ηφηε ζηελ έμνδν δελ ζα πξνθχςεη ην κηζφ ηνπ εχξνπο ηάζεο δειαδή 

2,5 αιιά ε θπκαηνκνξθή εμφδνπ ζα δηακνξθσζεί έηζη σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ψζηε ε κέζε 

ηηκή λα ηζνχηαη ηειηθά κε 2,5V). Γηα ηελ απνζηνιή θαη ηε ιήςε ζεηξηαθψλ δεδνκέλσλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζχξεο 0 θαη 1  θαη ελεξγνπνηνχληαη φηαλ επηιερζεί ην 

ζεηξηαθφ «interface» ηεο πιαηθφξκαο. Σα ζεηξηαθά δεδνκέλα πξνσζνχληαη ζηε ζχξα USB 

κέζσ ηνπ ειεγθηή «Serial-Over-Usb» φπσο επίζεο θαη ζην pin 0 γηα λα ηα δηαβάζεη 

ελδερνκέλσο κία άιιε ζπζθεπή (π.ρ. έλα δεχηεξν Arduino ζηε δηθηά ηνπ ζχξα 1). Οη ζχξεο 2 

θαη 3 κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εμσηεξηθά interrupts δειαδή σο είζνδνη δηαθνπήο (0 θαη 

1 αληίζηνηρα), ζηηο νπνίεο φηαλ ηξνθνδνηεζεί θαηάιιειε ηάζε κπνξεί ην ηξέρνλ πξφγξακκα 

λα δηαθνπεί θαη λα πθίζηαηαη παξαπνκπή ζε κηα άιιε ιεηηνπξγία.  
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Αναλογικέρ θύπερ 

Τθίζηαληαη 6 αλαινγηθέο ζχξεο εηζφδνπ αξηζκεκέλεο απφ ην 0 έσο ην 5, νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ ηερληθή ADC (Analog to Digital Converter). Έηζη ε αλαινγηθή ηάζε 

κε ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη ε ζχξα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε έλα αθέξαην αξηζκφ ρσξεηηθφηεηαο 

10-bit, απφ ην 0 κέρξη ην 1023 (γηα 0 θαη 5V αληίζηνηρα). 

Θύπερ ηποθοδοζίαρ  

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπζηνηρία 6 δηαθνξεηηθψλ pins, κα ην θαζέλα λα επηηειεί κηα δηαθνξεηηθή 

ιεηηνπξγία. Αλαιπηηθφηεξα, ην πξψην, κε ηελ έλδεημε «RESET», φηαλ γεησζεί (κε 

νπνηνδήπνηε απφ ηα 3 pin κε ηελ έλδεημε «GND» πνπ ππάξρνπλ ζην Arduino) επαλεθθηλεί ηελ 

πιαηθφξκα. Σν δεχηεξν, κε ηελ έλδεημε 3.3V, κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη δηαηάμεηο, ζπζθεπέο ή 

αηζζεηήξεο κε ηάζε 3.3V θαη ξεχκα κέγηζηεο έληαζεο 50 mA, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

ειεγθηή «Serial-over-Usb».Σν ηξίην, κε ηελ έλδεημε «5V», νκνίσο κε ην πξνεγνχκελν αιιά 

κε ηάζε ησλ 5V ε νπνία πξνέξρεηαη είηε απφ ηε ζχξα USB είηε απφ ηελ εμσηεξηθή 

ηξνθνδνζία κε ξχζκηζε. Σν ηέηαξην θαη ην πέκπην pin κε ηελ έλδεημε «GND» είλαη νη 

γεηψζεηο.  Σν έθην θαη ηειεπηαίν pin, κε ηελ έλδεημε «Vin» κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

κέζνδνο εμσηεξηθήο ηξνθνδνζίαο είηε ηνπ Arduino είηε άιισλ εμαξηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ κε 

εχξνο παξερφκελεο ηάζεο ηα 7-12V. 

Γιακόπηηρ micro-switch RESET  

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ρεηξνθίλεηε επαλεθθίλεζε ηεο πιαηθφξκαο. 

LEDs 

- LED POWER: εκαηνδνηεί ηελ χπαξμε ηξνθνδνζίαο. 

- LEDs TX θαη RX: εκαηνδνηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεηξηαθνχ interface, φηαλ δειαδή 

απνζηέιινληαη ή ιακβάλνληαη δεδνκέλα κέζσ ηεο Usb, φρη φκσο φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ςεθηαθέο ζχξεο 0 θαη 1. 

- LED L: Δίλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε ζχξα 13 θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα δνθηκαζηηθνχο 

ζθνπνχο. 

  

Θύπα εξυηεπικήρ ηποθοδοζίαρ  

Ζ πιαηθφξκα εθηφο απφ ηελ ηξνθνδνζία ηεο απφ ηε ζχξα Usb ελφο ππνινγηζηή, κπνξεί λα 

ηξνθνδνηεζεί θαη απφ κία εμσηεξηθή πεγή ηξνθνδνζίαο (9 volt) ζπλερνχο ξεχκαηνο κε 
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βχζκα 2.1mm «barrel tip», κε ην ζεηηθφ πφιν ζηελ εζσηεξηθή θαη ηνλ αξλεηηθφ ζηελ 

εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ βχζκαηνο.  

Μνήμερ   

- Flash memory: έρεη ρσξεηηθφηεηα 32Kb (κε ηα 2Kb λα έρνπλ δεζκεπηεί απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ bootloader ηνπ firmware δειαδή πνπ 

επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηνλ κηθξνειεγθηή κέζσ ηεο ζχξαο 

USB) ζηελ νπνία απνζεθεχνληαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ θαινχληαη λα «ηξέμνπλ» ζηελ 

πιαηθφξκα αθνχ πξψηα κεηαγισηηηζηνχλ ζηνλ ππνινγηζηή. Γηαηεξεί ηα πεξηερφκελά 

ηεο ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο ηξνθνδνζίαο ή επαλεθθίλεζεο ηεο πιαηθφξκαο. 

Κπνξεί επίζεο ηπρφλ δηαζέζηκνο ρψξνο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνζήθεπζε 

sketches.  

