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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στην εποχή μας υπάρχει πληθώρα συστημάτων για την παρακολούθηση της 
λειτουργίας και την καταγραφή των δεδομένων ενός Η/Μ συστήματος π.χ. ενός 
Η/Ζ, με στόχο την μετέπειτα κατάλληλη επεξεργασία τους για την παραγωγή 
ποιοτικότερων αποτελεσμάτων ως προς τη λειτουργία του. Στην εργασία αυτή 
υλοποιήθηκε ένα τέτοιο σύστημα Remote Input/Output (RIO) και η σύνδεση του 
με ένα κεντρικό εποπτικό σύστημα. 
 
Στην κατασκευή του συστήματος αυτού συνδέονται ποτενσιόμετρα για μέτρηση 
ρεύματος,διακόπτες για τον έλεγχο θέσης τους καθώς και LED για τον έλεγχο 
των ψηφιακών εξόδων μέσω κατάλληλων κυκλωμάτων διασύνδεσης. 
Χρησιμοποιείται μικροεπεξεργαστής της ATMEL και συγκεκριμένα ο 
ATMEGA32, ο οποίος προγραμματίζεται μέσω C++ και τα δεδομένα που 
συλλέγονται στέλνονται σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Σε αυτό, με τη χρήση 
ενός interface, δημιουργημένου σε γλώσσα Visual Basic, ο χρήστης θα μπορεί να 
βλέπει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγει από τον 
μικροεπεξεργαστή καθώς και να στέλνει σε αυτόν αντίστοιχα. 
 
Η σύνδεση του R.I.O. με το υπολογιστικό σύστημα στην συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι ενσύρματη και πραγματοποιείται μέσω πρωτοκόλλου RS232, 
αλλά έχει τις προδιαγραφές να γίνει και ασύρματα. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Ιστορική Αναδρομή 
 
Από την ημέρα που εμφανίσθηκαν εφαρμογές ηλεκτρομηχανικών συστημάτων για τις  
οποίες, λόγω μεγέθους,  ήταν αδύνατη η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων 
των παραμέτρων της λειτουργίας τους, από ένα ή δύο άτομα, εμφανίσθηκε και η 
ανάγκη μεταφοράς όλων των παραπάνω παραμέτρων σε ένα μόνο χώρο, ο οποίος 
ονομάσθηκε κέντρο ελέγχου (control room). 
 
Οι πρώτες λύσεις του παραπάνω προβλήματος είχαν σαν αποτέλεσμα την μεταφορά 
των παραμέτρων λειτουργίας από το προς έλεγχο σύστημα, στο control room με την 
βοήθεια καλωδίων (για τα ηλεκτρικά μεγέθη), συρματόσχοινων (για τον έλεγχο 
θέσης), και σωλήνων (για τις πιέσεις και θερμοκρασίες)(Εικόνα 1). Όλες αυτές οι 
καλωδιώσεις , συρματώσεις και σωληνώσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την σημαντική 
αύξηση του κόστους κατασκευής, καθώς επίσης του κόστους και του χρόνου 
συντήρησης.Το πρόβλημα λύθηκε εν μέρει, με την μετατροπή  όλων των παραμέτρων 
λειτουργίας σε ηλεκτρικά σήματα με την βοήθεια των λεγόμενων μορφομετατροπέων  
(Transducers)(Εικόνα 2), όμως παρέμενε η τεράστια ποσότητα των καλωδίων και ο 
μεγάλος αριθμός οργάνων ο οποίος με κάθε καινούργια κατασκευή αυξανόταν με 
γοργούς ρυθμούς λόγω των μεγαλύτερων απαιτήσεων του σύγχρονου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Το πρόβλημα της πληθώρας οργάνων λύθηκε με 
την ανάπτυξη των ψηφιακών ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι μπορούσαν σε 
μία μόνο οθόνη 21” να εμφανίσουν  εκατοντάδες μετρήσεις και με την χρήση 
ιεραρχικής σχεδίασης χιλιάδες(Εικόνα 3). Παρέμενε όμως το πρόβλημα των πολλών 
καλωδιώσεων και της παραμόρφωσης των μετρήσεων, λόγω της αναγκαστικής 
όδευσης  των ευαίσθητων αναλογικών σημάτων μέσω ηλεκτρομαγνητικά 
επιβαρυμένων περιοχών. 
 
Την λύση των παραπάνω προβλημάτων ήρθε να δώσει η τεχνολογία Remote 
Input/Output (RIO)(Εικόνα 4) 
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Εικόνα 1 – Παρακολούθηση μετρήσεων σε Η/Ζ με τη μεταφορά τους μεσω φυσικών 
παραμέτρων χωρίς μετατροπή. 
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Εικόνα 2 – Παρακολούθηση μετρήσεων σε Η/Ζ με τη μεταφορά τους μεσω 
μορφομετατροπέων(transducers). 
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Εικόνα 3 – Παρακολούθηση μετρήσεων σε Η/Ζ με τη μεταφορά τους μέσω 
μορφομετατροπέων(transducers) και συγκεντρωμένη απεικόνιση όλων σε οθόνη Η/Υ. 
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Εικόνα 4 – Παρακολούθηση μετρήσεων σε Η/Ζ με τη μεταφορά τους μέσω Remote I/O 

και τη χρήση ενός μόνου καλωδίου επικοινωνίας μεχρι το κέντρο ελέγχου. 
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1.2 Σκοπός Εργασίας 
 
Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής είναι η κατασκευή ενός remote I/O(RIO)  με 
τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύνδεση του με ένα κεντρικό εποπτικό 
σύστημα. 
 
 CPU Atmel  AVR (8 bits). 
 8 Analog Inputs 4 – 20mA (Resolution 10 bits). 
 8 Digital Inputs (short-circuit to ground). 
 8 Digital Outputs (open collector output). 
 Power Monitor Supervisory. 
 Watch Dog Timer. 
 Serial Port RS232 για σύνδεση SCADA. 

 
 
Για τις αναλογικές εισόδους θα χρησιμοποιήσουμε ποτενσιόμετρα,όπου 
εφαρμόζοντας τάση 24V και μεταβάλλοντας την αντίσταση κάθε φορά,παίρνουμε 
τιμές ρεύματος 4-20mA στην οθόνη του υπολογιστή μας.Εδώ χρησιμοποιούμε 2pots 
τα οποία έχουμε συνδέσει στα bit 0 και bit 1 στην portA στις αναλογικές εισόδους 
του remote I/O  
Για τις ψηφιακές εισόδους θα χρησιμοποιήσουμε διακόπτες ,οπου κάθε φορά που θα 
αλλάζουμε θέση από 0 σε 1,βραχυκυκλώνουμε αντίστοιχα το διακόπτη με την γείωση 
.Χρησιμοποιούμε 8 διακόπτες για κάθε bit (0-7) και τους συνδέουμε στην portB στο 
remote I/O. 
Για τις ψηφιακές εξόδους θα χρησιμοποιήσουμε 8 led οπου θα δίνουμε εντολή από το 
pc μας και θα μπορούμε να ανάψουμε ή να σβήσουμε κάθε led ξεχωριστά ή να 
δώσουμε μια συγκεκριμένη τιμή στην port και να ανάψουμε μια σειρά από led. 
 
Η μεταφορά των δεδομένων απ’το RIO στον υπολογιστή γίνεται με την χρήση του 
RS232 πρωτοκόλου, μετά απο έναν μετατροπέα RS485 σε RS232.Ο 
προγραμματισμός του μικροεπεξεργαστή ATMEGA32 γίνεται με το πρόγραμμα 
AVR Studio. 
 
 
1.3 Δομή Εργασίας 

Το υπόλοιπο κομμάτι της εργασίας δομείται ως εξής: 
 Κεφάλαιο 2 – αναλύονται όλα τα δομικά στοιχεία του συστήματος, 

γίνεται μια ιστορική αναδρομή στους μικροεπεξεργαστές και 
παρουσιάζεται ο μικροεπεξεργαστής ATMEGA32 και το pinout 
του.Ακόμα γίνεται αναφορά σε αισθητήρια και εφαρμογές τους καθώς 
και στους μετατροπείς D/A , A/D 

 Κεφάλαιο 3 – παρουσιάζεται όλη η διαδικασία κατασκευής του 
συστήματος. (Κατασκευή πλακέτας Remote Input/Output, κατασκευή 
μετατροπέα RS485 σε RS232). 

 Κεφάλαιο 4 – Αναλύεται ο προγραμματισμός του μικροεπεξεργαστή 
ATMEGA32 σε κώδικα C. 

 Κεφάλαιο 5 – Αναλύεται ο προγραμματισμός του SCADA σε «Visual 
Basic» 

 Κεφάλαιο 6 – Δημιουργία ενός εγχειριδίου χρήσης για το SCADA. 
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2. ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
2.1 Ο Ιστορική Αναδρομή Μικροεπεξεργαστών[8] 

 

Το αποτέλεσμα της εμφάνισης της τεχνολογίας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 
ήταν η ενσωμάτωση σε ένα μόνο ολοκληρωμένο κύκλωμα όλης της Κεντρικής 
Μονάδας Επεξεργασίας, η οποία βέβαια θα έπρεπε να προγραμματίζεται για να 
περιέχει τις βασικότερες λειτουργίες ενός ψηφιακού υπολογιστή. Το κύκλωμα αυτό 
ονομάστηκε Mικροεπεξεργαστής. Η μνήμη του βρίσκεται σε αρκετά ολοκληρωμένα 
κυκλώματα περιορισμένων αποθηκευτικών δυνατοτήτων, τα οποία το συνοδεύουν. 
Επίσης υποστηρίζεται και από μια πλειάδα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για να 
διασυνδέεται κατάλληλα και με τον εξωτερικό κόσμο μια και δεν έχει 
ενσωματωμένες αυτές τις δυνατότητες και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, που 
επιτελούν τις λειτουργίες χρονισμού και προώθησης δεδομένων στον τελικό τους 
προορισμό. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τις 
τελευταίες δεκαετίες έδωσε τη δυνατότητα να μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα 
ολοκληρωμένο κύκλωμα όλο και πιο πολύπλοκα κυκλώματα (από τον πρώτο 
μικροεπεξεργαστή, που είχε 2 χιλιάδες τρανσίστορς, έχουμε φτάσει πλέον σε 
επεξεργαστές με πάνω από 7 εκατομμύρια τρανσίστορς σε ένα και μόνο 
ολοκληρωμένο κύκλωμα) με αποτέλεσμα τη γρήγορη ανάπτυξη των 
μικροεπεξεργαστών και την ολοένα και πιο συχνή χρήση τους τόσο σε πολύπλοκες 
υπολογιστικές συσκευές όσο και σε απλές οικιακές συσκευές ή συστήματα ελέγχου.  
 
Ο τρόπος κατασκευής των ΚΜΕ άλλαξε σημαντικά στην δεκαετία του 70, όταν 
κατασκευάστηκαν οι πρώτοι επεξεργαστές από ένα μόνο ολοκληρωμένο κύκλωμα 
μεγάλης ολοκλήρωσης. Επειδή μειώθηκε εκ νέου το μέγεθος, οι νέοι επεξεργαστές 
ονομάστηκαν μικροεπεξεργαστές, ενώ σήμερα ο όρος "ΚΜΕ" αναφέρεται 
αποκλειστικά σε αυτούς. Το μικρότερο μέγεθος μείωσε επίσης και τον χρόνο 
μεταγωγής λόγω των φυσικών παραγόντων. Έτσι οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές 
έχουν συχνότητα ρολογιού που κυμαίνεται από εκατοντάδες megahertz έως αρκετά 
gigahertz. Παράλληλα, αυξήθηκε η πολυπλοκότητα και ο αριθμός των τρανζίστορ 
που αποτελούσαν ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Ο ρυθμός αύξησης των τρανζίστορ 
περιγράφεται από τον νόμο του Μουρ, που ισχύει μέχρι σήμερα και προβλέπει τον 
διπλασιασμό του αριθμό των τρανζίστορ, που ενσωματώνονται σε ένα ολοκληρωμένο 
κύκλωμα, κάθε 18 μήνες: 
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Αν και η πολυπλοκότητα, το μέγεθος, η κατασκευή, και η γενική μορφή των 
επεξεργαστών έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία εξήντα χρόνια, είναι αξιοσημείωτο 
ότι ο βασικός σχεδιασμός και η λειτουργία τους δεν έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό. 
Σήμερα σχεδόν όλες οι κοινές ΚΜΕ μπορούν να θεωρηθούν ως μηχανές φον Νόημαν. 
Καθώς ο νόμος του μούρ εξακολουθεί να ισχύει, έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά 
με τα όρια της τεχνολογίας ολοκλήρωσης κυκλωμάτων με τρανζίστορ. Οι μεγάλες 
σμικρύνσεις των ηλεκτρονικών πυλών έχουν ξεπεράσει προβλήματα που παλαιότερα 
προκαλούνταν από τα υλικά κατασκευής. Νεότερες όμως ανησυχίες προκαλούν τους 
ερευνητές να διερευνήσουν νέες μεθόδους υλοποίησης υπολογισμών, όπως ο 
κβαντικός υπολογιστής, καθώς και να διευρύνουν την χρήση του παράλληλου 
υπολογισμού και άλλων μεθόδων που επεκτείνουν την χρησιμότητα της υπάρχουσας 
αρχιτεκτονικής Φόν Νόημαν.  

 

Στάδια-Χρονολογίες σταθμοί 

Ο πρώτος μικροεπεξεργαστής έκανε την εμφάνιση του στις αρχές του 1972, σχεδόν 
τρεις δεκαετίες μετά από τους πρώτους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η εξέλιξη των 
μικροεπεξεργαστών θυμίζει πολύ την αντίστοιχη εξέλιξη των μεσαίων υπολογιστών. 
Όπως δηλαδή οι σχεδιαστές των μεσαίων υπολογιστών μετέφεραν σε αυτούς τις ιδέες 
τους από τη σχεδίαση μεγάλων συστημάτων, έτσι και οι σχεδιαστές των 
μικροεπεξεργαστών υιοθέτησαν πολλά στοιχεία της οργάνωσης και της 
αρχιτεκτονικής των μεσαίων και μεγάλων συστημάτων. Στους μικροεπεξεργαστές της 
τελευταίας γενιάς άρχισαν ήδη να εφαρμόζονται προχωρημένα στοιχεία 
αρχιτεκτονικής, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι ασαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα 
στους μεσαίους υπολογιστές και σε συστήματα βασισμένα σε μικροεπεξεργαστές. 

Χρονολογίες–σταθμοί στην ιστορία των (μικρο)επεξεργαστών μπορούν να 
θεωρηθούν οι παρακάτω: 

 

 



- 16 - 
 

 
• 1971: Η Intel παρουσιάζει τον πρώτο μικροεπεξεργαστή, τον 4004. Έχει δίαυλο 
δεδομένων πλάτους 4 bit, κατασκευάζεται με 2.300 τρανσίστορς και έχει συχνότητα 
λειτουργίας 108 kHz. Μέσα στην επόμενη χρονιά εμφανίζεται ο διάδοχος του 8008. 
• 1974: Εμφάνιση του 8–bit μικροεπεξεργαστή Intel 8080 ως αποτέλεσμα της 
εξέλιξης του 8008. Έχει συχνότητα λειτουργίας 2 MHz και η κατασκευή του απαιτεί 
6.000 τρανσίστορς. Απάντηση της Zilog με τον Z80 και της Motorola με τον 6800, o 
οποίος έχει 4.000 τρανσίστορς και ίδια συχνότητα λειτουργίας με τον 8080. 
•1975: Η Intel αναβαθμίζει τον 8080 σε 8085. 

• 1978: Εμφανίζονται οι πρώτοι 16–bit μικροεπεξεργαστές (δηλαδή ο δίαυλος 
δεδομένων τους έχει πλάτος 16 bit). H Intel παρουσιάζει τον 8086/8088, του οποίου η 
συχνότητα λειτουργίας έχει ανέβει πλέον στα 10 MHz και η κατασκευή του απαιτεί 
29.000 τρανσίστορς. Η Motorola εμφανίζει τον 68000 με συχνότητα λειτουργίας 8 
MHz, ο οποίος περιέχει 68.000 τρανσίστορς (από αυτό το γεγονός πήρε και το όνομά 
του). 
• 1982: Εμφανίζεται ο Intel 80286, ο οποίος περιέχει 134.000 τρανσίστορς και έχει 
συχνότητα λειτουργίας 12,5 MHz. Αντίστοιχα η Motorola εμφανίζει τον 68010. 

• 1985: Εμφανίζονται οι πρώτοι 32–bit μικροεπεξεργαστές. Από τη μια ο Intel 80386, 
ο οποίος περιέχει 275.000 τρανσίστορς και συχνότητα λειτουργίας 33 MHz και από 
την άλλη ο Motorola 68020 με 200.000 τρανσίστορς και 16 MHz. Οι εξελίξεις πλέον 
είναι ραγδαίες. 

• 1989: Εμφανίζεται ο 32–bit μικροεπεξεργαστής Intel 80486, ο οποίος έχει 
1.200.000 τρανσίστορς και συχνότητα λειτουργίας 50 MHz. 

• 1993: Εμφανίζεται ο Intel Pentium, ο οποίος περιέχει 3.100.000 τρανσίστορς και η 
συχνότητα λειτουργίας του έχει φτάσει στα 166 MHz. 

• 1993: H Digital παρουσιάζει τον πρώτο 64–bit μικροεπεξεργαστή Alpha. 

• 1997: H Intel ανακοινώνει τον Pentium II. Η συχνότητα λειτουργίας του βρίσκεται 
στα 300 MHz και το ολοκληρωμένο κύκλωμά του αποτελείται από 7.700.000 
τρανσίστορς. 

• 1999: H Intel ανακοινώνει τον Pentium III με συχνότητα λειτουργίας 450 MHz (κ 
φτάνοντας σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου στο 1.13 GHz). Tο ολοκληρωμένο 
κύκλωμα αποτελείται από 9.500.000 τρανσίστορς. 