- SRAM memory: Ζ κλήκε SRAM (static random access memory) ησλ 2048 bytes 

ιεηηνπξγεί θαη’ αλαινγία κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε 

κεηαβιεηψλ, πηλάθσλ θ.ιπ. ελψ ην πξφγξακκα «ηξέρεη», ράλεη δε ηα πεξηερφκελά ηεο 

ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο ηξνθνδνζίαο ή επαλεθθίλεζεο ηεο πιαηθφξκαο. 

- EEPROM memory: Ζ κλήκε EEPROM ησλ 1024 bytes ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα 

αλάγλσζε (read-only), ελψ έρεη πεπεξαζκέλε δηάξθεηα δσήο (δε κπνξεί λα 

επαλαπξνγξακκαηηζηεί γηα πεξηζζφηεξεο απφ 100.000 θνξέο). Ζ ρξήζε ηεο γίλεηαη 

κφλν αθνχ θνξησζεί εηδηθή ζρεηηθή βηβιηνζήθε. 

 

Το ςφνολο των προαναφερόμενων μερών τθσ πλατφόρμα παρουςιάηεται ςτθν εικόνα που ακολουκεί. 
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Δικόνα 3: Τα βαζικά ζςζηαηικά μέπη ηηρ πλαηθόπμαρ ARDUINO UNO (Φελλόποςλορ και 

Σπύπος, 2012) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 
 

 

4.1 Εγκατϊςταςη του περιβϊλλοντοσ ανϊπτυξησ 
 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί κηα εθαξκνγή κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο Arduino, ζα πξέπεη 

λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνία ζα «ηξέμεη» ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ην 

πεξηβάιινλ αλάπηπμήο ηεο, ε βάζε δειαδή πνπ ζα «ππνδερζεί» ηνλ θψδηθα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζα ειέγμεη ην ζπλνιηθφ πιηθφ ηεο εθαξκνγήο (θαηά αληηζηνηρία γηα 

παξάδεηγκα κε ηα Windows θαη ηα Office). ηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ παξαηίζεληαη 

αλαιπηηθά ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο κε ην θίηξηλν βέινο λα επηζεκαίλεη θάζε 

θνξά ην θνπκπί επηινγήο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε.  

 

 

Δικόνα 4: Ιζηόηοπορ για ηη λήτη ηος απσείος εγκαηάζηαζηρ ηος πεπιβάλλονηορ ανάπηςξηρ 

ηος Arduino (https://www.arduino.cc/en/Main/Software) 
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Εικόνα 5: Θέςη επιλογήσ για τη λήψη του αρχείου εγκατάςταςησ του περιβάλλοντοσ ανάπτυξησ του Arduino 

 

 

Δικόνα 6: Παπάθςπο για ηην αποθήκεςζη ηος ππορ λήτη απσείος εγκαηάζηαζηρ ηος 

πεπιβάλλονηορ ανάπηςξηρ ηος Arduino 
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Δικόνα 7: Γήλυζη αποδοσήρ άδειαρ λογιζμικού για ηη λήτη ηος απσείος εγκαηάζηαζηρ ηος 

πεπιβάλλονηορ ανάπηςξηρ ηος Arduino 

 

 

Δικόνα 8: Παπάθςπο επιλογήρ ηυν ππορ εγκαηάζηαζη ζηοισείυν ηος πεπιβάλλονηορ 

ανάπηςξηρ ηος Arduino 
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Δικόνα 9: Παπάθςπο επιλογήρ ηηρ θέζηρ εγκαηάζηαζηρ ηυν ζηοισείυν ηος πεπιβάλλονηορ 

ανάπηςξηρ ηος Arduino 

 

 

Δικόνα 10: Παπάθςπο εξέλιξηρ ηηρ εγκαηάζηαζηρ ηυν ζηοισείυν ηος πεπιβάλλονηορ 

ανάπηςξηρ ηος Arduino 
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Δικόνα 11: Παπάθςπο επιλογήρ ηος ππογπάμμαηορ οδήγηζηρ για ηη ζύνδεζη ηος Arduino με 

ηη θύπα ηος USB 

 

 

Δικόνα 12: Παπάθςπο ολοκλήπυζηρ ηηρ εγκαηάζηαζηρ ηυν ζηοισείυν ηος πεπιβάλλονηορ 

ανάπηςξηρ ηος Arduino 
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4.2 Εγκατϊςταςη των βιβλιοθηκών  
 

Ζ «θφξησζε» ηνπ θψδηθα ζηελ πιαηθφξκα θαη ην «ηξέμηκν» ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε νξηζκέλσλ βηβιηνζεθψλ αλάινγα κε ην project πνπ πινπνηείηαη θάζε 

θνξά. ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, νη βηβιηνζήθεο κε ηνλ απαξαίηεην θψδηθα είλαη 

δηαζέζηκεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.dwrean.net/2015/01/27-arduino.html, 

αμηνπνηψληαο νπζηαζηηθά ην πιενλέθηεκα ηνπ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε 

ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ζε επξχηεξν επίπεδν. H ιήςε ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ηνπ θψδηθα 

απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί.  

 

 

 

Δικόνα 13: Λήτη ηυν βιβλιοθηκών και ηος κώδικα ηος ππογπάμμαηορ για ηην ςλοποίηζη ηηρ 

εθαπμογήρ 

 

http://www.dwrean.net/2015/01/27-arduino.html
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Δικόνα 14: Οι απαιηούμενερ για ηην ςλοποίηζη ηηρ εθαπμογήρ βιβλιοθήκερ 

 

Θα πξέπεη φκσο απηέο νη βηβιηνζήθεο λα αληηγξαθνχλ ζην θάθειν Libraries ηνπ αξρείνπ 

εγθαηάζηαζεο ηεο πιαηθφξκαο, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα κε ην βέινο λα 

επηζεκαίλεη ηα ζηνηρεία πνπ κεηαθηλήζεθαλ. 
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Δικόνα 15: Μεηακίνηζη βιβλιοθηκών ζηο θάκελο Libraries ηος απσείος εγκαηάζηαζηρ ηηρ 

πλαηθόπμαρ 
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4.3 Περιγραφό και υλοπούηςη τησ εφαρμογόσ  
 