• 2001: H Intel ανακοινώνει τον Pentium IV. Η συχνότητα λειτουργίας του βρίσκεται 
στα 2.0 GHz και το ολοκληρωμένο κύκλωμά του αποτελείται από 55.000.000 
τρανσίστορς. 
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Κατασκευή 

Καθώς ο αριθμός των τρανσίστορς, που περικλείονται σε μια επιφάνεια ενός 
ολοκληρωμένου κυκλώματος, είναι τρομακτικά μεγάλος, είναι αδύνατη πλέον η 
σχεδίασή του χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια σχεδίασης, ο σχεδιαστής 
χρησιμοποιεί έναν τερματικό σταθμό για να σχεδιάσει σε αυτόν το γράφημα του 
λογικού κυκλώματος, που θα αποτυπωθεί πάνω 
στην επιφάνεια πυριτίου. Κατόπιν, με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων 
αποθηκευμένων στον υπολογιστή και ειδικών εργαλείων, το γράφημα αυτό θα 
σχηματιστεί πάνω στην επιφάνεια του ολοκληρωμένου κυκλώματος. 

Μετά το τέλος της διαδικασίας σχεδιασμού, ακολουθεί η διαδικασία παραγωγής και 
ελέγχου ορθής λειτουργίας του ολοκληρωμένου κυκλώματος. Τα ολοκληρωμένα 
κυκλώματα κατασκευάζονται σε δεκάδες ή εκατοντάδες, ανάλογα με το μέγεθός 
τους, πάνω σε ένα δίσκο πυριτίου, ο οποίος ονομάζεται wafer. Το wafer περιέχει 
εκτός από τα κυκλώματα, τα οποία επιθυμούμε να κατασκευάσουμε, και κυκλώματα 
ελέγχου της διαδικασίας (test structures). Τα κυκλώματα αυτά έχουν ως στόχο την 
παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής από τον κατασκευαστή και τον έλεγχο 
ποιότητας του αποτελέσματος. Σε περίπτωση, που κάποια κυκλώματα ελέγχου 
δείξουν προβληματική συμπεριφορά, αυτόματα σταματάει η διαδικασία και o δίσκος 
πυριτίου απορρίπτεται. 

Το πρώτο βήμα που έχουμε επομένως είναι η κατασκευή του δίσκου πυριτίου. Η 
διαδικασία αποτύπωσης των κυκλωμάτων πάνω σε αυτόν ακολουθεί διάφορα στάδια. 
Αρχικά έχουμε την κατασκευή μιας απόλυτα καθαρής ημιαγώγιμης επιφάνειας, στην 
οποία υπεισάγονται προσμίξεις με τη βοήθεια ενός μονωτικού επιστρώματος οξειδίου 
για να αποδοθούν οι απαραίτητες ηλεκτρικές ιδιότητες. 

 Πάνω στην επιφάνεια αυτή επιτίθεται προστατευτικό επίχρισμα και εκτίθεται σε 
ακτινοβολία μέσω μασκών, μετά καθαρίζεται, χαράσσεται με οξέα, προστίθενται 
καινούργιες προσμίξεις και η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου 
χαραχτούν όλα τα κυκλώματα. 
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Το επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος των πλακιδίων (dies), που παράγονται. Η 
διαδικασία ελέγχου βασίζεται στην εφαρμογή σημάτων ελέγχου στα σημεία των 
εξωτερικών συνδεσμολογιών κάθε πλακιδίου. Όσα δεν έχουν σωστή απόκριση, 
σημειώνονται ως ελαττωματικά. 

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο σχήμα,οι δίσκοι πυριτίου κόβονται στα επιμέρους 
τμήματα, που είναι τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, και τα ελαττωματικά 
απορρίπτονται. Το κάθε ολοκληρωμένο κύκλωμα, που προκύπτει, τοποθετείται σε 
μία βάση (πλαστικό ή κεραμικό περίβλημα) και οι γραμμές, που έχει, συνδέονται με 
χρυσά σύρματα στους ακροδέκτες της βάσης. Τέλος τοποθετείται το πάνω μέρος του 
περιβλήματος και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα είναι έτοιμα. 

Μετά από το σημείο αυτό γίνεται και ο τελικός έλεγχος των ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων σχετικά με την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας τους και την 
τήρηση των ζητούμενων χαρακτηριστικών. 
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Αρχιτεκτονική 

Οι περισσότεροι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές ακολουθούν μια απλοποιημένη 
μορφή της αρχιτεκτονικής φον Νόημαν. Συνδυάζουν την Αριθμητική και Λογική 
μονάδα με την μονάδα ελέγχου, δημιουργώντας την ΚΜΕ, και τις μονάδες εισόδου 
και εξόδου σε μια μονάδα εισόδου/εξόδου. Επομένως κάθε σύγχρονο υπολογιστικό 
σύστημα, αποτελείται από τρία μέρη, την ΚΜΕ, την μνήμη και την μονάδα εισόδου-
εξόδου 

H KME (δλδ ο μικροεπεξεργαστής) αποτελείται από τρία κύρια τμήματα: 

Καταχωρητές (Registers): Μικρά κύτταρα μνήμης στο εσωτερικό του επεξεργαστή, 
που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων, καθώς αυτά 
υφίστανται επεξεργασία. Μερικοί καταχωρητές έχουν ειδική λειτουργία 

Απαριθμητής προγράμματος (program counter): περιέχει την διεύθυνση της επόμενης 
εντολής που θα ανακτηθεί από την μνήμη για να εκτελεστεί. 

Καταχωρητής εντολών (Instruction register): αποθηκεύει τον κωδικό λειτουργίας της 
εντολής πριν αποκωδικοποιηθεί από την ΚΜΕ. 

Συσσωρευτής (accumulator): καταχωρητής που συνήθως χρησιμοποιείται για τις 
αριθμητικές και λογικές πράξεις. 

Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic and Logical Unit, ALU): εκτελεί 
αριθμητικές και λογικές πράξεις 

Μονάδα Ελέγχου (Control Unit): Ελέγχει τη ροή δεδομένων από και προς την ΚΜΕ, 
τους καταχωρητές, τη μνήμη και τις περιφερειακές μονάδες εισόδου/εξόδου. 

Η διασύνδεση μεταξύ αυτών των μονάδων επιτυγχάνεται μέσω ενός κοινού διαύλου 
που ονομάζεται δίαυλος συστήματος. 

Λειτουργία 

Η ενσωμάτωση όλων των στοιχείων της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας σε ένα 
μόνο ολοκληρωμένο κύκλωμα, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του μικρού μεγέθους, 
της υψηλής αξιοπιστίας και του χαμηλού κόστους. Ο μικροεπεξεργαστής συνδέεται 
κατάλληλα με τα ολοκληρωμένα κυκλώματα της μνήμης και των μονάδων 
εισόδου/εξόδου, για να αποτελέσει το υπολογιστικό σύστημα που ονομάζουμε 
μικροϋπολογιστή ή μικροϋπολογιστικό σύστημα. 

Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι και οι μικροεπεξεργαστές, όπως άλλωστε και 
όλα τα λογικά κυκλώματα, λειτουργούν με βάση τη δυαδική λογική, όπου με τη 
βοήθεια δύο μόνο λογικών καταστάσεων (λογικό 0 και λογικό 1), που 
αναπαρίστανται με επίπεδα ηλεκτρικών τάσεων, εκτελούν όλες τις αριθμητικές 
πράξεις. Η τεχνική αυτή επιβλήθηκε για λόγους τεχνολογικής αξιοπιστίας. Έτσι οι 
πληροφορίες που ανταλλάσσει ο μικροεπεξεργαστής με τη μνήμη και τις μονάδες 
εισόδου/εξόδου είναι συνδυασμοί δυαδικών ψηφίων 

Η μεταφορά της δυαδικής πληροφορίας ανάμεσα στις διάφορες μονάδες του 
μικροϋπολογιστή γίνεται παράλληλα από ένα σύνολο γραμμών, που αναφέρονται σαν 
δίαυλος δεδομένων (data bus). Οι γραμμές αυτές αναφέρονται σαν γραμμές δεδομένων 
(data lines). Ο δίαυλος δεδομένων δεν λύνει όλα τα προβλήματα μεταφοράς της 
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πληροφορίας. Ο μικροεπεξεργαστής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιλογής της 
μονάδας, με την οποία θα επικοινωνήσει, και να μπορεί να την ειδοποιήσει ότι θα 
στείλει ή θα πάρει δεδομένα από αυτή. Για το λόγο αυτό διαθέτει δύο ακόμα 
διαύλους, το δίαυλο διευθύνσεων (address bus) και το δίαυλο ελέγχου (control bus). Οι 
γραμμές των διαύλων αυτών λέγονται αντίστοιχα γραμμές διευθύνσεων (address lines) 
και γραμμές ελέγχου (control lines). Με τις γραμμές διευθύνσεων ο 
μικροεπεξεργαστής στέλνει τη δυαδική διεύθυνση της θέσης μνήμης ή της μονάδας 
εισόδου/εξόδου, με την οποία θέλει να επικοινωνήσει, και με τις γραμμές ελέγχου τα 
κατάλληλα ηλεκτρικά σήματα για την ενεργοποίηση των επιθυμητών λειτουργιών της 
μνήμης ή των μονάδων εισόδου/εξόδου.  

Η απαίτηση της ενεργοποίησης στοιχειωδών λειτουργιών σε προκαθορισμένα 
χρονικά διαστήματα, δημιουργεί την ανάγκη ύπαρξης μιας βάσης χρόνου, που 
αναφέρεται ως κύκλωμα χρονισμού (clock). Το κύκλωμα χρονισμού αποτελείται 
συνήθως από ένα κρυσταλλικό ταλαντωτή, που παράγει τετραγωνικούς παλμούς 
σταθερής συχνότητας. Η συχνότητα αυτή του ταλαντωτή καθορίζει και τη συχνότητα 
λειτουργίας του μικροεπεξεργαστή. 

Το πρώτο λειτουργικό μικρουπολογιστικό σύστημα αποτελούταν από την CPU,το 
ταλαντωτή με το κρύσταλλο,τους διαύλους που αναφέραμε και την μνήμη,οπου 
ROM(read only memory) και RAM(random access memory)ήταν ένα ενιαίο 
ξεχωριστό κομμάτι: 

 

 

Εικόνα 5 -  Το πρώτο λειτουργικό μικρουπολογιστικό σύστημα 

 

 

 
 
 
 
 
 



- 21 - 
 

2.2 Ο μικροεπεξεργαστής ATMEGA32[1] 
 

 
Εικόνα 6 -  ATMEGA32 

Ο ATMEGA32L είναι ένας μικροεπεξεργαστής CMOS 8-bit βασισμένος στην 
αρχιτεκτονική RISC (reduced instruction set computer).Με την εκτέλεση των 
δυναμικών εντολών σε έναν μοναδικό κύκλο μηχανής, Ο ATmega32 έχει αποδόσεις 
που πλησιάζουν το 1 MIPS (Million Instructions Per Second) ανά MHZ που επιτρέπει 
στον σχεδιαστή να βελτιστοποιήσει την κατανάλωση ισχύος έναντι της ταχύτητας 
επεξεργασίας. 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 Block Diagram  
 
Ακολουθεί το block diagram του μικροεπεξεργαστή ATMEGA32 καθώς και 
επεξήγηση βασικών λειτουργιών του. 
 
 H AVR CPU (μικροεπεξεργαστής) αποτελείται από τα εξής: program counter, 

stack pointer, instruction register, instruction decoder, control lines, general 
purpose registers, ALU, Status register. 

 Program counter: Δείκτης ο οποίος δείχνει κάθε φορά την θέση μνήμης 
προγράμματος που πρόκειται να εκτελεστεί 

 Stack pointer: Δείκτης ο οποίος εκτελεί με την μέθοδο L.I.F.O. (last In First 
Out) τις εντολές που βρίσκονται στα περιεχόμενα της σωρού. Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τις εντολές push και pop για να εισάγουμε και να εξάγουμε 
δεδομένα στην σωρό. 

 Instruction register: Αποθηκεύει την εντολή που εκτελείται ή πρόκειται να 
εκτελεστεί. Κάθε εντολή που στέλνεται προς υλοποίηση αποθηκεύεται εδώ 
και έπειτα στέλνεται στον instruction decoder. 

 Instruction decoder: Αποκωδικοποιεί την εντολή που παίρνει από τον 
instruction register. 

 Control Lines: Γίνεται έλεγχος με ποιο υποσύστημα (περιφερειακό) θα 
επικοινωνήσει η CPU πάνω από ένα δίαυλο δεδομένων. 

 General Purpose Registers: 32 καταχωρητές των 8-bit στους οποίους 
αποθηκεύονται δεδομένα και στέλνονται για εκτέλεση πράξεων στην ALU. 

 ALU(arithmetic logic unit): Εκτελεί λογικές και αριθμητικές πράξεις όπως 
πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση, μεταφορά ψηφίων ή 
αλλαγή των ψηφίων της λέξης και λογικές πράξεις AND, NOT, OR, XOR. 
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Εικόνα 7 - Block Diagram 
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 Status Register: Ο status register μας δείχνει στοιχεία της πράξης που 
εκτελέστηκε κάθε φορά στην ALU και έχει 8 bit διεύθυνση. Ακολουθεί 
επεξήγηση του κάθε bit της status register καθώς και η απεικόνισή τους. 

 

 
Εικόνα 8 - Status Register 

Bit 7 - Ι (Global Interrupt Enable): Επιτρέπει τις διακοπές στον επεξεργαστή. 
Bit 6 - Τ (Target): Οι εντολές αντιγραφής ενός bit από μία θέση μνήμης έχουν σαν 
 θέση αποθήκευσης το συγκεκριμένο πεδίο. 
Bit 5 - Η (Half Carry): Κρατούμενο που προκύπτει από τα τέσσερα λιγότερα 
 σημαντικά ψηφία. 
Bit 4 - S (Sign): Δείκτης προσήμου, είναι το αποτέλεσμα του «Αποκλειστικού Ή» 
 μεταξύ των πεδίων V (bit 3) και N (bit 2).  
Bit 3 - V (Overflow): Δείχνει υπερχείλιση σε πράξεις συμπληρώματος ως προς 2. 
Bit 2 - N (Negative): Δηλώνει αν ο αριθμός που προκύπτει από μια αριθμητική ή 
 λογική πράξη είναι αρνητικός.  
Bit 1 - Ζ (Zero): Δηλώνει αν το αποτέλεσμα μιας πράξης είναι 0. 
Bit 0 - C (Carry): Δείκτης που δηλώνει ότι  προέκυψε κρατούμενο από μια 
 αριθμητική ή λογική πράξη. 
 
2.2.2 ATMEGA pins 
 
Ακολουθεί απεικόνιση του ATMEGA με τα Pins καθώς και επεξήγηση της 
λειτουργίας τους. 

 
Εικόνα 9 - Pinout ATMEGA32L 
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 VCC  (pin 10) : Ψηφιακή τάση τροφοδοσίας. 
 GND (pin 11) : Γείωση. 
 RESET (pin 9) : Είσοδος επαναφοράς. Μια χαμηλή τάση στο pin για 

περισσότερο απο το μικρότερο μήκος παλμού, θα προκαλέσει επαναφόρα, 
ακόμα κι αν το ρολόι δεν τρέχει. Μικρότεροι παλμοί δεν  εγγυάται οτι θα 
προκαλέσουν μια επαναφορά. 

 XTAL1 (pin 13) : Είσοδος για τον αναστροφικό ενισχυτή ταλαντωτή και 
είσοδος για το κύκλωμα λειτουργίας του εσωτερικού ρολογιού. 

 XTAL2 (pin 12) : Έξοδος για τον αναστροφικό ενισχυτή ταλαντωτή. 
 AVCC (pin 30) : Πρόκειται για το pin τάσης τροφοδοσίας για την πόρτα Α 

και τον A/D μετατροπέα. Θα πρέπει να είναι εξωτερικά συνδεδεμένο με το 
Vcc, ακόμη και αν το ADC δεν χρησιμοποιείται. Άν το ADC χρησιμοποιείται, 
θα πρέπει να είναι συνδεδεμένω μέσω ενός low-pass φίλτρου. 

 AREF : Αποτελεί το pin αναλογικής τάσης αναφοράς για τον A/D 
μετατροπέα. 

 Port A (PA7…PA0) (pins 33-40) : Η πόρτα A μας δίνει τις αναλογικές 
εισόδους για τον A/D μετατροπέα. Επίσης λειτουργεί σαν πόρτα αμφίδρομης 
επικοινωνίας εισόδων/εξόδων μεγέθους 8-bit, αν ο A/D μετατροπέας δεν 
χρησιμοποιείται. Σαν είσοδοι, τα pins που έχουν πολυ μικρή τάση εισόδου, θα 
τραβήξουν ρεύμα αν οι αντιστάσεις pull up είναι ενεργοποιημένες. 
Λειτουργούν σαν pins τριών καταστάσεων όταν ενεργοποιηθεί “reset” ακόμα 
και αν το ρολόι δεν τρέχει. 

 Port B (PB7…PB0) (pins 8-1) : Πρόκειται για μια πόρτα μεγέθους 8-bit 
αμφίδρομης επικοινωνίας εισόδων/εξόδων, με εξωτερικές pull up αντιστάσεις 
(επιλεγμένες για κάθε bit). Σαν είσοδοι, τα pins που έχουν  πολυ μικρή τάση 
εισόδου, θα τραβήξουν ρεύμα αν οι αντιστάσεις pull up είναι 
ενεργοποιημένες. Λειτουργούν σαν pins τριών καταστάσεων όταν 
ενεργοποιηθεί “reset” ακόμα και αν το ρολόι δεν τρέχει. Τα pins  της πόρτας 
B επίσης χρησιμοποιούνται και για διάφορες λειτουργίες  του ΑΤmega 32. 
Πιο συγκεκριμένα: 
 PB7 (pin 8) : (SCK – SPI Bus Serial Clock.  Master Clock output, Slave 

Clock input pin για το SPI). Όταν το SPI έχει οριστεί σαν “slave”, τότε το 
SCK θεωρείται είσοδος ανεξάρτητα απ’τη ρύθμιση του DDB7. Όταν το  SPI 
έχει οριστεί σαν “master”, τότε το DDB7 καθορίζει αν το SCK θα είναι 
είσοδος ή έξοδος. 
 PB6 (pin 7) : (MISO – Master Data input, Slave Data output pin για το SPI.) 
Όταν το SPI έχει οριστεί σαν “master”, το MISO θεωρείται είσοδος 
ανεξάρτητα απ’τη ρύθμιση  του DDB6.Όταν το SPI έχει οριστεί σαν 
“slave”, τότε το DDB6 καθορίζει αν το MISO θα είναι είσοδος ή έξοδος. 
 PB5 (pin 6) : (MOSI – SPI Master Data output, Slave Data input for SPI). 
Όταν το SPI έχει οριστεί σαν “slave”, το MOSI θεωρείται είσοδος 
ανεξάρτητα απ’τη ρύθμιση του DDB5. Όταν το SPI έχει οριστεί σαν 
“master”, τότε το DDB5 καθορίζει αν το MOSI θα είναι είσοδος ή έξοδος. 
 PB4 (pin 5) : (SS – Slave select input). Όταν το SPI έχει οριστεί σαν “slave”, 
το SS θεωρείται είσοδος ανεξάρτητα απ’τη ρύθμιση του DDB4. Όταν το SPI 
έχει οριστεί σαν “master”, τότε το DDB4 καθορίζει αν το SS θα είναι 
είσοδος ή έξοδος. 
 PB3 (pin 4) : (AIN1/OC0) AIN1, Αναλογικός συγκριτής αρνητικής εισόδου. 
Διαμόρφωση του pin σαν είσοδο με το εσωτερικό pull up απενεργοποιημένο 
για την αποφυγή της ψηφιακής λειτουργίας της πόρτας, απο τις παρεμβολές 



- 25 - 
 

με την λειτουργία του αναλογικού συγκριτή. OC0, Το pin μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν εξωτερική έξοδος για το compare match του 
χρονιστή/μετρητή0 (timer/counter0). Το pin θα πρέπει να οριστεί σαν έξοδος 
για να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Επίσης αποτελεί έξοδο για την 
λειτουργία PWM (Pulse Width Modulation). 
 PB2 (pin 3) : (AIN0/INT2)AIN0, Αναλογικός συγκριτής αρνητικής εισόδου. 
Διαμόρφωση του pin σαν είσοδο με το εσωτερικό pull up απενεργοποιημένο 
για την αποφυγή της ψηφιακής λειτουργίας της πόρτας, απο τις παρεμβολές 
με την λειτουργία του αναλογικού συγκριτή.INT2, Εξωτερική ρουτίνα 
διακοπής. Το pin μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κλήση εξωτερικής 
ρουτίνας διακοπής. 
 PB1 (pin 2) : (T1) Αυτό το pin χρησιμοποιούμε για να κάνουμε χρήση του 
χρονιστή/μετρητή1 (timer/counter1). 
 PB0 (pin 1) : (T0/XCK)T0, χρησιμοποιούμε το pin για να κάνουμε χρήση 
του χρονιστή/μετρητή0 (timer/counter0). XCK, USART εξωτερικό ρολόι. Η 
εντολή “DDB0 set/reset” ελέγχει πότε το ρολόι θα λειτουργεί σαν έξοδος ή 
είσοδος αντίστοιχα. Το XCK pin είναι σε χρήση μόνο όταν το USART 
λειτουργεί  σε κατάσταση συγχρονισμού. 

 Port C (PC7…PC0) (pins 21-29) : Πρόκειται για μια πόρτα μεγέθους 8-bit 
αμφίδρομης επικοινωνίας εισόδων/εξόδων, με εξωτερικές pull up αντιστάσεις 
(επιλεγμένες για κάθε bit). Σαν είσοδοι, τα pins που έχουν πολυ μικρή τάση 
εισόδου, θα τραβήξουν ρεύμα αν οι αντιστάσεις pull up είναι 
ενεργοποιημένες. Λειτουργούν σαν pins τριών καταστάσεων όταν 
ενεργοποιηθεί “reset” ακόμα και αν το ρολόι δεν τρέχει. Αν η διεπαφή JTAG 
ενεργοποιηθεί, τότε οι αντιστάσεις pull up των PC5(TDI), PC3(TMS) και 
PC2(TCK) θα ενεργοποιηθούν ακόμα κι αν διενεργηθεί “reset”. Τα pins της 
πόρτας C επίσης χρησιμοποιούνται και για διάφορες λειτουργίες του ΑΤmega 
32. 
Πιο συγκεκριμένα: 
 PC7 (pin 29) : (TOSC2) Όταν το bit AS2 στην ASSR είναι 

ενεργοποιημένο (λογικό 1), για την ενεργοποίηση του ασύγχρονου 
χρονισμού του χρονιστή/μετρητή2 (timer/counter2), τότε το εν λόγω pin 
αποσυνδέεται απο την πόρτα και λειτουργεί σαν ανεστραμένη έξοδος του 
ενισχυτή του ταλαντωτή. Σε αυτή τη λειτουργία ένας ταλαντωτής 
κρυστάλου συνδέεται στο pin, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν είσοδος ή έξοδος. 

 PC6 (pin 28) : (TOSC1) Όταν το bit AS2 στην ASSR είναι 
ενεργοποιημένο (λογικό 1), για την ενεργοποίηση του ασύγχρονου 
χρονισμού του χρονιστή/μετρητή2 (timer/counter2), τότε το εν λόγω pin 
αποσυνδέεται απο την πόρτα και λειτουργεί σαν είσοδος του 
ανεστραμένου ενισχυτή του ταλαντωτή. Σε αυτή τη λειτουργία ένας 
ταλαντωτής κρυστάλου συνδέεται στο pin, με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σαν είσοδος ή έξοδος. 

 PC5 (pin 27) : (TDI – JTAG Test Data In) Σειριακή είσοδος δεδομένων 
που μετακινούνται στην Instruction Register ή στην Data Register. Όταν η 
διεπαφή JTAG είναι ενεργή, αυτό το pin δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν είσοδος ή έξοδος. 

 PC4 (pin 26) : (TDO – JTAG Test Data Out) Σειριακή έξοδος δεδομένων 
απο την Instruction Register ή την Data Register. Όταν η διεπαφή JTAG 
είναι ενεργή, τότε το pin δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν είσοδος ή 
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έξοδος. Το συγκεκριμένο pin είναι τριών καταστάσεων εκτός αν το TAP 
δηλώνει οτι λαμβάνονται δεδομένα για μεταφορά. 

 PC3 (pin 25) : (TMS – JTAG Test Mode Select) Αυτό το pin 
χρησιμοποιείται για την πλοήγηση διαμέσου του μηχανισμού κατάστασης 
ελέγχου TAP. Όταν η διεπαφή JTAG είναι ενεργή, τότε το pin δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σαν είσοδος ή έξοδος. 

 PC2 (pin 24) : (TCK – JTAG Test Clock) Η διεργασία JTAG 
συγχρονίζεται με το TCK. Όταν η διεπαφή JTAG είναι ενεργή, τότε το 
pin δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν είσοδος ή έξοδος. 

 PC1 (pin 23) : (SDA – Two-wire Serial Interface Data) Όταν το bit 
TWEN στην TWCR είναι ενεργοποιημένο (λογικό 1) για την έναρξη της 
διεπαφής της σειριακής δυο καλωδίων, το pin αποσυνδέεται απο την 
πόρτα και αποτελεί την είσοδο ή την έξοδο των σειριακών δεδομένων για 
την διεπαφή της σειριακής δυο καλωδίων. Σε αυτή τη λειτουργία υπάρχει 
ένα φίλτρο στο pin για τη εξαφάνιση ακίδων μικρότερων των 50ns στο 
σήμα εισόδου και το pin οδηγείται απο έναν οδηγό ανοιχτού καναλιού με 
slew-rate περιορισμό. Όταν το pin χρησιμοποιείται απο την διεπαφή της 
σειριακής δυο καλωδίων, η pull up μπορεί ακόμα να ελέγχεται απο το bit 
του PC1. 

 PC0 (pin 22) : (SCL – Two-wire Serial Interface Clock) Όταν το bit 
TWEN στην TWCR είναι ενεργοποιημένο (λογικό 1) για την έναρξη της 
διεπαφής της σειριακής δυο καλωδίων, το pin αποσυνδέεται απο την 
πόρτα και αποτελεί την είσοδο ή την έξοδο του σειριακού ρολογιού για 
την διεπαφή της σειριακής δυο καλωδίων. Σε αυτή τη λειτουργία, υπάρχει 
ένα φίλτρο στο pin για τη εξαφάνιση ακίδων μικρότερων των 50ns στο 
σήμα εισόδου και το pin οδηγείται απο έναν οδηγό ανοιχτού καναλιού με 
slew-rate περιορισμό. Όταν το pin χρησιμοποιείται απο την διεπαφή της 
σειριακής δυο καλωδίων, η pull up μπορεί ακόμα να ελέγχεται απο το bit 
του PC0. 

 Port D (PCD7…PD0) (pins 14-21) : Πρόκειται για μια πόρτα μεγέθους 8-bit 
αμφίδρομης επικοινωνίας εισόδων/εξόδων, με εξωτερικές pull up αντιστάσεις 
(Επιλεγμένες για κάθε bit). Σαν είσοδοι, τα pins που έχουν πολυ μικρή τάση 
εισόδου, θα τραβήξουν ρεύμα αν οι αντιστάσεις pull up είναι 
ενεργοποιημένες. Λειτουργούν σαν pins τριών καταστάσεων όταν 
ενεργοποιηθεί “reset” ακόμα και αν το ρολόι δεν τρέχει. Τα pins της πόρτας C 
επίσης χρησιμοποιούνται και για διάφορες λειτουργίες του ΑΤmega 32.  
Πιο συγκεκριμένα: 
 PD7 (pin 21) : (OC2 – Timer/Counter2 Output Compare Match output) 

Το pin χρησιμοποιείται σαν εξωτερική έξοδος για την σύγκριση εξόδου 
του χρονιστή/μετρητή2 (Timer/Counter2). Θα πρέπει να οριστεί σαν 
έξοδος (DDD7) για να χρησιμοποιηθεί απο αυτή τη λειτουργία. Το 
συγκεκριμένο pin αποτελεί επίσης την έξοδο για την λειτουργία του 
χρονιστή στο PWM. 

 PD6 (pin 20) : (ICP1 – Input Capture Pin) Το pin μπορεί να λειτουργήσει 
σαν καταγραφή εισόδου για τον χρονιστή/μετρητή1 (timer/counter1). 

 PD5 (pin 19) : (OC1A – Output Compare Match A output) Το pin 
χρησιμοποιείται σαν εξωτερική έξοδος για την Α σύγκριση  εξόδου του 
χρονιστή/μετρητή1 (Timer/Counter1). Θα πρέπει να οριστεί σαν έξοδος 
(DDD5) για να χρησιμοποιηθεί απο αυτή τη λειτουργία. Το συγκεκριμένο 
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pin αποτελεί επίσης την έξοδο για την λειτουργία του χρονιστή στο 
PWM. 

 PD4 (pin 18) : (OC1B - Output Compare Match B output) Το pin 
χρησιμοποιείται σαν εξωτερική έξοδος για την B σύγκριση  εξόδου του 
χρονιστή/μετρητή1 (Timer/Counter1). Θα πρέπει να οριστεί σαν έξοδος 
(DDD4) για να χρησιμοποιηθεί απο αυτή τη λειτουργία. Το συγκεκριμένο 
pin αποτελεί επίσης την έξοδο για την λειτουργία του χρονιστή στο 
PWM. 

 PD3 (pin 17) : (INT1) Το pin μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πηγή 
εξωτερική διακοπής. 

 PD2 (pin 16) : (INT0) Το pin μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πηγή 
εξωτερική διακοπής. 

 PD1 (pin 15) : (TXD) Όταν ο πομπός USART είναι ενεργοποιημένος, το 
pin ορίζεται σαν έξοδος ανεξάρτητα απ’την λογική κατάσταση της 
DDD1. 

 PD0 (pin 14) : (RXD) Όταν ο πομπός USART είναι ενεργοποιημένος, το 
pin ορίζεται σαν είσοδος  ανεξάρτητα απ’την λογική κατάσταση της 
DDD0. Όταν ο USART ωθεί το pin ώστε αυτό να χρησιμοποιείται σαν 
είσοδος, η pull up συνεχίζει να ελέγχεται απο το bit PD0. 

 
 
 
2.3 Αισθητήρια – Εφαρμογες[9,10] 
 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Για την μέτρηση της θερμοκρασίας μπορούμε να  χρησιμοποιήσουμε ένα PT-100.  

 

 

   

 

 

                                                         

 

Εικόνα 10 – PT100 

Βασική αρχή των αισθητηρίων PT-100, είναι οτι αλλάζει η αντίστασή τους (R) 
ανάλογα με την θερμοκρασία (t)που λαμβάνουν απο το περιβάλλον.Η αντίσταση τους 
σύμφωνα με την θερμοκρασία(για εύρος τιμών -200˚C έως 0˚C) μεταβάλλεται με την 
παρακάτω σχέση: 

 

Το εύρος απο 0˚C έως 850˚C καλύπτεται απο την παρακάτω συνάρτηση: 
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Οι τιμές των σταθερών είναι: 

 

 

 

Ακόμα η Ro είναι η αντίσταση στους 0˚C και ορίζεται με τιμή 100Ω.Η αλλαγή της 
αντίστασης στο εύρος της θερμοκρασίας μέχρι τους 100˚C είναι περίπου 0,4Ω/˚C. 
Επίσης η αντιστάση αυτή είναι κατασκευασμένη απο πλατίνη εξ αυτής και το όνομα 
του αισθητηρίου. 

Η χαρακτηριστική R = f(t) για το PT100 είναι η ακόλουθη: 

 

 

 

 Για να μπορέσουμε όμως να μεταδόσουμε αυτήν την τιμή στο σύστημά μας για 
περαιτέρω επεξεργασία θα χρειαστεί ενα κύκλωμα μετατροπής αντιστάσεως σε 
ρεύμα (Resistor to Current Circuit), γνωστό στην αγορά και ώς Transmitter ή 
Αναλογικός Μεταδότης Θερμοκρασίας.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11 – Αναλογικός Μεταδότης θερμοκρασίας 

Με αυτήν την συσκευή μεταφράζεται το μέγεθος της αντίστασης του PT-100 σε 
ρεύμα τιμής 4 εώς 20mA. Οι περισσότεροι μεταδότες στο εμπόριο διαθέτουν ρύθμιση 
για πολλές κλίμακες θερμοκρασίας όπως πχ. 0 εώς 100°C , -50 εώς +50°C και 
άλλες.Η σύνδεση του αναλογικού μεταδότη με το PT100 είναι η ακόλουθη: 
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 Εικόνα 12 – Σύνδεση PT100 με αναλογικό μεταδότη 

Η ρύθμιση γίνεται μέσω μιας μονάδας (programming unit) η οποία συνδέεται στη μία 
άκρη με το μεταδότη και στην άλλη με ένα καλώδιο USB ή RS232 στην θύρα ενός 
PC. Έπειτα μέσω ενός software περνάμε στην εσωτερική μνήμη του Transmitter τα 
δεδομένα για να κάνει την απαραίτητη μετατροπή σε ρεύμα 4...20mA όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα.  

 

 

Εικόνα 13 – Διασύνδεση για προγραμματισμό του analog transmitter 

Για να γίνει αυτή η μετατρόπη φυσικά χρειάζεται παροχή τάσεως DC 10-36V (Στις 
κλέμες “+” και “-” ) και σύνδεση του εν λόγω αισθητηρίου PT-100 (Στις κλέμες 1,2,3 
με αντίστοιχη συνδεσμολογία αν είναι 2-wire ή 3-wire). 

  



- 30 - 
 

 

Εικόνα 14 – Επαφές του analog transmitter 

 

 

Στο remote I/O συστημά μας έχουμε την δυνατότητα εισαγωγής αναλογικών εισόδων 
και συγκεκριμένα τη λήψη 8 τιμών στα bit 0-7 στην PORTA.Θα μπορούσαμε λοιπόν 
προγραμματίζοντας κατάλληλα τον αναλογικό μεταδότη μας (analog transmitter) να 
το συνδέσουμε στις αναλογικές εισόδους μας(σε όποιο bit εμείς επιθυμούμε), να το 
τροφοδοτήσουμε και να συνδέσουμε και το αισθητήριο pt100 για την λήψη 
θερμοκρασίας.Τέλος θα πρεπει να προγραμματίσουμε στο SCADA συστημά μας την 
μετάφραση καθε φορά της αναλογικής εισόδου που έχουμε σε 4-20mΑ στην 
αντίστοιχη τιμή θερμοκρασίας.Την πληροφορία αυτή την λαμβάνουμε προφανώς απο 
το datasheet του αναλογικού μεταδότη και προγραμματίζουμε αντίστοιχα. 
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ΥΓΡΑΣΙΑ 

 
Η μέτρηση της υγρασίας μπορεί να γίνει με τη μέθοδο «ξηρού-υγρού». Σε αυτή τη 
μέθοδο χρησιμοποιούμε άλλο ένα PT-100 αισθητήριο θερμοκρασίας, το οποίο όμως 
φροντίζουμε να είναι συνεχώς υγρό. 