4.3.1 τόχοσ και ςτοιχεύα τησ εφαρμογόσ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή έρεη σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

πιαηθφξκαο Arduino, φζνλ αθνξά ζην πεδίν θαηαγξαθήο - ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο. Κέζσ 

ηεο δηάηαμεο πνπ πινπνηείηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη δπλαηή ε 

θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ελφο ρψξνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Χο αηζζεηήξην 

ρξεζηκνπνηείηαη ν Temperature Sensor DS18B20, κε κεξηθά απφ ηα ελδεηθηηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά λα έρνπλ σο εμήο: 

- κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ζε ◦C κε αθξίβεηα 9-12 bits  

- εχξνο κέηξεζεο -55◦C έσο 125◦C (+/-0.5C) (–67°F to +257°F) 

- δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε ελφο κφλν pin 

- κε απαίηεζε γηα ρξήζε πεξαηηέξσ εμσηεξηθψλ εμαξηεκάησλ 

- ηάζε ηξνθνδνζίαο 3 -  5.5V 

- κεηαηξνπή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ιέμε ησλ 12-bits ζε κέγηζην ρξφλν 750ms  

Σν δνκηθφ δηάγξακκα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ αηζζεηήξα παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί 

 

 
Γιάγπαμμα 3: Γομικό διάγπαμμα ηος αιζθηηήπα θεπμοκπαζίαρ DS18B20 (Maxim Integrated, 

2008) 
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Κέζσ ηνπ αηζζεηεξίνπ γίλεηαη ε θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο, κε ηελ ηηκή λα απεηθνλίδεηαη 

ζηε ζεηξηαθή νζφλε ηνπ Arduino (κε ηελ εκθάληζή ηεο λα ιακβάλεη ρψξα αλά 10sec, φπσο 

απηή απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ε πιαηθφξκα.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο Arduino, αθελφο αμηνπνηείηαη κέζσ 

κηαο εχθνιεο δηαδηθαζίαο ν πξναλαθεξφκελνο αηζζεηήξαο θαη αθεηέξνπ κέζσ ηεο ζεηξηαθήο 

εθηχπσζεο, κπνξεί ε κέηξεζε λα γλσζηνπνηεζεί πξνο πεξαηηέξσ έιεγρφ ηεο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηελ επεθηαζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο, κε ηε 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ή κεηαθνξάο ηνπ αξρείνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηζπκεηή θάζε 

θνξά ζέζε. Δλδεηθηηθά κπνξεί γηα απηφ ην ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην Arduino Ethernet 

Shield, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα γίλεη δπλαηή ε δηαδηθηπαθή κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ 

(έλα ζεκείν πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο).  

 

 

Δικόνα 16: Arduino Ethernet Shield για ηην επέκηαζη ηηρ εθαπμογήρ 

(https://www.arduino.cc/en/Main/Products) 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαη παξαιιαγέο ηεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην βηνκεραληθφ 

ηνκέα, ζε θάζε απαίηεζε κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ (π.ρ. ςπγεία, 

θιηκαηηδφκελνη ρψξνη, smart homes θηι.). 

 

4.3.2 υνδϋςεισ 

 

Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο ζπλδεζκνινγία ηεο δηάηαμεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο . 

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε απαηηνχκελε ζχλδεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο DS18B20. 
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Δικόνα 17: Μοπθή και ζςνδεζμολογία ηος αιζθηηήπα θεπμοκπαζίαρ  DS18B20 (Maxim 

Integrated, 2008) 

 

Σα «βήκαηα» γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπθιψκαηνο απεηθνλίδνληαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα θαη 

έρνπλ αλαιπηηθφηεξα σο εμήο: 

1. Γίλεηαη έλσζε ηνπ GND ηνπ Arduino κε ην Vdd pin ηνπ DS18B20 

2. Γίλεηαη έλσζε ηνπ Pin 2 ηνπ DS18B20 κε ην αληίζηνηρν Pin2 ηνπ Arduino  

3. Κηα αληίζηαζε ησλ 4.7 KOhm ζπλδέεηαη ζην έλα άθξν ηεο κε ην pin 5V ηνπ Arduino 

θαη ζην άιιν άθξν ηεο κε ην Pin2 ηνπ DS18B20 

 

 

 

Δικόνα 18: Σςνδεζμολογία ηος ςλικού ηηρ εθαπμογήρ (http://learning.grobotronics.com) 

1 
3 

2 
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Αθνινπζνχλ ζηε ζπλέρεηα νη εηθφλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο ζπλδέζεηο ηνπ πιηθνχ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο.  
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Δικόνα 19: Σςνδεζμολογία ηος ςλικού για ηην ςλοποίηζη ηηρ εθαπμογήρ 

 

 

4.3.3 «Υόρτωςη» του κώδικα 

 

Αξρηθά ζπλδένπκε ηελ πιαηθφξκα ζηνλ Ζ/Τ κέζσ ηεο ζχξαο USB. Γηα λα επηηεπρζεί ε 

επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα νξηζηεί ε ζχξα ζχλδεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (COM3) φπσο θαίλεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά ζηηο αθφινπζεο εηθφλεο, φπνπ ζε πξψηε θάζε θαίλεηαη ε ζχξα COM1 θαη ζηε 

ζπλέρεηα κέζσ ηεο επηινγήο Δξγαιεία/ Θχξα / COM3, σο ζχξα επηθνηλσλίαο έρεη νξηζηεί ε 

COM3.  
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Δικόνα 20: Παπάθςπο απσικήρ ζύνδεζηρ ηηρ πλαηθόπμαρ 
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Δικόνα 21: Αλλαγή θύπαρ ζύνδεζηρ – επικοινυνίαρ  με ηην πλαηθόπμα 

 

Κέζσ ηεο επηινγήο Αξρείν/Άλνηγκα επηιέγνπκε θαη αλνίγνπκε ην αξρείν 

Arduino_Digital_Temp_v1.ino ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ θψδηθα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

εθαξκνγήο.  