 
Εικόνα 15 – Μέτρσηση σχετικής υγρασίας με 2 PT100 

  
Αυτό γίνεται αν το περιβάλλουμε με ένα υγρό πανί ή αλλιώς φυτίλι(Wick).Καθώς το 
ρεύμα αέρα περνά από το υγρό πανί, μέρος του νερού εξατμίζεται, προκαλώντας 
πτώση της θερμοκρασίας στο αισθητήριο. Ταυτόχρονα όμως, θερμότητα μεταφέρεται 
από τον αέρα στο πανί και τελικά επιτυγχάνεται μια μόνιμη κατάσταση (μη-
ισορροπίας), στην οποία το υγρό αισθητήριο δείχνει χαμηλότερη θερμοκρασία από το 
αντίστοιχο ξηρό. Το ποσοστό αυτής της μείωσης εξαρτάται από την σχετική υγρασία 
του αέρα. Αν η σχετική υγρασία είναι χαμηλή, ο ρυθμός εξάτμισης στο υγρό 
αισθητήριο είναι μεγαλύτερος, με συνέπεια η μείωση της θερμοκρασίας να είναι 
μεγαλύτερη. 
Για να υπολογίσουμε την σχετική υγρασία χρειάζεται να γνωρίζουμε την 
θερμοκρασία του αέρα(στο ξηρό PT100) και την θερμοκρασία του αέρα σε συνθήκες 
100% υγρασίας(στο υγρό PT100) με δεδομένη ατμοσφαρική πίεση η οποία δίνεται 
απο την σχέση: 
 

 
 
O τύπος που μας δίνει την σχετική υγρασία είναι:  
 

 
 
Όπου w ο λόγος μίξης του αέρα και Ws ο κορεσμένος λόγος μίξης του αέρα οι οποίοι 
δίνονται απο τους παρακάτω τύπους: 
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Οπου: 

Cp=Συγκεκριμένη χωρητικότητα ζέστης του υγρού αέρα σε σταθερή 
πίεση(J/g)~1.005 J/g 

Cpv= Συγκεκριμένη χωρητικότητα ζέστης της εξάτμισης του νερού σε σταθερή 
πίεση(J/g)~4.186 J/g 

Lv=χωρητικότητα ζέστης του υδρατμού(J/g)~2500 J/g 

Tc=θερμοκρασία του ξηρού PT100 σε βαθμούς κελσίου 

Twb=θερμοκρασία του υγρού PT100 σε βαθμούς κελσίου 

Eswb=κορεσμένη πίεση υδρατμών στο υγρό PT100 σε mb 

και  

 
 
Όπου: 
 
Εs= κορεσμένη πίεση των υδρατμών  
 
P=ατμοσφαιρική πίεση του αέρα 
 
 Έπειτα η έξοδος αυτών των δυο θερμομέτρων εισάγεται στο σύστημα μετρήσεων και 
γνωρίζοντας την διαφορά θερμοκρασίας τους και τους παραπάνω τύπους μπορούμε 
να βρούμε την σχετική υγρασία (σε μονάδες επι τοις εκατό %RH ή αλλιώς Relative 
Humidity. 
Ακόμα αξίζει να αναφερθεί οτι αυτή η μέθοδος εκτός του οτι μας προσφέρει ακρίβεια 
στην μέτρηση της σχετικής υγρασίας(με αποκλίσεις το πολύ 10% λόγω 
προσεγγιστικών σχέσεων), είναι και η οικονομικότερη μέθοδος(σε σχέση με χρήση 
υγρασιομέτρου) μιάς και απλα προσθέτουμε ακόμα ένα θερμόμετρο και έτσι το 
τελικό αποτέλεσμα είναι με δυο αισθητήρια θερμοκρασίας να λαμβάνουμε 
Θερμοκρασία και Υγρασία ταυτόχρονα. 
 

 

Αντίστοιχα σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα μπορούσαμε να  χρησιμοποιήσουμε 
ένα analog transmitter ο οποίος να δέχεται δύο εισόδους για τα pt100 ή ακόμα και 
δύο ίδιους  transmitter οπου θα συνδέσουμε ενα pt100 στον καθε ένα απο 
αυτούς.Έτσι θα χρησιμοποιήσουμε δύο εισόδους στο RIO π.χ στα bit 0 και 1 και με 
τον αντίστοιχο προγραμματισμό στο SCADA για τις τιμές των ρευμάτων που θα 
λάβουμε υπολογίζουμε την σχετική υγρασία. 
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ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

Ο υπολογισμός της ταχύτητας σε στροφές ανα λεπτό(RPM) μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με ένα capacitive proximity switch. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16 – capacitive proximity switch 

Αυτό είναι ένα αισθητήριο το οποίο λειτουργεί σαν διακόπτης δημιουργώντας μια 
έξοδο της τάξεως των mA κάθε φορά που πλησιάζει ένα αντικείμενο κοντά σε αυτό 
σε μια συγκεκριμένη απόσταση.Οταν αναφερόμαστε σε στροφές και συγκεκριμένα 
σε  ένα περιστρεφόμενο άξονα εννοούμε τις περιστροφές του άξονα σε διάστημα ενός 
λεπτού: 

 

Οπου z περιστροφές του άξονα και ΔΤ το διάστημα ενός λεπτού,ενώ η συχνότητα 
περιστροφής δίνεται απο τον τύπο: 

 

Όπου ω η κυκλική συχνότητα περιστροφής ίση με 2πf και π η σταθερά ίση 3,14 

 

Σε αυτή την περίπτωση το switch πρόκειται για μια ψηφιακή είσοδο στο συστημά 
μας, οπότε για την λειτουργία του θα χρειαστούμε να χρησιμοποιήσουμε μια 
ψηφ.είσοδο στην portB του Remote I/O και να το τροφοδοτήσουμε με 
τάση.Προφανώς η λογική στην λειτουργία ενος  τέτοιου switch θα είναι η μέτρηση 
των αλλαγών της κατάστασης απο 0ma σε κάποια mA στο διάστημα ενός λεπτού,δηλ. 
της κατάστασης απο το λογικό 0 σε 1.Αυτό το άθροισμα των μετρήσεων των 
αλλαγών θα μπορούσε να αποθηκευτεί σε ένα counter στο SCADA συστημά μας και 
να βλέπουμε τις στροφές στην οθόνη του υπολογιστή μας. 
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2.4 Μετατροπείς (D/A,A/D)[11] 
 
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές παρέχουν εξαιρετική ικανότητα επεξεργασίας και 
αποθήκευσης της πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή. Ένα ψηφιακό σήμα έχει μόνο δύο 
διακριτές στάθμες.Αντίθετα, τα μετρούμενα φυσικά μεγέθη είναι διαθέσιμα μέσω των 
αισθητηρίων σε αναλογική μορφή. Ένα αναλογικό σήμα μεταβάλλεται συνεχώς 
μεταξύ δύο οριακών τιμών, δηλαδή λαμβάνει άπειρες τιμές. Για την αξιοποίηση των 
ψηφιακών συστημάτων στις μετρητικές διατάξεις χρησιμοποιούνται οι μετατροπείς 
αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (Analog to Digital Converters,ADC) και οι 
μετατροπείς ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (Digital to Analog Converters, DAC). 
Ο ADC αποτελεί τη συσκευή διασύνδεσης εισόδου προς το ψηφιακό σύστημα και ο 
DAC τη συσκευή διασύνδεσης εξόδου, για την ενεργοποίηση κάποιας αναλογικής 
συσκευής. 
 

Μετατροπείς D/A 
 

Ένας μετατροπέας D/A μετατρέπει μια ψηφιακή λέξη των n bits σε αναλογικό σήμα, 
σύμφωνα με τη σχέση: 

 
 
όπου k είναι μια σταθερά αναλογίας και Vref η τάση αναφοράς του μετατροπέα. Με 
bn–1 συμβολίζεται το περισσότερο σημαντικό bit της ψηφιακής λέξης (most significant 
bit, MSB) και με b0 το λιγότερο σημαντικό bit (least significant bit, LSB). 
H τάση αναφοράς Vref καθορίζει τη μέγιστη τιμή της τάσης εξόδου του D/A, δηλαδή 
την τιμή της uo όταν όλα τα bits της ψηφιακής εισόδου είναι σε κατάσταση λογικού 
“1”. Η τάση αναφοράς μπορεί να είναι σταθερή ή μεταβαλλόμενη, όποτε έχουμε ένα 
μετατροπέα που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής μεταξύ του αναλογικού και του 
ψηφιακού σήματος (multiplying DAC, MDAC).Στο παρακάτω σχήμα έχουμε την 
κυκλωματική δομή του βασικού μετατροπέα D/A για ένα ψηφιακό σήμα των 4bits. 

 
 
 
 
 
 

Κυκλωματική δομή βασικού μετατροπέα DAC. 
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Ο μετατροπέας αποτελείται από τον καταχωρητή αποθήκευσης της ψηφιακής λέξης, 

μια διάταξη αντιστάσεων ακριβείας, την πηγή αναφοράς και τους αναλογικούς 
διακόπτες,η θέση των οποίων ελέγχεται από το ψηφιακό σήμα εισόδου. Ο τελεστικός 
ενισχυτής μετατρέπει το ρεύμα ii που παρέχει η διάταξη των αντιστάσεων σε τάση. 
Αν υποθέσουμε ότι οι αντιστάσεις έχουν τις σημειωμένες τιμές και η τάση αναφοράς 

είναι 10V τότε η αρχική σχέση που αναφέραμε πέρνει την μορφή: 
 

 
 
Όταν το ψηφιακό σήμα έχει την τιμή “0001” είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης S0 

και η τάση εξόδου έχει τη μικρότερη τιμή 0.625V. Αντίστοιχα στη ψηφιακή τιμή 
“1100” είναι ενεργοποιημένοι οι διακόπτες S3 και S2 και η τάση εξόδου έχει την τιμή 
6.500V, ενώ όταν “1111”, είναι ενεργοποιημένοι όλοι οι διακόπτες και η αναλογική 
τάση λαμβάνει τη μέγιστη τιμή 9.375V.Οι τιμές αυτές προκύπτουν απο τον παρακάτω 
πίνακα αληθείας: 
 

 
 
Ακόμα αξίζει να σημειώσουμε οτι το μειονέκτημα του βασικού μετατροπέα D/A είναι 
ότι οι αντιστάσεις έχουν μεγάλη διαφορά τιμών, ιδιαίτερα όταν ο αριθμός των bits 
είναι μεγάλος. Ως αποτέλεσμα οι αντιστάσεις έχουν διαφορετική θερμοκρασιακή 
συμπεριφορά και η ακρίβεια του κυκλώματος είναι μικρή.Ο περιορισμός της μεγάλης 
διασποράς περιορίζεται με κυκλώματα DAC που χρησιμοποιούν το δικτύωμα σκάλας 
και ανάστροφης σκάλας αντίστοιχα οπου οι τελευταίοι παρέχουν και γρηγορότερη 
απόκριση και είναι οι πιο διαδεδομένοι στην αγορά. 

 
DAC μετατροπέας που χρησιμοποιεί το δικτύωμα ανάστροφης σκάλας 
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Παρακάτω παραθέτουμε τις χαρακτηριστικές μεταφοράς ενός DAC συναρτήσει της 
αναλογικής εξόδου και βλέπουμε την ιδανική και πραγματική απόκριση για θετικές 
τάσεις εξόδου: 
 

 
 
 

Μετατροπείς A/D 
 
Ένας μετατροπέας A/D μετατρέπει ένα αναλογικό σήμα με σταθερή τιμή Vi σ’ ένα 
ψηφιακό κώδικα, ο οποίος εκφράζει το λόγο Vi / Vref. Η Vref είναι μια τάση αναφοράς 
με την οποία συγκρίνεται η τάση εισόδου. Επομένως, όταν η τάση εισόδου είναι ίση 
με την τάση αναφοράς ο ψηφιακός κώδικας που παράγει ο ADC έχει τη μέγιστη τιμή. 
Σημειώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα που ο ADC εκτελεί τη μετατροπή, η τιμή 
της αναλογικής τάσης εισόδου πρέπει να διατηρείται σταθερή. Ο χρόνος μετατροπής 
(conversion time) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνική που χρησιμοποιείται 
στην υλοποίηση του A/D. Οι πλέον διαδεδομένες τεχνικές είναι: 
 
1.Η παράλληλη(flash) 
2.Η μέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων(successive approximation) 
3.Η sigma-delta(σιγμα-δελτα) 
 

1.Παράλληλοι Μετατροπείς A/D 
Η παράλληλη τεχνική χρησιμοποιείται στην υλοποίηση ADC με εξαιρετικά μικρούς 
χρόνους μετατροπής. Για το σκοπό αυτό η τάση εισόδου συγκρίνεται μέσω N = 2n – 1 
συγκριτών με τις επιμέρους τάσεις αναφοράς, οι οποίες παράγονται από την Vref μ’ένα 
ωμικό διαιρέτη τάσης.Έτσι, η έξοδος κάθε συγκριτή δείχνει αν η τάση εισόδου είναι 
μικρότερη ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τάση αναφοράς. Όσο μεγαλύτερη είναι η 
τάση εισόδου τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συγκριτών με τάση εξόδου 
λογικό “1”. Παρακάτω φαίνεται η δομή ενος παράλληλου μετατροπέα A/D με 
κωδικοποίηση 3bit: 
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2. Μετατροπείς A/D Διαδοχικών Προσεγγίσεων 
 
Ένα απλοποιημένο λειτουργικό διάγραμμα του μετατροπέα A/D διαδοχικών 
προσεγγίσεων είναι το παρακάτω: 

 
Η διαδικασία της μετατροπής ξεκινά με την εφαρμογή του σήματος SOC(start of 
conversion), οπότε το κύκλωμα ελέγχου επιβάλει λογικό “1” στο ΜSB του 
καταχωρητή διαδοχικών προσεγγίσεων (SAR) των n bits. Όλα τα υπόλοιπα ψηφία 
του καταχωρητή είναι σε λογικό “0”.Η ψηφιακή λέξη από τον SAR εφαρμόζεται στο 
μετατροπέα D/A και μετατρέπεται σε αναλογική τάση, με την οποία συγκρίνεται η 
τάση εισόδου Vi. Επομένως, στο πρώτο βήμα της διαδικασίας μετατροπής η τάση 
εισόδου συγκρίνεται με την τάση Vref /2. Όταν ισχύει Vi > Vref /2, το MSB του SAR 
διατηρείται στην τιμή “1”, αλλιώς μηδενίζεται. Στο επόμενο βήμα το επόμενο 
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σημαντικότερο ψηφίο του SAR λαμβάνει την τιμή “1” και η νέα αναλογική τάση από 
τον DAC συγκρίνεται με την τάση εισόδου. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται n φορές, 
έτσι ώστε να οριστούν οι τιμές όλων των bits του ψηφιακού κώδικα εξόδου. 
Αν για τη διευκόλυνση της ανάλυσης θεωρήσουμε ότι n = 3(αριθμός των bit της 
ψηφιακής εξόδου), τότε από το πρώτο βήμα έχουμε: 
 

 
Επειτα στο δεύτερο βήμα η σύγκριση γίνεται με την τάση  οπου 

b2=1 και υποθέτουμε οτι ισχύει:	

 
 
επομένως, στο δεύτερο βήμα το bit b1 του SAR μηδενίζεται από το συγκριτή. 
Στο τρίτο και τελευταίο βήμα της διαδικασίας μετατροπής η Vi συγκρίνεται με την 
τάση 	

 
Οπου b2=1 και b1=0  
και υποθέτουμε οτι ισχύει  
	

	
Επομένως, η ψηφιακή λέξη έχει την τιμή b2b1b0 = “101”, η οποία μεταφέρεται στον 
καταχωρητή εξόδου, ενώ ταυτόχρονα το κύκλωμα ελέγχου ενεργοποιεί το σήμα 
τέλους μετατροπής (EOC).Οι μετατροπείς A/D διαδοχικών προσεγγίσεων είναι 
ιδιαίτερα διαδεδομένοι, καθώς έχουν απλή κατασκευή και μικρούς χρόνους 
μετατροπής. Είναι φανερό ότι ο χρόνος μετατροπής είναι τόσο μεγαλύτερος, όσο 
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των bits του ψηφιακού κώδικα. Συνήθως η 
διακριτική τους ικανότητα κυμαίνεται από 8 έως 16bits. 
 

3. Μετατροπείς A/D Σίγμα–Δέλτα 
Στους προηγούμενους μετατροπείς A/D, το αναλογικό σήμα εισόδου πρέπει να 
διατηρείται σταθερό κατά το χρονικό διάστημα της μετατροπής. Η συχνότητα 
δειγματοληψίας fs του αναλογικού σήματος εισόδου, με μέγιστη συχνότητα fi, 
περιορίζεται από το χρόνο μετατροπής του A/D. Σύμφωνα με το κριτήριο του 
Nyquist, η συχνότητα δειγματοληψίας πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση fs ≥ 2 ⋅ fi , έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η αναγέννηση του αναλογικού σήματος εισόδου χωρίς 
παραμόρφωση, από τη ψηφιακή έξοδο του ADC. Το αναλογικό σήμα κβαντο- 
ποιείται σε  στάθμες, όπου n είναι ο αριθμός των bits του ψηφιακού κώδικα. 
Οι μετατροπείς A/D σίγμα–δέλτα (sigma–delta ADCs), αποτελούνται από δύο μέρη, 
το διαμορφωτή σίγμα–δέλτα και το ψηφιακό φίλτρο εξόδου (digital decimation 
filter). Ο διαμορφωτής σίγμα–δέλτα λειτουργεί ως μετατροπέας τάσης σε συχνότητα, 
επιτελώντας την κβαντοποίηση του αναλογικού σήματος εισόδου. Ο διαμορφωτής 
παρέχει στην έξοδό του μια παλμοσειρά από λογικά “1” και “0” με διάρκεια τ = 1/fq, 
όπου fq είναι η συχνότητα κβαντοποίησης ή συχνότητα υπερδειγματοληψίας 
(oversampling frequency). Η συχνότητα υπερδειγματοληψίας ορίζεται από 
τη σχέση: 
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όπου fs είναι η συχνότητα δειγματοληψίας ( 2 s i f ≥ ⋅ f ), η οποία αντιστοιχεί στη 
συχνότητα με την οποία ανακτάται ο κώδικας των n bits από το ψηφιακό φίλτρο 
εξόδου. Το ψηφιακό φίλτρο του ADC σίγμα–δέλτα επιτελεί τη μετατροπή της 
παλμοσειράς εξόδου από το διαμορφωτή (ψηφιακό σήμα του 1bit), σε ψηφιακές 
λέξεις των n bits. Η δομή του ADC σίγμα–δέλτα με διαμορφωτή πρώτης τάξης 
εικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: 
 

 
 
Ο διαμορφωτής πρώτης τάξης περιλαμβάνει ένα ολοκληρωτή, στην είσοδο του 
οποίου οδηγείται η διαφορά e του αναλογικού σήματος εισόδου από το σήμα που 
παρέχει ένας DAC του ενός bit. Η τάση αναφοράς (Vref) του DAC ορίζει την περιοχή 
τιμών του σήματος εισόδου ui. Έτσι, με τη χρήση ενός διπολικού DAC με τάση 
αναφοράς 10V, υλοποιείται ένας ADC σίγμα–δέλτα με εύρος μετατροπής ±10V. Η 
έξοδος του ολοκληρωτή ug συγκρίνεται με το μηδέν, με τη συχνότητα 
υπερδειγματοληψίας fq, μέσω ενός συγκριτή και ενός D Flip–Flop. Ο συγκριτής και 
το Flip–Flop επιτελούν την κβαντοποίηση του σήματος εισόδου στο 1bit. Το 
ψηφιακό σήμα um στην έξοδο του Flip–Flop αποτελεί την είσοδο του DAC και 
ταυτόχρονα την παλμοσειρά εξόδου του διαμορφωτή σίγμα-δέλτα. Εξαιτίας της 
λειτουργίας του διαμορφωτή σε κλειστό βρόχο, η μέση τιμή του σήματος στην έξοδο 
του DAC (uDAC) είναι ίση με το αναλογικό σήμα εισόδου. 
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3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε σε βήματα τη κατασκευή των επιμέρους 
στοιχείων του συστήματος. 
 
3.1 Κατασκευή Remote Input/Output (RIO)[1,2,3,4,5,13,14] 
 
Την κατασκευή του RIO την έχουμε χωρίσει στα ακόλουθα βήματα: 

1. Τοποθέτηση κυκλώματος τροφοδοσίας πλακέτας  
2. Τοποθέτηση μικροεπεξεργαστή και σχετικού κυκλώματος. 
3. Τοποθέτηση κυκλώματος ψηφιακών εισόδων/εξόδων. 
4. Τοποθέτηση κυκλώματος για την επικοινωνία με Η/Υ (S.C.A.D.A) 

 
3.1.1 Τοποθέτηση κυκλώματος τροφοδοσίας πλακέτας 
 
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το σχέδιο του κυκλώματος τροφοδοσίας της 
πλακέτας. Η τελική μας τάση στην έξοδο του κυκλώματος πρέπει να είναι 5V. 
Γι’αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε δυο LM2593 (Step Down Voltage Regulators) και 
στη συνέχεια ένα LM7805 (Positive Voltage Regulator). Η λειτουργία των επιμέρους 
κυκλωμάτων αναλύεται σε κάθε βήμα ξεχωριστά. 
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Εικόνα 17 - Σχέδιο κυκλώματος τροφοδοσίας πλακέτας 
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1. Τοποθέτηση κυκλώματος γέφυρας RS403. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε σε 
αυτό το βήμα είναι τα παρακάτω: 

i. 1  connector 3-pin (L,N,GND) 
ii. 1 αντικεραυνική προστασία(LSA 075) στα 75V με λειτουργία gas 

discharge 
iii. 1  γέφυρα ανόρθωσης RS403 (200V,4A) 
iv. 2  ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές των 1000μF στα 63V 
v. 1  κεραμικό πυκνωτή 100nf (104ESM) 

 

 
Εικόνα 18 - Υλικά κυκλώματος γέφυρας RS403 

 
Ακολουθεί το σχέδιο του κυκλώματος για τη γέφυρα RS403. 
 

 
Εικόνα 19 - Σχέδιο κυκλώματος για τη γέφυρα RS403 

 
 
Συνδέουμε τα παραπάνω υλικά και χρησιμοποιούμε ένα μετασχηματιστή 230V/24V 
AC και εφαρμόζουμε τάση 24VAC στον connector μας. 
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Εικόνα 20 - Κύκλωμα γέφυρας για την είσοδο της τροφοδοσίας. 

Μετράμε την τάση στην έξοδο της γέφυρας(35,2VDC)και επιβεβαιώνουμε την ορθή 
λειτουργία του κυκλώματος. 
 

 
Εικόνα 21 - Μέτρηση Τάσης στην έξοδο του  κυκλώματος γέφυρας. 

Με το κύκλωμα αυτό μετασχηματίζουμε την τάση του δικτύου από 230V σε 24VAC 
και εφαρμόζουμε την τάση στον connector. Χρησιμοποιούμε αντικεραυνική 
προστασία που περιέχει 2 gas discharger και οδηγούμε την τάση στην είσοδο μιας 
γέφυρας ανόρθωσης. Σύμφωνα με  για Vrms=24V βρίσκουμε 
Vmax=33,94V, επειδή όμως η τάση από την έξοδο του μετασχηματιστή είναι 
25,6VAC to Vmax που παίρνουμε στην πράξη είναι 36,2V. Υπολογίζοντας λοιπόν 



- 44 - 
 

και την πτώση τάσης στις διόδους κατά την ανόρθωση μετράμε 35,2VDC στην έξοδο 
της γέφυρας. Η τάση DC που παίρνουμε οδηγείται σε 2 ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές 
και εξομαλύνεται έτσι ώστε να πάρουμε την μέγιστη τιμή της τάσης (Vmax) και να 
μην έχουμε διακυμάνσεις στην τάση με αποτέλεσμα η Vmax να γίνεται ίση με την 
μέση τιμή της τάσης. Τέλος χρησιμοποιούμε έναν κεραμικό πυκνωτή για να κόψουμε 
τις υψηλές συχνότητες. 
 

2. Τοποθετούμε το κύκλωμα του πρώτου step down regulator (LM2593HVT) 
στην έξοδο του οποίου θα έχουμε 24V. Τα υλικά που χρειαζόμαστε για το εν 
λόγω κύκλωμα είναι τα παρακάτω: 

 
i. 1 δίοδος shottkey MBR160 

ii. 1  δίοδος shottkey MBR 3100 
iii. 1  LED (πράσινο) 
iv. 3  κεραμικούς πυκνωτές 100nf(104ESM) 
v. 3  ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές 100μF στα 35V 

vi. 1  transistor C556B BJT-npn 
vii. 1  trimmer Y502  5kΩ 

viii. 1  πηνίο 150μH,4A 
ix. 1  βατική αντίσταση 0,33Ω,5W 
x. 2  αντιστάσεις των 2,2 kΩ 

xi. 1  αντίσταση των 10kΩ 
xii. 1  αντίσταση των 120Ω 

xiii. 1  ασφαλειοθήκη και μία ασφάλεια των 2A 
xiv. 1  connector 3 επαφών(+,-,GND) 
xv. 1   δίοδος shottkey MUR 4100 

xvi. 1  LM2593HVT (Step Down Voltage regulator) 
 

 
Εικόνα 22 – Υλικά για το πρώτο step down στα 24V 
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Το σχέδιο του κυκλώματος για το πρώτο step down είναι : 
 

 
 

Εικόνα 23 - Σχέδιο κυκλώματος πρώτου step down στα 24V 
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Συνδέουμε τα παραπάνω υλικά και χρησιμοποιούμε το trimmer για να ρυθμίσουμε 
την τάση στα 24V στην έξοδο του LM2593: 

 
Εικόνα 24 – Ρύθμιση του trimmer για 24V στην έξοδο 

Με αυτό το κύκλωμα αρχικά οδηγούμε τα 35,2V στην είσοδο του LM2593 (step 
down voltage regulator) και ρυθμίζουμε το trimmer έτσι ώστε να πάρουμε 24VDC 
στην έξοδο. Το LM2593 απότελείται απο Vin, Vout, Gnd, Ss, Delay, Flag και 
Feedback. Στο Vin οδηγούμε την τάση, ενώ στο Vout παίρνουμε την τάση στην έξοδο 
του ολοκληρωμένου. Στο GND συνδέουμε την γείωση. Στο feedback χρησιμοποιούμε 
σαν είσοδο την τάση από τον εκπομπό του transistor οπου θα χρησιμοποιηθεί για να 
γίνει σύγκριση με την τάση στην έξοδο και ακριβής ρύθμιση σε αυτή. Στο Delay 
χρησιμοποιούμε έναν κεραμικό πυκνωτή και έτσι ρυθμίζουμε τον ρυθμό εξόδου της 
τάσης κατά την εκκίνηση της λειτουργίας του ολοκληρωμένου. Στο SS 
χρησιμοποιούμε έναν κεραμικό πυκνωτή και το γειώνουμε. Στο flag χρησιμοποιούμε 
μια LED η οποία φωτοβολεί (ορθή λειτουργία) όταν το flag είναι σε θέση low(0), ενώ 
όταν ρεύμα διαπεράσει το flag και γίνει high(1), τότε η δίοδος σταματάει να 
φωτοβολεί. Το flag μας δίνει λοιπόν την πληροφορία αν η τάση έχει πέσει κάτω από 
ένα συγκεκριμένο όριο και αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας την βατική 
αντίσταση για current sensing. Ακόμα χρησιμοποιούμε πηνίο-ηλεκτρολυτικούς 
πυκνωτές για εξομάλυνση της τάσης και κεραμικό πυκνωτή για τις υψηλές 
συχνότητες και διόδους κάθε φορά για επιστροφή ρεύματος κατά τη διακοπή 
λειτουργίας του κυκλώματος. Στον connector έχουμε την δυνατότητα σύνδεσης 
φορτίου (π.χ.μπαταρίας μολύβδου) για την φόρτισή της σε περίπτωση που στο 
σύστημα κοπεί η τροφοδοσία. Έτσι έχουμε και μια ασφάλεια για την ασφαλή 
φόρτιση της. 
 

3. Τοποθετούμε το κύκλωμα του δεύτερου step down regulator (LM2593HVT) 
στην έξοδο του οποίου θα έχουμε 12V. Τα υλικά που χρειαζόμαστε για το εν 
λόγω κύκλωμα είναι τα παρακάτω: 

i. 1  πηνίο 150μH,1A 
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ii. 3  ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές 100μF στα 35V 
iii. 2  κεραμικούς πυκνωτές 100nf(104ESM) 
iv. 2  αντιστάσεις των 10kΩ 
v. 1  αντίσταση των 47kΩ 

vi. 1  αντίσταση των 120Ω 
vii. 1  trimmer Υ502 των 5kΩ 

viii. 1  δίοδος zener στα 18V 
ix. 1  LED (πράσινο) 
x. 1  δίοδος shottkey MBR 160 

xi. 1  LM2593HVT (Step Down Voltage Regulator) 
 

 

Εικόνα 25 – Υλικά για το δεύτερο step down 

 
Το σχέδιο του κυκλώματος για το δεύτερο step down είναι : 
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Εικόνα 26 - Σχέδιο κυκλώματος δεύτερου step down στα 12V. 
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Συνδέουμε τα παραπάνω υλικά και χρησιμοποιούμε το trimmer για να ρυθμίσουμε 
την τάση στα 12V στην έξοδο του LM2593: 
 

 

Εικόνα 27 – Ρύθμιση του trimmer για 12V στην έξοδο. 

Σε αυτό το κύκλωμα οδηγούμε την τάση 24V στην είσοδο ενός άλλου LM2593 (Step 
Down Voltage Regulator) και ρυθμίζουμε το trimmer στην έξοδο στα 12V. 
Χρησιμοποιούμε στο Vin την είσοδο της τάσης ενώ στο Vout παίρνουμε την έξοδο. 
Στο GND συνδέουμε την γείωση. Στο flag συνδέουμε μια LED για ένδειξη σωστής 
λειτουργίας. Στο delay συνδέουμε έναν κεραμικό πυκνωτή για ρύθμιση του ρυθμού 
της τάσης εξόδου. Στο feedback οδηγούμε ως είσοδο την τάση στο ένα άκρο του 
πυκνωτή για σύγκριση, με αποτέλεσμα την σταθερή τάση εξόδου. Στο SS (soft start), 
συνδέουμε μια zener στα 18V. Το SS λειτουργεί ως εξής:  
Όσο οδηγείται τάση σε αυτό, τότε λειτουργεί το ολοκληρωμένο, ενώ όταν δεν δεί 
τάση στην είσοδό του, τότε κόβει την έξοδο. Έτσι λοιπόν αν η τάση στην είσοδο 
πέσει κάτω από 18V η zener θα περάσει σε κατάσταση HiZ, και η τάση δεν θα 
οδηγηθεί στο SS, οποτε θα λειτουργήσει σαν SD (shutdown) και θα κόψει την τάση 
στην έξοδο. Έτσι δίνεται η δυνατότητα ελέγχου πτώσης της τάσης από 24 σε 18V και 
ο τερματισμός της λειτουργίας του ολοκληρωμένου. 
 

4. Τοποθετούμε το κύκλωμα του regulator (LM7805) στην έξοδο του οποίου θα 
έχουμε 5V. Τα υλικά που χρειαζόμαστε για το εν λόγω κύκλωμα είναι τα 
παρακάτω: 
 

i. 1  πηνίο 10μH (choke) 
ii. 2  πυκνωτές τανταλίου 10μF στα 25V 
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iii. 2  κεραμικούς πυκνωτές 100nf(104ESM) 
iv. 1  LM7805 (Voltage regulator) 

 

 
Εικόνα 28 – Υλικά για το κύκλωμα regulator LM7805 

Το σχέδιο του κυκλώματος για το τελευταίο step down είναι : 
 

 
Εικόνα 29 - Σχέδιο κυκλώματος τελευταίου step down στα 5V 

Στο τελικό αυτό κύκλωμα του τροφοδοτικού, οδηγούμε τα 12V στην είσοδο του 
LM7805 (Voltage Regulator) και παίρνουμε τάση 5V στην έξοδο. Χρησιμοποιούμε 
το Vin για την είσοδο των 12V και στο Vout παίρνουμε τα 5V. Στο GND συνδέουμε 
την γείωση. Χρησιμοποιούμε πηνίο-πυκνωτή για εξομάλυνση της τάσης και 
εξασφάλιση σταθερής DC τάσης στην είσοδο του LM7805. Χρησιμοποιούμε 
πυκνωτές τανταλίου και όχι ηλεκτρολυτικούς, λόγω της δυνατότητας τους να 
γειώνουν τις υψηλές συχνότητες. Χρησιμοποιούμε τους κεραμικούς σαν φίλτραρισμα 
ξανά για τις υψηλές συχνότητες καθώς βρισκόμαστε πολύ κοντά στον 
μικροεπεξεργαστή. 
Με το κύκλωμα της τροφοδοσίας τελειωμένο, η πλακέτα μας είναι όπως στην εικόνα 
18. 
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Εικόνα 30 - Κύκλωμα τροφοδοσίας πλακέτας 

Παίρνουμε μέτρηση για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του κυκλώματος 
τροφοδοσίας της πλακέτας. 

 
Εικόνα 31 - Επαλήθευση σωστής λειτουργίας κυκλώματος τροφοδοσίας πλακέτας 
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3.1.2 Τοποθέτηση μικροεπεξεργαστή και σχετικού κυκλώματος. 
 
Το κύκλωμα το οποίο συνοδεύει τον επεξεργαστή, για να μπορούμε να 
πραγματοποιήσουμε το πρώτο πρόγραμμα ώστε να επιβεβαιώσουμε την σωστή 
λειτουργία του, αποτελείται απο τα εξής υλικά:  
 

i. 1 atmel microcontroller ATMEGA32L 8bit και επάργυρη βάση 
ii. 1 connector προγραμματισμού μικροελεγκτή 10-pin 

iii. 2 κεραμικούς πυκνωτές 100nF (104ESM) 
iv. 2 κεραμικούς πυκνωτές 10pF 
v. 1 αντίσταση των 3,3kΩ 

vi. 1 πηνίο 10μH 
vii. 1 LED (πράσινο) 

viii. 1 κρύσταλλο 16Mhz (16.000H9H) 
 

 
Εικόνα 32 – Υλικά για το κύκλωμα του ATMEGA32L. 

Με την τοποθέτηση του εν λόγω κυκλώματος, η πλακέτα μας έχει αυτή τη μορφή: 
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Εικόνα 33 – H πλακέτα μας μετά την τοποθέτηση του κυκλώματος ATMEGA32L. 

Επιλέγουμε κρύσταλλο 16Mhz και τους απαραίτητους decoupler κεραμικούς 
πυκνωτές (10pF) για την αντίστοιχη συχνότητα λειτουργίας. Συνδέουμε με ένα πηνίο-
πυκνωτή την τάση τροφοδοσίας του μικροελεγκτή (VCC) με την τάση αναλογικής 
λειτουργίας (AVCC) εξασφαλίζοντας την αποκοπή των υψηλών συχνοτήτων. 
Συνδέουμε τον τελευταίο κεραμικό πυκνωτή (100nF) στην αναλογική αναφορά 
(ΑREF) και στην γείωση για την εξασφάλιση των ελάχιστων παρασίτων. Τέλος 
συνδέουμε την βάση και τον μικροελεγκτή καθώς και το 10-pin connector για τον 
προγραμματισμό του (ICP programmer). 
 
Συνδέσαμε τα υλικά στην πλακέτα μας και σε γλώσσα C στο AVR studio, 
προγραμματίσαμε τον μικροελεγκτή να αναβοσβήνει ένα πράσινο LED ως ένδειξη 
ορθής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιήσαμε και την λειτουργία του watchdog timer για 
να αποτρέψουμε τυχόν κολλήματα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. 
 