Γηα λα «θνξησζεί» ν θψδηθαο ζηελ πιαηθφξκα αξρηθά ηνλ ειέγρνπκε γηα ηπρφλ ιάζε κέζσ 

ηεο δπλαηφηεηαο κεηαγιψηηηζεο ηεο πιαηθφξκαο (Compiling). Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ηελ 

επηινγή ηνπ button Δπηθχξσζε (validation) φπσο θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα κε ην 

θίηξηλν βέινο. 
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Δικόνα 22: Παπάθςπο μεηαγλώηηιζηρ ηος ππογπάμμαηορ 

 

Γηα λα «θνξησζεί»  ζηε ζπλέρεηα ν θψδηθαο πνπ έρεη αλνηρζεί επηιέγνπκε ην button 

«Αλέβαζκα» (Uploading)    
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Δικόνα 23: Παπάθςπο «ανεβάζμαηορ» ηος κώδικα ζηην πλαηθόπμα 

 

Ο θψδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.dwrean.net/2015/01/27-arduino.html (Βαζηιάθεο, 2015) θαη παξνπζηάδεηαη 

αθνινχζσο 

 

 

 

 

http://www.dwrean.net/2015/01/27-arduino.html


 
 

47 
 

 

/* 

* Arduino Digital Temperature // Serial monitor version // 

* Created by Vasilakis Michalis, contact mi.vasilakis@gmail.com 

* Project informations: http://www.ardumotive.com/2/post/2013/10/1.html 

* Version 1.0 / Date 19/10/2013 

* You will need: Arduino UNO, Temp sensor DS18B20, 1x 4.7 KOhm 

*/ 

 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

 

// Data wire is plugged into pin 2 on the Arduino 

#define ONE_WIRE_BUS 2 

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas 

temperature ICs) 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.  

DallasTemperature sensors(&oneWire); 

 

void setup(void) 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("Arduino Digital Temperature // Serial Monitor Version"); 

  sensors.begin(); 

} 
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void loop(void) 

{  

  // Send the command to get temperatures 

  sensors.requestTemperatures();   

  Serial.print("Temperature is: "); 

  Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0)); // Why "byIndex"? You can have more than one IC 

on the same bus. 0 refers to the first IC on the wire 

  //Update value every 10 sec. 

  delay(10000); 

} 

 

ηε ζπλέρεηα θαη πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζηεί ε θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο επηιέγεηαη ε 

δηαδξνκή Δξγαιεία/Παξαθνινχζεζε εηξηαθήο, αλνίγνληαο ην αθφινπζν παξάζπξν. Οη 

κεηξήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο εκθαλίδνληαη ε κία κεηά ηελ άιιε κε θαζπζηέξεζε 10 

δεπηεξνιέπησλ. Ζ απεηθνληδφκελε ζεξκνθξαζία είλαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, κε 

ελδηαθέξνλ ζεκείν εθείλν θαηά ηελ νπνία παξαθνινπζείηαη κηθξή άλνδφ ηεο, ε νπνία 

νθείιεηαη ζε πεηξακαηηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα (ρξήζε αλαπηήξα ζε θνληηλή 

απφζηαζε).  
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Δικόνα 24: Σειπιακή οθόνη απεικόνιζηρ μεηπήζευν 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δοκιμι με χριςθ 

αναπτιρα ςε κοντινι 

απόςταςθ από τον 

αιςκθτιρα 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΕΙ 
 

Παξνπζηάδεηαη απμεκέλε πξνηίκεζε ζε εθαξκνγέο απηνχ ηνπ είδνπο , ε νπνία έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πιαηθφξκαο, φπσο ε απμεκέλε επθνιία, ην ρακειφ 

θφζηνο, ην επξχ θάζκα δπλαηνηήησλ. ε δπλαηφηεηα εχθνιεο επέκβαζεο ζηε ιεηηνπξγία γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

εθάζηνηε ζπζηήκαηνο (επθνιία ε νπνία πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ απιφηεηα ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη απφ ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα πιαηθφξκα αλνηρηνχ – ειεχζεξνπ 

θψδηθα.  

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο πιαηθφξκαο, κε ελδεηθηηθφ ην 

γεγνλφο ησλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δηαηηζέκελσλ πξντφλησλ αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή γηα 

ηε νπνία πξννξίδνληαη θάζε θνξά αιιά θαη ηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα ηνπ 

ειεχζεξνπ θψδηθα.  

Θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο παξαηεξήζεθε πσο πξφθεηηαη γηα κηα βαηή 

δηαδηθαζία, αξθεί λα γίλεη κε πξνζεθηηθά θαη αλαιπηηθά βήκαηα.  

Χο ζεκείν πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο θαη κε βάζε ην ζηνηρείν ηεο 

επεθηαζηκφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πιαηθφξκα, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο, 

κε απνζηνιή θαη ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή  ε 

απνκαθξπζκέλε θαηαγξαθή θαη έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

κέηξεζε.  
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Παρϊρτημα Ι: Βαςικϊ ςτοιχεύα προγραμματιςμού Arduino 
 

Όπιζμα Δίδορ Τύπορ Παπάμεηποι Πεπιγπαθή 

     

LOW ηαζεξά int - Έρεη ηελ ηηκή 0 θαη είλαη αληίζηνηρε ηνπ 

ινγηθνχ false. 

HIGH ηαζεξά int - Έρεη ηελ ηηκή 1 θαη είλαη αληίζηνηρε ηνπ 

ινγηθνχ true. 

INPUT ηαζεξά int - Έρεη ηελ ηηκή 0 θαη είλαη αληίζηνηρε ηνπ 

ινγηθνχ false. 