Κατόπιν χρησιμοποιήσαμε τρια κίτρινα LED και τρεις αντιστάσεις των 3,3kΩ για 
ενδείξεις των λειτουργιών Tx (Transfer Data), Rx (Receive Data) και DIR. Στις 
παρακάτω εικόνες φαίνονται τα υλικά και η πλακέτα μετά τη τοποθέτηση. 
 

 
Εικόνα 34 – Υλικά για δοκιμή προγραμματισμού ATMEGA32L 
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Εικόνα 35 – Η Πλακέτα για τη δοκιμή προγραμματισμού του ATMEGA32L 

3.1.3 - Τοποθέτηση κυκλώματος για την επικοινωνία με Η/Υ (S.C.A.D.A) 
 
Το κύκλωμα για την επικοινωνία με τον Η/Υ αποτελείται απο τα παρακάτω υλικά: 
 

i. 2  ασφάλειες (RA010) (60V,100mA trip) 
ii. 1  αντικεραυνική προστασία (LSA075) 

iii. 2  transils (BZW06-8V5B) (600W) 
iv. 2  αντιστάσεις των 10κΩ 
v. 1  αντίσταση 120Ω 

vi. 3  jumpers 
vii. 1  ADM483 και επάργυρη βάση 

viii. 1  αντίσταση 0Ω (βραχυκύκλωμα) 
ix. 1  connector 4-pin 

 

 
Εικόνα 36 - Υλικά κυκλώματος για τη σύνδεση του RIO με τον Η/Υ 

Ακολουθεί το σχέδιο του κυκλώματος: 
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Εικόνα 37 – Κύκλωμα σύνδεσης Rio με μετατροπέα RS485-RS232 

Χρησιμοποιούμε την 120Ω αντίσταση ως τερματική αντίσταση δικτύου στην γραμμή 
μεταφοράς. Χρησιμοποιούμε τις άλλες δυο αντιστάσεις σαν pull-up και pull-down 
αντιστάσεις αντίστοιχα στην γραμμή μεταφοράς. Με το βραχυκύκλωμα μεταφέρουμε 
τα 5V από την έξοδο του LM7805 τα οποια θα χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία 
του μετατροπέα (RS-485 σε RS-232). Το ADM483 χρησιμοποιείται σαν RS-485 
transceiver και μετατρέπει το σειριακό interface του ATMEGA32 σε RS-485 
interface. Τα jumpers βραχυκυκλώνουν το driver input(Α) και το receiver output(Β) 
για έλεγχο μεταφοράς ή λήψης. Οι ασφάλειες, η αντικεραυνική προστασία και τα 
transils προστατεύουν το κύκλωμα μας από βραχυκυκλώματα. Τέλος στον connector 
μεταφέρουμε τα 5V, driver input, receiver output και γείωση. 
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3.1.4 Τοποθέτηση κυκλώματος ψηφιακών εισόδων/εξόδων. 
 
Επόμενο βήμα είναι να τοποθετήσουμε στη πλακέτα το κύκλωμα για τις ψηφιακές 
εισόδους και εξόδους. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε φαίνονται στη παρακάτω εικόνα 
και είναι:  

i. 24 αντιστάσεις των 2,2kΩ 
ii. 8 αντιστάσεις των 3,3kΩ 

iii. 8 αντιστάσεις του 1kΩ 
iv. 16 LED (κίτρινα) 
v. 2 connectors των 10pin 

vi. 2 optocouplers(TLP521-4) και επαργυρωμένες βάσεις 
vii. 4 SIP resistor networks (A102G) των 1kΩ 

viii. 8 Mosfets (FP3055LE) 
 

 
Εικόνα 38 – Υλικά για κύκλωμα ψηφιακών εισόδων/εξόδων. 

Τα σχέδια των κυκλωμάτων των ψηφιακών εισόδων καθώς και των ψηφιακών 
εξόδων είναι τα παρακάτω: 
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Εικόνα 39 – Κύκλωμα ψηφιακών εξόδων (Digital Out) 
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Εικόνα 40 - Κύκλωμα ψηφιακών εισόδων (Digital In) 

Στις ψηφιακές εξόδους χρησιμοποιούμε δύο SIP resistor networks για χρήση pull-up 
αντιστάσεων, 16 αντιστάσεις των 2,2kΩ οπου οι 8 οδηγούνται στο drain των mosfet 
και οι άλλες 8 είναι συνδεδεμένες στο gate. Έτσι έχουμε συνδέσει και 8 LED για 
ένδειξη λειτουργίας της κάθε έξοδου καθώς όταν ενεργοποιούμε την έξοδο σε κάποιο 
pin του επεξεργαστή στέλνουμε 5V και έτσι η δίοδος φωτοβολεί. Οι ψηφιακές έξοδοι 
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συνδέονται σε μια 8-άδα απο pins στον μικροελεγκτή και αντιπροσωπεύονται από 
την πόρτα B και τα αντίστοιχα bits τους. 
Στις ψηφιακές εισόδους χρησιμοποιούμε 2 οπτοζεύγη για γαλβανική απομόνωση των 
εισόδων από τον μικροελεγκτή. Ακόμα χρησιμοποιούμε 8 LED για ένδειξη παροχής 
εισόδου από τις εξωτερικές συσκευές μας προς τον μικροελεγκτή και 2 SIP resistor 
networks για χρήση ως pull-up αντιστάσεων, καθώς και 8 αντιστάσεις των 2,2kΩ. Οι 
ψηφιακές είσοδοι συνδέονται σε μια 8-άδα απο pins στον μικροελεγκτή και 
αντιπροσωπεύονται από την πόρτα C και D και τα αντίστοιχα bits τους. 
 
Η πλακέτα μας μετά την τοποθέτηση του κυκλώματος των ψηφιακών 
εισόδων/εξόδων φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 
 

 

Εικόνα 41 – Η πλακέτα μας μετά την τοποθέτηση των ψηφιακών εισόδων/εξόδων και 
του κυκλώματος για τη σύνδεση με τον Η/Υ (scada) 

3.1.5 Τοποθέτηση κυκλώματος αναλογικών εισόδων 
 
Για την ολοκλήρωση του remote I/O τοποθετούμε το κύκλωμα των αναλογικών 
εισόδων. Παρακάτω δίνουμε τα υλικά που χρειαζόμαστε καθώς επίσης και το σχέδιο 
του κυκλώματος. 
 

i. 8 x κεραμικούς πυκνωτές 100nF (104ESM) 
ii. 8 x αντιστάσεις των 100Ω 

iii. 8 x αντιστάσεις των 4,7kΩ 
iv. 1 x connector (10pin) 
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Εικόνα 42 - Υλικά για το κύκλωμα των αναλογικών εισόδων 
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Εικόνα 43 - Σχέδιο κυκλώματος για αναλογικές εισόδους 

Στον connector φέρνουμε 24V και γείωση ενώ τα αλλα 8 pin συνδέονται στις 
αναλογικές εισόδους. Χρησιμοποιώντας ένα ποτενσιόμετρο, τροφοδοτούμε τις 
αναλογικές εισόδους με 4-20mA (έως 2.5V). Ο πυκνωτής σε κάθε είσοδο 
χρησιμοποιείται για εξομάλυνση της τάσης και σταθερό ρεύμα εισόδου ενώ επιτρέπει 
την διέλευση μικρών και όχι μεγάλων συχνοτήτων. 
 
Ακολουθεί εικόνα του ολοκληρωμένου Remote I/O : 
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Εικόνα 44 - Remote I/O 

 
3.2 – Κατασκευή μετατροπέα RS485 σε RS232 
 
Για την μεταφορά των δεδομένων απο το Remote Input/Ouput (RIO) στον Η/Υ 
(SCADA) θα χρειαστούμε έναν μετατροπέα RS485 σε RS232. Τα υλικά που θα 
χρησιμοποιήσουμε για τον μετατροπέα είναι: 
 

i. 2  ασφάλειες (RA010) (60V,100mA trip) 
ii. 1  transil (BZW06-8V5B) (600W) 

iii. 6  κεραμικούς πυκνωτές 100nF (104ESM) 
iv. 3  κεραμικούς πυκνωτές 3,3pF 
v. 1  αντίσταση των 120Ω 

vi. 4  αντιστάσεις των 4,7kΩ 
vii. 1  transistor BC556 και επάργυρη βάση 

viii. 1  ADM483 (RS485 transceiver) και επάργυρη βάση 
ix. 1  ADM202 (RS232 receiver) και επάργυρη βάση 
x. 1  connector 3-pin 

xi. 1  connector 4-pin 
xii. 1  RS-232 female connector 

xiii. 1  διάτρητη πλακέτα 
 

Το σχέδιο του κυκλώματος είναι το παρακάτω: 
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Εικόνα 45 - Το σχέδιο του κυκλώματος για τον μετατροπέα RS485-RS232 
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Μετά την τοποθέτηση όλων των υλικών, ο μετατροπέας μας είναι ο ακόλουθος: 
 

 

Εικόνα 46 – RS485 to RS232 converter 

Χρησιμοποιούμε τις ασφάλειες σε κάθε γραμμή (Tx και Rx αντίστοιχα) και το transil 
πάνω στον δίαυλο επικοινωνίας (παράλληλα) για προστασία από βραχυκυκλώματα. 
Το ADM483 συνδέεται με το αντίστοιχο driver input-receiver output (A-B) της 
πλακέτας και έπειτα το σήμα οδηγείται σε ένα ADM202 οπου λειτουργεί ως RS-232 
driver και έτσι παίρνει την τάση των TTL-CMOS (0ή 5V) και την μετατρέπει σε   
RS-232 αποδεκτά επίπεδα (-3 έως -12V και +3 έως +12V αντίστοιχα). Οι 4 
αντιστάσεις χρησιμοποιούνται για: 2 για λειτουργία pull-up και pull-down στη 
γραμμή μεταφοράς, 1 για την λειτουργία direction μαζί με τους 3 πυκνωτές των 3.3pF 
και μια στην βάση του transistor για σύγκριση με τα 5V και δημιουργία low-hi για το 
direction. Έτσι το transistor λειτουργεί σαν μια πύλη οπου δέχεται μια τάση και 
ελέγχει το direction, και οι πυκνωτές επιδρούν στο direction ελέγχοντας το slew rate 
σε αυτό αλλά και στη γραμμη μεταφοράς (Tx-Rx) κόβωντας τις υψηλές συχνότητες 
που δημιουργούνται και παρέχουν ομαλή μετάβαση από high σε low. Οι κεραμικοί 
πυκνωτές των 100nF χρησιμοποιούνται και στα δυο ολοκληρωμένα για εξάλειψη  
απο παράσιτα. Τέλος στον 3-pin connector συνδέουμε το Tx,Rx και γείωση στον 
female connector RS-232 και από εκεί στον υπολογιστή μας. 
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ATMEGA32 ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ «C»[6,15] 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε τον κώδικα που χρησιμοποιήσαμε για να 
προγραμματίσουμε το ολοκληρωμένο ATMEGA32 σε γλώσσα c. Στα πιο βασικά 
κομμάτια δίνονται οι ανάλογες επεξηγήσεις για την κατανόησή του. Ο 
προγραμματισμός έγινε με τη χρήση του προγράμματος «AVR Studio 4» και ο 
κώδικας χωρίστηκε σε επιμέρους κομμάτια ώστε να είναι ευκολότερη η ανάγνωσή 
του και η αποσφαλμάτωση. 

Το κυρίως πρόγραμμα είναι το αρχείο «RIO_2010.c» που περιέχεται στο συνοδευτικό 
cd της πτυχιακής. Ο κώδικας είναι ο εξής : 

#include<stdio.h> 
#include <avr/io.h>  
#include <stdint.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#include <avr/eeprom.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/pgmspace.h> 
#include <avr/sleep.h> 
#include <avr/wdt.h> 
 
 
#include "init.h" 
#include "util.h" 
#include "DigitalIO.h" 
#include "Serial.h" 
 
void OnTime(void); 
 
int main(void) 
{ 
 Init(); //Initialization Step 
 Register[10] = 0; 
 
/**********************Main Loop Start **********************/ 
do 
 { 
  wdt_reset(); //Safe Step (Watchdog) 
  if(UartCMD_OK != 0) RunUartCMD(); //When Command is received, Executes it 
 } 
while(1); 
/**********************  Main Loop  End **********************/ 
} 
 
 
void OnTime(void) 
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{  
 Register[10]++; // Incrementing the Register No10 by +1 every 0,1 sec . (Timer 1) 
} 
 
 
 
 
Στο «init.c» γίνεται η αρχικοποίηση. 
 
#include<stdio.h> 
#include <avr/io.h>  
#include <stdint.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#include <avr/eeprom.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/pgmspace.h> 
#include <avr/sleep.h> 
#include <avr/wdt.h> 
 
#include "util.h" 
#include "timers.h" 
#include "DigitalIO.h" 
#include "Serial.h" 
#include "ADC.h" 
 
void Init(void); 
 
void Init(void) 
{ 
 DDRB = 0xff; 
  
 DDRD = ResetBit(DDRD,3); //Digital In 7 
 DDRD = ResetBit(DDRD,4); //Digital In 6 
 DDRD = ResetBit(DDRD,5); //Digital In 5 
 DDRD = ResetBit(DDRD,6); //Digital In 4 
 DDRD = ResetBit(DDRD,7); //Digital In 0 
 DDRC = ResetBit(DDRC,7); //Digital In 3 
 DDRC = ResetBit(DDRC,6); //Digital In 2 
 DDRC = ResetBit(DDRC,5); //Digital In 1 
 
 DDRC = SetBit(DDRC,2); 
 DDRD =  SetBit(DDRD,2); 
 InitExInt(); 
 InitTimers(); 
 InitUART(); 
 InitADC(); 
} 
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Ακολουθεί η μετατροπή απο αναλογικά σε ψηφιακά. («ADC.c») 
 
#include <stdio.h> 
#include <avr/io.h>  
#include <stdint.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
 
#include <avr/eeprom.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/pgmspace.h> 
#include <avr/sleep.h> 
#include <avr/wdt.h> 
 
void InitADC(void); 
 
long ADC_Sum[8]; 
long ADC_Result[8]; 
long ADC_CResult[8]; 
long ADC_TResult[8]; 
unsigned char Channel; 
unsigned int SamplesNum; 
 
                                
/**************************************************************/ 
 
void InitADC(void) //Analog to Digital Converter Initialization 
{ 
 for(Channel=0;Channel < 8;Channel++) // Resets the Sum of all 8 Channels 
  ADC_Sum[Channel] = 0; 
       
 Channel = 0; 
 SamplesNum = 0; 
  
 ADCSRA = 128 + 8 + 5; //ADC Enable, Prescaler set to Divide XTAL by 32 
    //ADC Conversion Complete Interrupt is activated 
 
 ADMUX = 0xc1;  //Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at 
   //AREF pin, and pick ADC1 through the MUX 
 
 ADCSRA = 128 + 8 + 5 + 64; //ADC Start Conversion 
}  
 
/**************************************************************/ 
ISR (ADC_vect) //Interrupt Vector for ADC 
{ 
 unsigned char H,L; 
 unsigned long ADC_Temp; 
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 const long Cal[8] = {1564,1556,1568,1559,1561,1561,1567,1564};  
 //array with values calibrated for every input channel 
 
 L = ADCL; 
 H = ADCH; 
 ADC_Temp = (H & 0x03); 
 ADC_Temp = (ADC_Temp << 8) + L;  //Convert the ADCL+ADCH bytes to the 
             //Long ADC_Temp 
 
 ADC_Sum[Channel] += ADC_Temp;    //Adds up the ADC_Temp to a SUM for  
          //each channel 
 
 SamplesNum++; 
 
 if(SamplesNum > 2047)   //Adds up 2048 samples from an input channel 
  { 
   ADC_Result[Channel] = ADC_Sum[Channel] >> 9 ;  //Shifts 9 digits right 
   ADC_CResult[Channel] = (ADC_Result[Channel]) * 1000 / Cal[Channel];
 //and gives the calibrated value to ADC_CResult 
   SamplesNum = 0;ADC_Sum[Channel] = 0; //Clears the original Sum value 
 
   Channel++; 
  
   switch(Channel)   //Selects next channel from the Multiplexer to compute 
 
    { 
     case 0: ADMUX = 0xc1;   
     break; 
     case 1: ADMUX = 0xc3;   
     break; 
     case 2: ADMUX = 0xc5;   
     break; 
     case 3: ADMUX = 0xc7;   
     break; 
     case 4: ADMUX = 0xc6;   
     break; 
     case 5: ADMUX = 0xc4;   
     break; 
     case 6: ADMUX = 0xc2;   
     break; 
     case 7: ADMUX = 0xc0;   
     break; 
     default: Channel = 0;ADMUX = 0xc1; 
    }    
  } 
 
 ADCSRA = 128 + 8 + 5 + 64;  //Start Conversion 
  
sei();         //Set global interrupt enable 
 }        
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Σειρά έχει ο κώδικας για τις ψηφιακές εισόδους/εξόδους («DigitalIO.c») 
 
#include<stdio.h> 
#include <avr/io.h>  
#include <stdint.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#include <avr/eeprom.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/pgmspace.h> 
#include <avr/sleep.h> 
#include <avr/wdt.h> 
#include "util.h" 
 
char  DDOut; 
char  DDIn; 
void InitExInt(void); 
 
int ReadIn(char N); 
void SetOut(char N,char Status); 
 
char RiEd; 
char FaEd; 
long Period,Frequency,PTimeOut; 
 
//--------------------------------------------------------------/ 
 
int ReadIn(char N) 
{ 
 char Mask; 
 Mask = 1; 
 Mask = Mask << N; 
 if((DDIn & Mask) == 0) return(0); else return(1);  
} 
 
//---------------------------------------------------------------/ 
 
void SetOut(char N,char Status) 
{ 
 char Mask; 
 Mask = 1; 
 Mask = Mask << N; 
 if(Status == 0) DDOut = DDOut & ~Mask; else DDOut = DDOut | Mask;  
} 
 
//---------------------------------------------------------------/ 
 
void InitExInt(void) //Initialization of External INT1 
{ 
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 GICR|=0x80; //External Interrupt Request 1 Enable 
 MCUCR=0x04;  //Any logical change on INT1 generates an interrupt request 
 MCUCSR=0x00; //Parameters for INT2 (Disabled) 
 GIFR=0x80; //Jump to corresponding Interrupt Vector for INT1 (ISR(INT1_vect)) 
} 
 
//---------------------------------------------------------------/ 
 
ISR(INT1_vect) //Interrupt Routine for input D,3 (INT1) *Computation of RPM* 
{ 
 PTimeOut = 10; 
 if(PinStatus(PIND,3) != 0) {Register[0] =  Period;Period = 0;}   
// On a pinD,3= HIGH , Sets the Register[0] to Period and resets Period counter. 
} 
 
Ακολουθεί το σετάρισμα των timers (Περιέχεται στο αρχείο «Timers.c») 
 
#include<stdio.h> 
#include <avr/io.h>  
#include <stdint.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#include <avr/eeprom.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/pgmspace.h> 
#include <avr/sleep.h> 
#include <avr/wdt.h> 
 
#include "util.h" 
#include "DigitalIO.h" 
#include "Serial.h" 
 
extern void OnTime(void); 
void InitTimers(void); 
 
char MSecNum; 
 
/****************************************************************/ 
 
ISR(TIMER2_COMP_vect) //Timer 2 Interrupt Vector (every 1 msec) 
 
{  
 // Refers to RS232 Communication Protocol 
 if((URxPtr > 0) && (ComTimeOut == 0))  UartCMD_OK = 1; / 
/If Comtimeout=0 sets the UartCMD_OK=1 and the main program executes 
RunUartCMD 
 if((URxPtr > 0) && (ComTimeOut > 0)) ComTimeOut--;   
//Else it waits until Comtimeout is decremented to 0 
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/****************************************************************/ 
 
ISR(TIMER1_COMPA_vect) //Timer 1 Interrupt Vector (every 0.1 sec) 
{      
 char a,l,o; 
 OnTime();  // Utility Function that is called every 0.1sec 
 
 MSecNum++; 
 if(Register[0] > 0) Frequency = (long)60000/Register[0]; else Frequency = 0;   
 //Calculates Frequency of input on INT1 
 Register[1] = Frequency;  //Places Frequency on Register[1] for reading 
   
 if(PTimeOut > 0) PTimeOut--; else Register[0] = 0;  
// If the INT1 runs for longer than 1sec resets the Register[0] 
 
 if(MSecNum > 9)    //Led indication of timer 2 , blinks every 1 sec 
  {  
    MSecNum = 0;  
    if(PinStatus(PINC,2) == 0) {SetLed4;}  else  {ResLed4;} 
   } 
 
 l = 0; 
 o = DDOut; 
 a = 0; 
  
 while(a < 7) 
  { 
   if((o & 0x01) != 0) l += 1; 
   o = o >> 1;   l = l << 1; 
   a++; 
  } 
 if((o & 0x01) != 0) l += 1; 
 
 PORTB = l; 
 
/* Sets the numeric value of Digital Inputs to DDin */ 
 DDIn = 0; 
 if((PIND & 0x80) != 0) DDIn += 1; 
 DDIn = DDIn << 1; 
 if((PINC & 0x20) != 0) DDIn += 1; 
 DDIn = DDIn << 1; 
 if((PINC & 0x40) != 0) DDIn += 1; 
 DDIn = DDIn << 1; 
 if((PINC & 0x80) != 0) DDIn += 1; 
 DDIn = DDIn << 1; 
 if((PIND & 0x40) != 0) DDIn += 1; 
 DDIn = DDIn << 1; 
 if((PIND & 0x20) != 0) DDIn += 1; 
 DDIn = DDIn << 1; 
 if((PIND & 0x10) != 0) DDIn += 1; 
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 DDIn = DDIn <<1 ;  
 if((PIND & 0x08) != 0) DDIn += 1; 
 
 sei();   
} 
 
/****************************************************************/ 
 
void InitTimers(void) 
{ 
  
  /*Set timer 2 to  output compare match interrupt  and timer input to clock/256*/ 
ASSR = 0; 
 TCCR2 = 0x04 + 0x08; 
 OCR2  = 249; // interrupt every 0.001 sec at xtal 16 MHZ 
 SFIOR = 3;  
 TIMSK = 0x80; 
 
/*Set timer 1 to  output compare match interrupt*/ 
 ASSR = 0; 
 TCCR1A = 0x00; 
 TCCR1B = 0x0c;  // Clock = System Clock / 256 
 OCR1A  = 6249;  // interrupt every 0.1 sec at 16 MHz 
 SFIOR = 3;  
 TIMSK = TIMSK | 0x10; 
 
 MSecNum = 0; 
 
 wdt_reset(); 
 wdt_enable(WDTO_2S);  /*  watch dog enable */  
 wdt_reset();   
 
 sei();       
}   
 
Ο κώδικας για την σειριακή επικοινωνία είναι ο ακόλουθος (περιέχεται στο αρχείο 
«Serial.c») 
 
#include<stdio.h> 
#include <avr/io.h>  
#include <stdint.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
 
#include <avr/eeprom.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/pgmspace.h> 
#include <avr/sleep.h> 
#include <avr/wdt.h> 



- 73 - 
 

#include "init.h" 
#include "timers.h" 
#include "util.h"  
#include "DigitalIO.h" 
#include "ADC.h" 
 
#define RxEnable  (0x10)  /* Receive Enable  */ 
#define TxEnable  (0x08)  /* Transmiter Enable  */ 
#define RxInt     (0x80)  /* Receive Int Enable  */ 
#define TxInt     (0x40)  /* Transmiter Int Enable  */   
#define UDR_IE      (0x20)  /* UDRE Int Enable  */  
#define CHR9      (0x04)  /* Enable 9 bit RxTx*/ 
#define MPCM_E      (0x01)  /* Enable multi-processor comm. mode*/ 
 
 
#define BR_600    (1670)         // for a 16MHZ XTAL 
#define BR_1200   (834) 
#define BR_2400   (416) 
#define BR_4800   (207) 
#define BR_9600   (103)   
#define BR_19200  (51) 
#define BR_38400  (25) 
#define BR_57600  (16) 
#define BR_115200  (8) 
 
#define SetRS485Out DDRD = DDRD | 4;PORTD = PORTD | 4; 
#define SetRS485In  DDRD = DDRD | 4;PORTD = PORTD & ~4; 
 
void InitUART(void);  
void UARTSend(void); 
void RunUartCMD(void); 
void ResetPortBit(void); 
void SetPortBit(void); 
void SetPort(void); 
void ReadPort(void); 
void ReadRegister(void); 
void ReadADC(void); 
void ReadRPM(void); 
void SetRegister(void); 
void CRCPut(void); 
char CRCTest(void); 
 
char UartCMD_OK; 
unsigned char UartData;    
unsigned char URxBuffer[256]; 
unsigned char UTxBuffer[256]; 
unsigned int UTxCPtr; 
unsigned int URxPtr; 
unsigned int UTxEPtr; 
unsigned char UComError; 
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unsigned char ComSpeed; 
char SID = 69;                  
char ComTimeOut; 
char ParChk; 
 
/*******************************************************************/ 
 
ISR(USART_RXC_vect)  //Interrupt Vector for Rx 
{ 
   char CSRB; 
   char CSRA; 
  CSRA = UCSRA; 
  CSRB = UCSRB; 
 
  UartData = UDR; 
   
  ComTimeOut = 12; 
  URxBuffer[URxPtr] = UartData; 
  if(URxPtr < 250) URxPtr++; 
     if((CSRA & 0x04) != 0) ParChk++; 
  sei(); 
}  
 
/*******************************************************************/ 
 
ISR(USART_UDRE_vect) //Interrupt Vector for Data Register 
{ 
  UTxCPtr++;     //Increment Current Tx Pointer 
  if(UTxCPtr < UTxEPtr) {UDR = UTxBuffer[UTxCPtr];}    
 //Sends all bytes left after 1st up to the End pointer 
  sei(); 
}        
 
/*******************************************************************/ 
 
ISR(USART_TXC_vect) //Interrupt Vector for Tx 
{ 
  UTxCPtr++;    //Increment Current Tx Pointer 
  if(UTxCPtr < UTxEPtr) {UDR = UTxBuffer[UTxCPtr];} else InitUART();  
//Sends all bytes left after 1st up to the End pointer 
  sei(); 
}        
 
/*******************************************************************/ 
 
 
void UARTSend(void)   // Send Data Function 
{ 
 CRCPut();     // Puts CRC 
 SetRS485Out     // Set RS485 as OUT  
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 UTxCPtr = 0; 
 UDR = UTxBuffer[UTxCPtr];  // Sends the 1st byte to UDR 
 UCSRB =  TxEnable  | TxInt;   
 URxPtr = 0; 
 UartCMD_OK = 0;    
}  
 
/*******************************************************************/ 
 
void InitUART(void) //Initialization of Communications 
{ 
 cli(); 
 UCSRA = 0;   
 UCSRB = 0;  
 ComSpeed = 8; 
 SetRS485In   //Set RS485 IN 
 switch(ComSpeed) //Switch for selection of Communication Speed (Baud Rate) 
 { 
  case 1: UBRRL = (char)BR_600; UBRRH = (char)BR_600 >> 8; 
  break; 
  case 2: UBRRL = (char)BR_1200; UBRRH = (char)BR_1200 >> 8; 
  break; 
  case 3: UBRRL = (char)BR_2400; UBRRH = (char)BR_2400 >> 8; 
  break; 
  case 4: UBRRL = BR_4800; UBRRH = 0; 
  break; 
  case 5: UBRRL = BR_9600; UBRRH = 0; 
  break; 
  case 6: UBRRL = BR_19200; UBRRH = 0; 
  break; 
  case 7: UBRRL = BR_38400; UBRRH = 0; 
  break; 
  case 8: UBRRL = BR_57600; UBRRH = 0; 
  break; 
  case 9: UBRRL = BR_115200; UBRRH = 0; 
  break; 
  default : UBRRL = BR_9600; UBRRH = 0; 
  break;  
 } 
 UCSRA = 0;   //Disable multiprocessor mode   
 UCSRC = 0xA6;  //Set (8)bits - (E)parity - (1)stop bit 
 UCSRB = RxEnable | TxEnable| RxInt;      /* Control register */  
 URxPtr = 0; //Rx Pointer 
 UTxCPtr = 0;   //Current TX pointer 
 UTxEPtr = 0;   //Points The Last Transmited byte included CRC. 
 UComError = 0;   
 UartCMD_OK = 0; 
 ParChk = 0;    // set parity check = 0 
sei();   
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}  
           
/*******************************************************************/ 
 
void RunUartCMD(void)  //Checks the 2nd Received byte (After SID) and executes 
function according to its value (2nd byte = command byte) 
{ 
 if(((URxBuffer[0] == SID) || (URxBuffer[0] == 255)) && (CRCTest() == 0) && 
(ParChk == 0)) //Executes if the received ID is equal to SID or is the broadcasted 
                 
//AND if the received CRC AND Parity is correct 
 { 
   if(URxBuffer[1] == 0) {ResetPortBit();} 
   if(URxBuffer[1] == 1) {SetPortBit();} 
   if(URxBuffer[1] == 2) {SetPort();} 
   if(URxBuffer[1] == 3) {ReadPort();} 
   if(URxBuffer[1] == 4) {ReadRegister();} 
   if(URxBuffer[1] == 5) {SetRegister();} 
   if(URxBuffer[1] == 6) {ReadADC();} 
   if(URxBuffer[1] == 7) {ReadRPM();} 
  } 
 else  
  { 
    InitUART(); //Else initialize 
  } 
} 
 
/*******************************************************************/ 
 
void CRCPut(void)   //Function for Sending CRC after each Data Transfer 
   //The CRC that is sent is the Sum of all the other bytes in one 
character (leaves out the carry) 
{ 
 int P; 
 unsigned int CRC = 0; 
  
  for(P=0;P<UTxEPtr;P++)  CRC += (int)UTxBuffer[P];  
  UTxBuffer[UTxEPtr] = (char)(CRC&0x00ff);   
  UTxEPtr++;                
} 
 
/*******************************************************************/ 
 
char CRCTest(void)  //Checks the CRC of received command 
{ 
  int P; 
  char RCRC; 
  unsigned int CRC; 
 
  CRC = 0; 
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  for(P=0;P<(URxPtr-1);P++)  CRC += (int)URxBuffer[P]; //Computes the total of 
the received Bytes 
  RCRC = URxBuffer[P]; 
  if(RCRC != (char)(CRC & 0x00ff)) return(1); else return(0);   
} 
 
void ResetPortBit(void) //Resets a specific bit in Digital Out 
{ 
 DDOut = DDOut & ~(1 << URxBuffer[2]); 
 UTxBuffer[0] = SID; 
 UTxEPtr = 1; 
 UARTSend(); 
} 
 
void SetPortBit(void)  //Sets a specific bit in Digital Out 
{ 
 DDOut = DDOut | (1 << URxBuffer[2]); 
 UTxBuffer[0] = SID; 
 UTxEPtr = 1; 
 UARTSend(); 
} 
 
void SetPort(void)   //Sets the whole Digital Out to a specific number from 0 
up to 255 
{ 
 DDOut = URxBuffer[2]; 
 UTxBuffer[0] = SID; 
 UTxEPtr = 1; 
 UARTSend(); 
} 
 
void ReadPort(void)  //Sends the numeric value of Digital Input 
{ 
 UTxBuffer[0] = SID; 
 UTxBuffer[1] = DDIn; 
 UTxEPtr = 2; 
 UARTSend(); 
} 
 
void ReadRegister(void) //Reads a specific Register from the Register[32] 
integer. 
{ 
 UTxBuffer[0] = SID; 
 UTxBuffer[1] = (char)(Register[URxBuffer[2]] & 0x00ff); 
 UTxBuffer[2] = (char)((Register[URxBuffer[2]] >> 8) & 0x00ff); 
 UTxEPtr = 3; 
 UARTSend(); 
} 
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void SetRegister(void)  //Sets a specific Register from the Register[32] integer. 
{ 
 int P; 
 int LSB,MSB; 
 
 P = URxBuffer[2]; 
 MSB = (unsigned int)URxBuffer[4] << 8; 
 LSB = URxBuffer[3]; 
 Register[P] = MSB + LSB; 
 
 UTxBuffer[0] = SID; 
 UTxEPtr = 1; 
 UARTSend(); 
} 
 
 
void ReadADC(void)      // Reads the ADC of all channels 
{ 
  int i; 
 
 UTxBuffer[0] = SID;  
 for(i=0;i<8;i++) 
 { 
   UTxBuffer[(2*i)+1] = (char)(ADC_CResult[i] & 0x00ff);  
   UTxBuffer[(2*i)+2] = (char)((ADC_CResult[i] >> 8) & 0x00ff); 
 } 
 UTxEPtr = 17; 
 UARTSend(); 
} 
 
 
 
Στο «util.c» περιλαμβάνονται διάφορες χρήσιμες ρουτίνες και ορισμοί μεταβλητών. 
 
//Various Utility Functions and Defines 
 
#include<stdio.h> 
#include <avr/io.h>  
#include <stdint.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#include <avr/eeprom.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <avr/pgmspace.h> 
#include <avr/sleep.h> 
#include <avr/wdt.h> 
 
#define SetLed4 PORTC = SetBit(PORTC,2) 
#define ResLed4 PORTC = ResetBit(PORTC,2) 
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char SetBit(unsigned char Port,unsigned char Bnum); 
char ResetBit(unsigned char Port,unsigned char Bnum); 
char PinStatus(unsigned char Port,unsigned char Bnum); 
 
unsigned int Register[32]; //32 slot Integer for Testing 
 
char SetBit(unsigned char Port,unsigned char Bnum)  //Routine to Set a specific Bit in 
a Port. EX: SetBit(PORTB,4) Port B bit 4 
{ 
 Port = Port | 1<<Bnum; 
 return(Port); 
} 
 
char ResetBit(unsigned char Port,unsigned char Bnum) //Routine to Reset a 
specific Bit in a Port 
{ 
 Port = Port & ~(1<<Bnum); 
 return(Port); 
}  
 
char PinStatus(unsigned char Port,unsigned char Bnum) //Returns the Status of a 
specific pin of a Port (boolean) 
{ 
   
  if((Port & (1<<Bnum)) == 0) return(0); else return(1); 
 
} 
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ SCADA ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ «VISUAL 
BASIC»[7,12,15] 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε και επεξηγούμε τον κώδικα προγραμματισμού 
του συστήματος ελέγχου συλλογής δεδομένων (Scada) απ’το remote I/O σε γλώσσα 
Visual Basic.Παρακάτω εξηγούμε σε βήματα τον κώδικα. 
 