OUTPUT ηαζεξά int - Έρεη ηελ ηηκή 1 θαη είλαη αληίζηνηρε ηνπ 

ινγηθνχ true. 

pinMode Δληνιή - (pin, mode) Θαζνξίδεη αλ ην ζπγθεθξηκέλν ςεθηαθφ pin 

ζα είλαη pin εηζφδνπ ή pin εμφδνπ αλάινγα 

κε ηελ ηηκή πνπ δίλεηαη ζηελ παξάκεηξν 

mode (INPUT ή OUTPUT αληίζηνηρα). 

digitalWrite Δληνιή - (pin, 

pinstatus) 

Θέηεη ηελ θαηάζηαζε pinstatus (HIGH ή 

LOW) ζην ζπγθεθξηκέλν ςεθηαθφ pin. 

digitalRead πλάξηεζε int (pin) Δπηζηξέθεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ςεθηαθνχ pin (0 γηα LOW 

θαη 1 γηα HIGH) εθφζνλ απηφ είλαη pin 

εηζφδνπ. 

analogReference Δληνιή - (type) Γέρεηαη ηηο ηηκέο DEFAULT, INTERNAL ή 

EXTERNAL ζηελ παξάκεηξν type γηα λα 

θαζνξίζεη ηελ ηάζε αλαθνξάο (Vref) ησλ 

αλαινγηθψλ εηζφδσλ (5V, 1.1V ή ε 

εμσηεξηθή ηάζε κε ηελ νπνία 

ηξνθνδνηείηαη ην pin AREF αληίζηνηρα) 

analogRead πλάξηεζε int (pin) Δπηζηξέθεη έλαλ αθέξαην απφ 0 εψο 1023, 

αλάινγα κε ηελ ηάζε πνπ ηξνθνδνηείηαη ην 

ζπγθεθξηκέλν pin αλαινγηθήο εηζφδνπ ζηελ 

θιίκαθα 0 σο Vref. 

analogWrite Δληνιή - (pin, value) Θέηεη ην ζπγθεθξηκέλν ςεθηαθφ pin ζε 

θαηάζηαζε ςεπδναλαινγηθήο εμφδνπ 

(PWM). Ζ παξάκεηξνο value θαζνξίδεη ην 

πιάηνο ηνπ παικνχ ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίνδν ηνπ παξαγφκελνπ ζήκαηνο ζηελ 

θιίκαθα απφ 0 σο 255 (π.ρ. κε value 127, 

ην πιάηνο ηνπ παικνχ είλαη ίζν κε κηζή 

πεξίνδν). 

millis πλάξηεζε unsigned 

long 

() Κεηξεηήο πνπ επηζηξέθεη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζε ms απφ ηελ ζηηγκή πνπ άξρηζε 

ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ιάβεηε 

ππφςε φηη ιφγσ ηνπ ηχπνπ κεηαβιεηήο 

(unsigned long δει. 32bit) ζα γίλεη 

overflow ζε 2^32ms δειαδή πεξίπνπ ζε 

50 κέξεο, νπφηε ν κεηξεηήο ζα μεθηλήζεη 

πάιη απφ ην κεδέλ. 

delay Δληνιή - (time) ηακαηά πξνζσξηλά ηελ ξνή ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο γηα time ms. Ζ παξάκεηξνο 

time είλαη unsigned long (απφ 0 σο 2^32). 

εκεηψζηε φηη παξά ηελ πξνζσξηλή παχζε, 

ζπλαξηήζεηο ησλ νπνίσλ ε εθηέιεζε 

ελεξγνπνηείηαη απφ interrupt ζα 

εθηειεζηνχλ θαλνληθά θαηά ηελ δηάξθεηα 

κηαο delay. 

attachInterrupt Δληνιή - (interrupt, 

function, 

triggermode) 

Θέηεη ζε ιεηηνπξγία ην ζπγθεθξηκέλν 

interrupt, ψζηε λα ελεξγνπνηεί ηελ 

ζπλάξηεζε function, θάζε θνξά πνπ 

ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ παξάκεηξν triggermode: 

 LOW (ελεξγνπνίεζε φηαλ ε 

θαηάζηαζε ηνπ pin πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν 

interrupt γίλεη LOW) 

 RISING (φηαλ απφ LOW γίλεη 

HIGH) 

 FALLING (φηαλ απφ HIGH γίλεη 

LOW) 

 CHANGE (φηαλ αιιάμεη 

θαηάζηαζε γεληθά) 

detachInterrupt Δληνιή - (interrupt) Απελεξγνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν interrupt. 

noInterrupts Δληνιή - () ηακαηά πξνζσξηλά ηελ ιεηηνπξγία φισλ 

ησλ interrupt 

interrupts Δληνιή - () Δπαλαθέξεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ interrupt 

πνπ δηαθφπεθε πξνζσξηλά απφ κηα εληνιή 

noInterrupts. 

Serial.begin Κέζνδνο 

θιάζεο 

- (datarate) Θέηεη ηνλ ξπζκφ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

ηνπ ζεηξηαθνχ interface (ζε baud) 

Serial.println Κέζνδνο 

θιάζεο 

- (data) Γηνρεηεχεη ηα δεδνκέλα data γηα απνζηνιή 

κέζσ ηνπ ζεηξηαθνχ interface. Ζ 

παξάκεηξνο data κπνξεί λα είλαη είηε 

αξηζκφο είηε αιθαξηζκεηηθφ. 

 

Πίνακαρ 3: Βαζικά ζηοισεία ππογπαμμαηιζμού Arduino (DeltaHacker 2009) 
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Παρϊρτημα ΙΙ: Πύνακασ φυςικών χαρακτηριςτικών τησ πλατφόρμασ 

Arduino Uno 
 

 

Κηθξνεπεμεξγαζηήο  ATmega328  

Σάζε Ιεηηνπξγίαο  5V  

πληζηψκελε Σάζε Δηζαγσγήο  7-12V  

Σάζε Δηζαγσγή ο(φξηα) 6-20V 

Φεθηαθέο I/O Δίζνδνη 14 

Αλαινγηθέο Δίζνδνη 6 

πλερέο Ρεχκα(αλά είζνδν) 40 mΑ 

πλερέο Ρεχκα Δηζφδνπ 3.3V 50 mA 

Κλήκε 32 KB  

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Σαρχηεηα Ρνινγηψλ 16 ΚΖz 
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Παρϊρτημα ΙΙΙ: χηματικϊ διαγρϊμματα μικροελεγκτό και 

πλατφόρμασ Arduino Uno 
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Παρϊρτημα ΙV: Βιβλιοθόκεσ που χρηςιμοποιόθηκαν ςτον 

προγραμματιςμό 

 

Βιβλιοθήκη OneWire.h 

 

#ifndef OneWire_h 

#define OneWire_h 

 

#include <inttypes.h> 

 

#if ARDUINO >= 100 

#include "Arduino.h"       // for delayMicroseconds, 

digitalPinToBitMask, etc 

#else 

#include "WProgram.h"      // for delayMicroseconds 

#include "pins_arduino.h"  // for digitalPinToBitMask, etc 

#endif 

 

// You can exclude certain features from OneWire.  In theory, this 

// might save some space.  In practice, the compiler automatically 

// removes unused code (technically, the linker, using -fdata-sections 

// and -ffunction-sections when compiling, and Wl,--gc-sections 

// when linking), so most of these will not result in any code size 

// reduction.  Well, unless you try to use the missing features 

// and redesign your program to not need them!  ONEWIRE_CRC8_TABLE 

// is the exception, because it selects a fast but large algorithm 

// or a small but slow algorithm. 

 

// you can exclude onewire_search by defining that to 0 

#ifndef ONEWIRE_SEARCH 

#define ONEWIRE_SEARCH 1 

#endif 

 

// You can exclude CRC checks altogether by defining this to 0 

#ifndef ONEWIRE_CRC 

#define ONEWIRE_CRC 1 

#endif 

 

// Select the table-lookup method of computing the 8-bit CRC 

// by setting this to 1.  The lookup table enlarges code size by 

// about 250 bytes.  It does NOT consume RAM (but did in very 

// old versions of OneWire).  If you disable this, a slower 

// but very compact algorithm is used. 

#ifndef ONEWIRE_CRC8_TABLE 

#define ONEWIRE_CRC8_TABLE 1 

#endif 



 
 

59 
 

 

// You can allow 16-bit CRC checks by defining this to 1 

// (Note that ONEWIRE_CRC must also be 1.) 

#ifndef ONEWIRE_CRC16 

#define ONEWIRE_CRC16 1 

#endif 

 

#define FALSE 0 

#define TRUE  1 

 

// Platform specific I/O definitions 

 

#if defined(__AVR__) 

#define PIN_TO_BASEREG(pin)             

(portInputRegister(digitalPinToPort(pin))) 

#define PIN_TO_BITMASK(pin)             (digitalPinToBitMask(pin)) 

#define IO_REG_TYPE uint8_t 

#define IO_REG_ASM asm("r30") 

#define DIRECT_READ(base, mask)         (((*(base)) & (mask)) ? 1 : 0) 

#define DIRECT_MODE_INPUT(base, mask)   ((*((base)+1)) &= ~(mask)) 

#define DIRECT_MODE_OUTPUT(base, mask)  ((*((base)+1)) |= (mask)) 

#define DIRECT_WRITE_LOW(base, mask)    ((*((base)+2)) &= ~(mask)) 

#define DIRECT_WRITE_HIGH(base, mask)   ((*((base)+2)) |= (mask)) 

 

#elif defined(__MK20DX128__) 

#define PIN_TO_BASEREG(pin)             (portOutputRegister(pin)) 

#define PIN_TO_BITMASK(pin)             (1) 

#define IO_REG_TYPE uint8_t 

#define IO_REG_ASM 

#define DIRECT_READ(base, mask)         (*((base)+512)) 

#define DIRECT_MODE_INPUT(base, mask)   (*((base)+640) = 0) 

#define DIRECT_MODE_OUTPUT(base, mask)  (*((base)+640) = 1) 

#define DIRECT_WRITE_LOW(base, mask)    (*((base)+256) = 1) 

#define DIRECT_WRITE_HIGH(base, mask)   (*((base)+128) = 1) 

 

#elif defined(__SAM3X8E__) 

// Arduino 1.5.1 may have a bug in delayMicroseconds() on Arduino Due. 

// 

http://arduino.cc/forum/index.php/topic,141030.msg1076268.html#msg1076

268 

// If you have trouble with OneWire on Arduino Due, please check the 

// status of delayMicroseconds() before reporting a bug in OneWire! 

#define PIN_TO_BASEREG(pin)             (&(digitalPinToPort(pin)-

>PIO_PER)) 

#define PIN_TO_BITMASK(pin)             (digitalPinToBitMask(pin)) 

#define IO_REG_TYPE uint32_t 

#define IO_REG_ASM 

#define DIRECT_READ(base, mask)         (((*((base)+15)) & (mask)) ? 1 

: 0) 

#define DIRECT_MODE_INPUT(base, mask)   ((*((base)+5)) = (mask)) 

#define DIRECT_MODE_OUTPUT(base, mask)  ((*((base)+4)) = (mask)) 

#define DIRECT_WRITE_LOW(base, mask)    ((*((base)+13)) = (mask)) 
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#define DIRECT_WRITE_HIGH(base, mask)   ((*((base)+12)) = (mask)) 

#ifndef PROGMEM 

#define PROGMEM 

#endif 

#ifndef pgm_read_byte 

#define pgm_read_byte(addr) (*(const uint8_t *)(addr)) 

#endif 

 

#elif defined(__PIC32MX__) 

#define PIN_TO_BASEREG(pin)             

(portModeRegister(digitalPinToPort(pin))) 

#define PIN_TO_BITMASK(pin)             (digitalPinToBitMask(pin)) 

#define IO_REG_TYPE uint32_t 

#define IO_REG_ASM 

#define DIRECT_READ(base, mask)         (((*(base+4)) & (mask)) ? 1 : 

0)  //PORTX + 0x10 

#define DIRECT_MODE_INPUT(base, mask)   ((*(base+2)) = (mask))            

//TRISXSET + 0x08 

#define DIRECT_MODE_OUTPUT(base, mask)  ((*(base+1)) = (mask))            

//TRISXCLR + 0x04 

#define DIRECT_WRITE_LOW(base, mask)    ((*(base+8+1)) = (mask))          

//LATXCLR  + 0x24 

#define DIRECT_WRITE_HIGH(base, mask)   ((*(base+8+2)) = (mask))          

//LATXSET + 0x28 

 

#else 

#error "Please define I/O register types here" 

#endif 

 

 

class OneWire 

{ 

  private: 

    IO_REG_TYPE bitmask; 

    volatile IO_REG_TYPE *baseReg; 

 

#if ONEWIRE_SEARCH 

    // global search state 

    unsigned char ROM_NO[8]; 

    uint8_t LastDiscrepancy; 

    uint8_t LastFamilyDiscrepancy; 

    uint8_t LastDeviceFlag; 

#endif 

 

  public: 

    OneWire( uint8_t pin); 

 

    // Perform a 1-Wire reset cycle. Returns 1 if a device responds 

    // with a presence pulse.  Returns 0 if there is no device or the 

    // bus is shorted or otherwise held low for more than 250uS 

    uint8_t reset(void); 

 



 
 

61 
 

    // Issue a 1-Wire rom select command, you do the reset first. 

    void select(const uint8_t rom[8]); 

 

    // Issue a 1-Wire rom skip command, to address all on bus. 

    void skip(void); 

 

    // Write a byte. If 'power' is one then the wire is held high at 

    // the end for parasitically powered devices. You are responsible 

    // for eventually depowering it by calling depower() or doing 

    // another read or write. 

    void write(uint8_t v, uint8_t power = 0); 

 

    void write_bytes(const uint8_t *buf, uint16_t count, bool power = 

0); 

 

    // Read a byte. 

    uint8_t read(void); 

 

    void read_bytes(uint8_t *buf, uint16_t count); 

 

    // Write a bit. The bus is always left powered at the end, see 

    // note in write() about that. 

    void write_bit(uint8_t v); 

 

    // Read a bit. 

    uint8_t read_bit(void); 

 

    // Stop forcing power onto the bus. You only need to do this if 

    // you used the 'power' flag to write() or used a write_bit() call 

    // and aren't about to do another read or write. You would rather 

    // not leave this powered if you don't have to, just in case 

    // someone shorts your bus. 

    void depower(void); 

 

#if ONEWIRE_SEARCH 

    // Clear the search state so that if will start from the beginning 

again. 

    void reset_search(); 

 

    // Setup the search to find the device type 'family_code' on the 

next call 

    // to search(*newAddr) if it is present. 

    void target_search(uint8_t family_code); 

 

    // Look for the next device. Returns 1 if a new address has been 

    // returned. A zero might mean that the bus is shorted, there are 

    // no devices, or you have already retrieved all of them.  It 

    // might be a good idea to check the CRC to make sure you didn't 

    // get garbage.  The order is deterministic. You will always get 

    // the same devices in the same order. 

    uint8_t search(uint8_t *newAddr); 

#endif 



 
 

62 
 

 

#if ONEWIRE_CRC 

    // Compute a Dallas Semiconductor 8 bit CRC, these are used in the 

    // ROM and scratchpad registers. 

    static uint8_t crc8(const uint8_t *addr, uint8_t len); 

 

#if ONEWIRE_CRC16 

    // Compute the 1-Wire CRC16 and compare it against the received 

CRC. 

    // Example usage (reading a DS2408): 

    //    // Put everything in a buffer so we can compute the CRC 

easily. 

    //    uint8_t buf[13]; 

    //    buf[0] = 0xF0;    // Read PIO Registers 

    //    buf[1] = 0x88;    // LSB address 

    //    buf[2] = 0x00;    // MSB address 

    //    WriteBytes(net, buf, 3);    // Write 3 cmd bytes 

    //    ReadBytes(net, buf+3, 10);  // Read 6 data bytes, 2 0xFF, 2 

CRC16 

    //    if (!CheckCRC16(buf, 11, &buf[11])) { 

    //        // Handle error. 

    //    }      

    //           

    // @param input - Array of bytes to checksum. 

    // @param len - How many bytes to use. 

    // @param inverted_crc - The two CRC16 bytes in the received data. 

    //                       This should just point into the received 

data, 

    //                       *not* at a 16-bit integer. 

    // @param crc - The crc starting value (optional) 

    // @return True, iff the CRC matches. 

    static bool check_crc16(const uint8_t* input, uint16_t len, const 

uint8_t* inverted_crc, uint16_t crc = 0); 

 

    // Compute a Dallas Semiconductor 16 bit CRC.  This is required to 

check 

    // the integrity of data received from many 1-Wire devices.  Note 

that the 

    // CRC computed here is *not* what you'll get from the 1-Wire 

network, 

    // for two reasons: 

    //   1) The CRC is transmitted bitwise inverted. 

    //   2) Depending on the endian-ness of your processor, the binary 

    //      representation of the two-byte return value may have a 

different 

    //      byte order than the two bytes you get from 1-Wire. 

    // @param input - Array of bytes to checksum. 

    // @param len - How many bytes to use. 

    // @param crc - The crc starting value (optional) 

    // @return The CRC16, as defined by Dallas Semiconductor. 

    static uint16_t crc16(const uint8_t* input, uint16_t len, uint16_t 

crc = 0); 
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#endif 

#endif 

}; 

 

#endif 

 

 

Βιβλιοθήκη DallasTemperature.h 

 

#ifndef DallasTemperature_h 

#define DallasTemperature_h 

 

#define DALLASTEMPLIBVERSION "3.7.2" 

 

// This library is free software; you can redistribute it and/or 

// modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 

// License as published by the Free Software Foundation; either 

// version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. 

 

// set to true to include code for new and delete operators 

#ifndef REQUIRESNEW 

#define REQUIRESNEW false 

#endif 

 

// set to true to include code implementing alarm search functions 

#ifndef REQUIRESALARMS 

#define REQUIRESALARMS true 

#endif 

 

#include <inttypes.h> 

#include <OneWire.h> 

 

// Model IDs 

#define DS18S20MODEL 0x10 

#define DS18B20MODEL 0x28 

#define DS1822MODEL  0x22 

 

// OneWire commands 

#define STARTCONVO      0x44  // Tells device to take a temperature 

reading and put it on the scratchpad 

#define COPYSCRATCH     0x48  // Copy EEPROM 

#define READSCRATCH     0xBE  // Read EEPROM 

#define WRITESCRATCH    0x4E  // Write to EEPROM 

#define RECALLSCRATCH   0xB8  // Reload from last known 

#define READPOWERSUPPLY 0xB4  // Determine if device needs parasite 

power 

#define ALARMSEARCH     0xEC  // Query bus for devices with an alarm 

condition 
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// Scratchpad locations 

#define TEMP_LSB        0 

#define TEMP_MSB        1 

#define HIGH_ALARM_TEMP 2 

#define LOW_ALARM_TEMP  3 

#define CONFIGURATION   4 

#define INTERNAL_BYTE   5 

#define COUNT_REMAIN    6 

#define COUNT_PER_C     7 

#define SCRATCHPAD_CRC  8 

 

// Device resolution 

#define TEMP_9_BIT  0x1F //  9 bit 

#define TEMP_10_BIT 0x3F // 10 bit 

#define TEMP_11_BIT 0x5F // 11 bit 

#define TEMP_12_BIT 0x7F // 12 bit 

 

// Error Codes 

#define DEVICE_DISCONNECTED -127 

 

typedef uint8_t DeviceAddress[8]; 

 

class DallasTemperature 

{ 

  public: 

 

  DallasTemperature(OneWire*); 

 

  // initalise bus 

  void begin(void); 

 

  // returns the number of devices found on the bus 

  uint8_t getDeviceCount(void); 

   

  // Is a conversion complete on the wire? 

  bool isConversionComplete(void); 

   

  // returns true if address is valid 

  bool validAddress(uint8_t*); 

 

  // finds an address at a given index on the bus  

  bool getAddress(uint8_t*, const uint8_t); 

   

  // attempt to determine if the device at the given address is 

connected to the bus 

  bool isConnected(uint8_t*); 

 

  // attempt to determine if the device at the given address is 

connected to the bus 

  // also allows for updating the read scratchpad 

  bool isConnected(uint8_t*, uint8_t*); 
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  // read device's scratchpad 

  void readScratchPad(uint8_t*, uint8_t*); 

 

  // write device's scratchpad 

  void writeScratchPad(uint8_t*, const uint8_t*); 

 

  // read device's power requirements 

  bool readPowerSupply(uint8_t*); 

 

  // get global resolution 

  uint8_t getResolution(); 

   

  // set global resolution to 9, 10, 11, or 12 bits 

  void setResolution(uint8_t); 

 

  // returns the device resolution, 9-12 

  uint8_t getResolution(uint8_t*); 

 

  // set resolution of a device to 9, 10, 11, or 12 bits 

  bool setResolution(uint8_t*, uint8_t); 

   

  // sets/gets the waitForConversion flag 

  void setWaitForConversion(bool); 

  bool getWaitForConversion(void); 

   

  // sets/gets the checkForConversion flag 

  void setCheckForConversion(bool); 

  bool getCheckForConversion(void); 

   

  // sends command for all devices on the bus to perform a temperature 

conversion  

  void requestTemperatures(void); 

    

  // sends command for one device to perform a temperature conversion 

by address 

  bool requestTemperaturesByAddress(uint8_t*); 

 

  // sends command for one device to perform a temperature conversion 

by index 

  bool requestTemperaturesByIndex(uint8_t); 

 

  // returns temperature in degrees C 

  float getTempC(uint8_t*); 

 

  // returns temperature in degrees F 

  float getTempF(uint8_t*); 

 

  // Get temperature for device index (slow) 

  float getTempCByIndex(uint8_t); 

   

  // Get temperature for device index (slow) 

  float getTempFByIndex(uint8_t); 
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  // returns true if the bus requires parasite power 

  bool isParasitePowerMode(void); 

   

  bool isConversionAvailable(uint8_t*); 

 

  #if REQUIRESALARMS 

   

  typedef void AlarmHandler(uint8_t*); 

 

  // sets the high alarm temperature for a device 

  // accepts a char.  valid range is -55C - 125C 

  void setHighAlarmTemp(uint8_t*, const char); 

 

  // sets the low alarm temperature for a device 

  // accepts a char.  valid range is -55C - 125C 

  void setLowAlarmTemp(uint8_t*, const char); 

 

  // returns a signed char with the current high alarm temperature for 

a device 

  // in the range -55C - 125C 

  char getHighAlarmTemp(uint8_t*); 

 

  // returns a signed char with the current low alarm temperature for 

a device 

  // in the range -55C - 125C 

  char getLowAlarmTemp(uint8_t*); 

   

  // resets internal variables used for the alarm search 

  void resetAlarmSearch(void); 

 

  // search the wire for devices with active alarms 

  bool alarmSearch(uint8_t*); 

 

  // returns true if ia specific device has an alarm 

  bool hasAlarm(uint8_t*); 

 

  // returns true if any device is reporting an alarm on the bus 

  bool hasAlarm(void); 

 

  // runs the alarm handler for all devices returned by alarmSearch() 

  void processAlarms(void); 

   

  // sets the alarm handler 

  void setAlarmHandler(AlarmHandler *); 

   

  // The default alarm handler 

  static void defaultAlarmHandler(uint8_t*); 

 

  #endif 

 

  // convert from celcius to farenheit 
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  static float toFahrenheit(const float); 

 

  // convert from farenheit to celsius 

  static float toCelsius(const float); 

 

  #if REQUIRESNEW 

 

  // initalize memory area 

  void* operator new (unsigned int); 

 

  // delete memory reference 

  void operator delete(void*); 

   

  #endif 

 

  private: 

  typedef uint8_t ScratchPad[9]; 

   

  // parasite power on or off 

  bool parasite; 

 

  // used to determine the delay amount needed to allow for the 

  // temperature conversion to take place 

  uint8_t bitResolution; 

   

  // used to requestTemperature with or without delay 

  bool waitForConversion; 

   

  // used to requestTemperature to dynamically check if a conversion 

is complete 

  bool checkForConversion; 

   

  // count of devices on the bus 

  uint8_t devices; 

   

  // Take a pointer to one wire instance 

  OneWire* _wire; 

 

  // reads scratchpad and returns the temperature in degrees C 

  float calculateTemperature(uint8_t*, uint8_t*); 

   

  void blockTillConversionComplete(uint8_t*,uint8_t*); 

   

  #if REQUIRESALARMS 

 

  // required for alarmSearch  

  uint8_t alarmSearchAddress[8]; 

  char alarmSearchJunction; 

  uint8_t alarmSearchExhausted; 

 

  // the alarm handler function pointer 

  AlarmHandler *_AlarmHandler; 
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  #endif 

   

}; 

#endif 

 

 

 

 

 