Set digital output 
Εδώ δίνουμε εντολή να ανάψουν τα λαμπάκια ανάλογα με τον αριθμό που θα 
δώσουμε. 
Private Sub Port_Data_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
If KeyCode = 13 Then 
    If (Port_Data.Text >= 0) And (Port_Data.Text < 256) Then 
        If Not SetOutPort(SID, Port_Data.Text) Then 
        End If 
    Else 
    MsgBox "Enter a Number up to 255!" 
    End If 
End If 
End Sub 
 
Setout 
Δίνουμε σε ένα συγκεκριμένο λαμπάκι λογική τιμή «1» και αυτό ανάβει. 
Private Sub SetOut_Click(Index As Integer) 
SetDOut SID, Index 
End Sub 
 
Resetout 
Δίνουμε σε ένα συγκεκριμένο λαμπάκι λογική τιμή «0» και αυτό σβήνει. 
Private Sub ResetOut_Click(Index As Integer) 
ResetDOut SID, Index 
End Sub 
 
Register Selection (Read) 
Επιλέγουμε την register την οποία θέλουμε να διαβάσουμε. 
Private Sub Register_Sel_Keydown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
Dim RegData As Long 
 
If KeyCode = 13 Then 
    If (Register_Sel.Text > 0) And (Register_Sel.Text < 32) Then 
 
        If Not ReadRegister(SID, RegData, Register_Sel.Text) Then 
RREG_Value.Caption = RegData 
Else 
MsgBox "Enter a Register Number from 1 up to 32!" 
    End If 
End If 
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End Sub 
 
Register Selection (Write) 
Επιλέγουμε την register στην οποία θέλουμε να γράψουμε. 
Private Sub Register_Set_Keydown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
 
If KeyCode = 13 Then 
        If (Register_Set.Text > 0) And (Register_Set.Text < 33) And (SREG_Value.Text 
 < 65536) Then 
        If Not SetRegister(SID, Register_Set.Text, SREG_Value.Text) Then 
        MsgBox "Value Successfully Set" 
        End If 
    Else 
    MsgBox "Enter a Register Number from 1 up to 32, and a Register Value up to 
 65535" 
    End If 
End If 
End Sub 
 
Timer1 
Πρόκειται για έναν χρονιστή που ελέγχει συνεχώς αν υπάρχει σφάλμα στην μεταφορά 
δεδομένων απο και προς Remote I/O και το εμφανίζει σε ένα πλαίσιο με το ανάλογο 
κάθε φορά χρώμα. 
Private Sub Timer1_Timer() 
If BUSError = True Then ComErrorSP.BackColor = vbRed Else 
ComErrorSP.BackColor = vbGreen 
End Sub 
 
 Timer2 
Χρησιμοποιούμε αυτόν τον χρονιστή για να παίρνουμε κάθε προκαθορισμένο χρόνο 
όλες τις μετρήσεις. 
Private Sub Timer2_Timer() 
Dim b As String 
Dim m As Byte 
Dim C As Integer 
Dim Data As Integer 
Dim ADCData(20) As Double 
Dim A As Integer 
Dim E As Boolean 
Dim RegData As Long 
 
 
'Auto Read Registers 
If IsNumeric(Register_Sel.Text) Then ReadRegister SID, RegData, 
Register_Sel.Text: RREG_Value.Caption = RegData 
 
m = 1 
E = ReadADC(SID, ADCData) 
For A = 0 To 7 
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  If Not E Then ADC_lbl(A).Caption = ADCData(A) 
Next A 
 
   If Not ReadINPort(SID, Data) Then 
    For A = 0 To 7 
      If (Data And m) > 0 Then Led(A).FillColor = vbGreen Else Led(A).FillColor = 
vbBlue 
      If m < 128 Then m = m * 2 
    Next A 
   End If 
 
 
End Sub 
 
Παρακάτω δίνουμε μερικές ρουτίνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για να επιτευχθούν 
οι προαναφερθείσες λειτουργίες. 
 
Έλεγχος μεταφοράς δεδομένων 
Public Function CMDEXE() 
CMDReady = False 
For A = 1 To 1000 
If CMD(A).Empty = False Then 
   CMD(A).CommError = TxRxCMD(CMD(A).TxData, CMD(A).RxData, 
CMD(A).RxBnum) 
   BUSError = CMD(A).CommError 
  CMD(A).Ready = True 
End If 
Next A 
CMDReady = True 
End Function 
 
Μεταφορά δεδομένων 
Public Function TxRxCMD(TxBuf As Variant, RxBuf As Variant, RxByteNum As                                
 Integer) As Boolean 
Dim CRC As Integer 
Dim RCRC As Integer 
Dim ICRC As Integer 
Dim RICRC As Integer 
Dim ByteNum As Integer 
Dim p As Long 
Dim D As String 
Dim ComTimeOut As Long 
 
ComBusy = True 
RxOK = False 
ComTimeOut = TimeOut 
Form1.COM.RThreshold = 0 
 
ByteNum = Len(TxBuf) 
ICRC = 0 
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For p = 1 To ByteNum 
D = Mid(TxBuf, p, 1) 
 ICRC = ICRC + Asc(D) 
Next p 
CRC = ICRC And 255 
TxBuf = TxBuf & Chr(CRC) 
 Form1.COM.Output = CStr(TxBuf) 
  
 Do 
   If ComTimeOut > 0 Then ComTimeOut = ComTimeOut - 1 
 Loop While (Form1.COM.InBufferCount < RxByteNum) And (ComTimeOut > 0) 
  
 If ComTimeOut = 0 Then TxRxCMD = True: GoTo Ex 
 RxBuffer = Form1.COM.Input 
 RxBuf = RxBuffer 
CRC = 0 
For p = 0 To (RxByteNum - 2) 
  CRC = CRC + RxBuf(p) 
Next p 
  
RCRC = RxBuf(p) 
 
If RCRC = (CRC And 255) Then TxRxCMD = False Else TxRxCMD = True 
 
Ex: 
ComBusy = False 
End Function 
 
ResetDigitalOut 
Public Function ResetDOut(SID As Integer, OUTNum As Integer) As Boolean 
Dim b As Variant 
Dim C As Integer 
 
C = GetCMDHandler 
If C > 0 Then 
b = Chr(SID) + Chr(0) + Chr(OUTNum) 
CMD(C).TxData = b 
CMD(C).RxBnum = 2 
CMD(C).Ready = False 
CMD(C).Empty = False 
 
Do 
CMD(C).Empty = False 
 DoEvents 
Loop While CMD(C).Ready = False 
 
CMD(C).Ready = False 
CMD(C).Empty = True 
ResetDOut = CMD(C).CommError 
CMD(C).Ready = True 
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Else 
ResetDOut = True 
End If 
End Function 
 
Set Digital Out 
Public Function SetDOut(SID As Integer, OUTNum As Integer) As Boolean 
Dim b As Variant 
Dim C As Integer 
 
C = GetCMDHandler 
If C > 0 Then 
 b = Chr(SID) & Chr(1) & Chr(OUTNum) 
CMD(C).TxData = b 
CMD(C).RxBnum = 2 
CMD(C).Ready = False 
 
Do 
 CMD(C).Empty = False 
 DoEvents 
 Loop While CMD(C).Ready = False 
 
CMD(C).Ready = True 
CMD(C).Empty = True 
SetDOut = CMD(C).CommError 
Else 
SetDOut = True 
End If 
End Function 
 
 
Read Port 
Public Function ReadINPort(SID As Integer, ByRef PortData As Integer) As Boolean 
 
b = Chr(SID) & Chr(3) 
C = GetCMDHandler 
If C > 0 Then 
    b = Chr(SID) & Chr(3) 
   CMD(C).TxData = b 
   CMD(C).RxBnum = 3 
   CMD(C).Ready = False 
   CMD(C).Empty = False 
   Do 
     DoEvents 
   Loop While CMD(C).Ready = False 
   ReadINPort = CMD(C).CommError 
   If Not CMD(C).CommError Then PortData = CInt(CMD(C).RxData(1)) 
   CMD(C).Ready = True 
Else 
 ReadINPort = True 
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End If 
CMD(C).Empty = True 
 
End Function 
 
Set Register 
Public Function SetRegister(SID As Integer, Register_Num As Integer, 
Register_Value As Long) As Boolean 
Dim b As Variant 
Dim C As Integer 
Dim LSB As Byte 
Dim MSB As Byte 
 
LSB = CByte(CLng(Register_Value) Mod 256) 
MSB = CByte(CLng(Register_Value) \ 256) 
 
C = GetCMDHandler 
If C > 0 Then 
 b = Chr(SID) & Chr(5) & Chr(Register_Num) & Chr(LSB) & Chr(MSB) 
CMD(C).TxData = b 
CMD(C).RxBnum = 2 
CMD(C).Ready = False 
 
Do 
 CMD(C).Empty = False 
 DoEvents 
 Loop While CMD(C).Ready = False 
 
CMD(C).Ready = True 
CMD(C).Empty = True 
SetRegister = CMD(C).CommError 
Else 
SetRegister = True 
End If 
End Function 
 
Read Register 
Public Function ReadRegister(SID As Integer, ByRef RegData As Long, Reg_Num 
As Integer) As Boolean 
 
C = GetCMDHandler 
If C > 0 Then 
   b = Chr(SID) & Chr(4) & Chr(Reg_Num) 
   CMD(C).TxData = b 
   CMD(C).RxBnum = 4 
   CMD(C).Ready = False 
   CMD(C).Empty = False 
   Do 
    DoEvents 
   Loop While CMD(C).Ready = False 



- 87 - 
 

   If CMD(C).CommError = False Then RegData = 256 * CMD(C).RxData(2) + 
CMD(C).RxData(1) 
   CMD(C).Empty = True 
   ReadRegister = CMD(C).CommError 
   CMD(C).Ready = True 
Else 
  ReadRegister = True 
End If 
End Function 
 
Set out port 
Public Function SetOutPort(SID As Integer, Data As Integer) As Boolean 
Dim b As Variant 
Dim C As Integer 
 
C = GetCMDHandler 
If C > 0 Then 
 b = Chr(SID) & Chr(2) & Chr(Data) 
CMD(C).TxData = b 
CMD(C).RxBnum = 2 
CMD(C).Ready = False 
 
Do 
 CMD(C).Empty = False 
 DoEvents 
 Loop While CMD(C).Ready = False 
 
CMD(C).Ready = True 
CMD(C).Empty = True 
SetOutPort = CMD(C).CommError 
Else 
SetOutPort = True 
End If 
End Function 
 
Read ADC 
Public Function ReadADC(SID As Integer, ByRef ADCData() As Double) As 
Boolean 
 
C = GetCMDHandler 
If C > 0 Then 
   b = Chr(SID) & Chr(6) 
   CMD(C).TxData = b 
   CMD(C).RxBnum = 18 
   CMD(C).Ready = False 
   CMD(C).Empty = False 
   Do 
    DoEvents 
   Loop While CMD(C).Ready = False 
   If CMD(C).CommError = False Then 
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   For A = 0 To 7 
    ADCData(A) = (256 * CMD(C).RxData(A * 2 + 2) + CMD(C).RxData(A * 2 + 1)) 
/ 100 
   Next A 
   End If 
   CMD(C).Empty = True 
   ReadADC = CMD(C).CommError 
   CMD(C).Ready = True 
Else 
   ReadADC = True 
End If 
 
End Function 
 
 
Get CMD Handler 
Public Function GetCMDHandler() As Integer 
Dim Ptr As Integer 
 
Ptr = 1 
While CMD(Ptr).Empty = False And Ptr < 999 
   Ptr = Ptr + 1 
Wend 
If Ptr < 1000 Then GetCMDHandler = Ptr Else GetCMDHandler = 0 
End Function 
 
Στη συνέχεια δίνουμε μερικές χρήσιμες ρουτίνες για υπολογισμούς που χρειάζονται 
για την εκτέλεση του προγράμματος. 
 
Bin to Dec 
Public Function Bin_To_Dec(ByVal Bin As String) 'Converts a binary string to a   
    decimal number 
        Dim dec As Double 
        Dim length As Integer 
        Dim Temp As Integer 
        Dim x As Integer 
        length = Len(Bin) 
        For x = 1 To length 
            Temp = Val(Mid(Bin, length, 1)) 
            length = length – 1 
 
            If Temp <> "0" Then 
                dec = dec + (2 ^ (x - 1)) 
            End If 
        Next 
        Bin_To_Dec = dec 
    End Function  
 
Dec to Bin 
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Public Function DecToBin(DeciValue As Long) As String 'Converts a Decimal  
  number into a Binary string of 16 bits 
 
  Dim i As Integer 
  Dim x As String 
  DecToBin = vbNullString 
    For i = 0 To (15) 
     x = CStr((DeciValue And 2 ^ i) / 2 ^ i) 
     DecToBin = CStr(x) + DecToBin 
 Next i 
 
End Function 
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6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ  
 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε πως χρησιμοποιούμε το interface του SCADA, καθώς 
και τις εισόδους - εξόδους που συνδέουμε και ελέγχουμε. 
 
6.1 – Παρουσίαση του εξωτερικού του κουτιού του Remote I/O συστήματος 
 
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το εξωτερικό του κουτιού του συστήματός μας. 
Ακολουθεί επεξήγηση κάθε μέρους απο αυτό. 
 

 
Εικόνα 47 - Εξωτερικό κουτιού του συστήματος Remote I/O 
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Το Remote I/O σύστημα εξωτερικά αναλύεται στα εξής μέρη: 
1. Ενδείξεις Ψηφιακών Εξόδων (Digital Outputs).  

Ανάλογα με την κατάσταση της κάθε εξόδου (bit 0 εώς 7) έχουμε οπτική 
εικόνα μέσω 8 LED τα οποία τροφοδοτούνται εσωτερικά με 24 VDC και 
συνδέονται στο RIO μέσω αντιστάσεων 4.7kΩ. 

2. Διακόπτες Ψηφιακών Εισόδων (Digital Inputs). 
Σε κάθε ψηφιακή είσοδο έχουμε συνδέσει ένα διακόπτη 2 καταστάσεων. Στην 
άνω θέση ο κάθε διακόπτης γειώνει την αντίστοιχη ψηφιακή είσοδο, 
φέρνοντας την σε κατάσταση High. 

3. Ποτενσιόμετρα αναλογικών εισόδων (Αnalog Ιnputs) 
Η εξομοίωση των αναλογικών εισόδων έχει ως εξής:Στα bit 0 και 1 έχουμε 
συνδέσει  2 ποτενσιόμετρα των 4,7kΩ σε σειρά με 1 αντίσταση του 1kΩ 
αντίστοιχα.Έτσι μπορούμε και μετράμε ρεύματα της τάξεως των 4-20mA 
μέσω του διαιρέτη τάσης. 

 
 
6.2 – Χρήση του SCADA interface 
 
Για να χρησιμοποιήσουμε το remote I/O συστημά μας χρειαζόμαστε έναν 
ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows και διαθέσιμη RS-232 
σειριακή θύρα επικοινωνίας.Εφόσον έχουμε τροφοδοτήσει το RIO και έχουμε 
συνδέσει τις εισόδους-εξόδους τρέχουμε το εκτελέσιμο αρχείο .exe το οποιό φέρνει 
στην οθόνη του υπολογιστή μας το παρακάτω παράθυρο. 
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Εικόνα 48 - Scada Interface 

 
Παρακάτω αναλύεται η χρήση και η λειτουργία του προγράμματος: 
 

1. Στον τομέα Digital Outputs μπορούμε να ενεργοποιήσουμε με 2 τρόπους τις 
ψηφιακές εξόδους της συσκευής μας. Στο πεδίο “Set Digital Output by value” 
θέτουμε μια τιμή απο 0 εώς και 255 το οποίο μεταφράζεται σε δυαδικό αριθμό 
και δίδεται αυτόματα στις αντίστοιχες ψηφιακές εξόδους κατάσταση “High” 
για να σχηματιστεί το νούμερο που επιλέξαμε. Για παράδειγμα, αν εισάγουμε 
τον δεκαδικό αριθμό 35, αυτό μεταφράζεται σε: «00100011» άρα έχουμε 
κατάσταση “high” στις ψηφιακές εξόδους 0, 1 και 5 , ενώ οι υπόλοιπες έξοδοι 
είναι σε κατάσταση “low”. 
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2. Ο δεύτερος τρόπος να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε κάποια 
ψηφιακή έξοδο είναι να κάνουμε κλίκ σε ένα απο τα κουμπιά “Setout” 
(ενεργοποίηση) ή “ResetOut” (απενεργοποίηση). Έτσι μπορούμε να 
αλλάξουμε την κατάσταση κάθε ψηφιακής εξόδου ξεχωριστά. 

3. Στο πεδίο Digital Inputs βλέπουμε οπτικά την κατάσταση των ψηφιακών 
εισόδων απο το κανάλι 7 εώς 0 (αριστερά προς δεξιά). Συγκεκριμένα στο 
στιγμιότυπο έχουμε High κατάσταση στην είσοδο 0 και 5. 

4. Στο πεδίο “Values of Analog Channels” έχουμε απο πάνω προς τα κάτω τις 
τιμές σε mA των αναλογικών εισόδων απο 0 εώς 7.  

a) Στο πρώτο πεδίο (κανάλι 0) είναι συνδεδεμένο το ποτενσιόμετρο των 
4,7kΩ σε σειρά με μια αντίσταση των 1kΩ 

b) Στο δεύτερο πεδίο (κανάλι 1) είναι συνδεδεμένο το δεύτερο 
ποτενσιόμετρο μας. 

5. Σε αυτό το πεδίο μπορούμε να εισάγουμε μια δεκαδική τιμή, μεγέθους εώς 2 
byte και να την αποθηκεύσουμε σε ενα Register Array 32 θέσεων. Στο 
κόκκινο πλαίσιο “Register Value” γράφουμε την τιμή και στο πλαίσιο 
“Register Number to Write” γράφουμε το νούμερο απο 0 εώς 32, ανάλογα τη 
θέση που θέλουμε να αποθηκεύσουμε την τιμή και πατάμε Enter. Με τον ίδιο 
τρόπο μπορούμε να «διαβάσουμε» μια αποθηκευμένη τιμή, γράφοντας στο 
πλαίσιο  «Register number to read” τον αριθμό της Register που θέλουμε να 
διαβάσουμε και εμφανίζεται στο πράσινο πλαίσιο η καταγεγραμμένη τιμή 
του.  

 

6. Ένδειξη λειτουργίας Σειριακής Επικοινωνίας. 
 Σε σφάλμα λειτουργίας το πλαίσιο γίνεται κόκκινο απο πράσινο. Για 
 παράδειγμα, εάν για κάποιο λόγο κοπεί το καλώδιο σειριακής επικοινωνίας ή 
 καταστραφεί. 
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Κατά την ανάγνωση της παρούσης πτυχιακής εργασίας  γίνεται αναφορά των πηγών 
που χρησιμοποιήθηκαν και από τις οποίες εχει γίνει χρήση δεδομένων, ιδεών & 
λέξεων. Στις παραγράφους που δεν αναφέρεται κάποια πηγή από την βιβλιογραφια 
βεβαιώνω ότι τα κείμενα έχουν συγγραφεί από εμένα. 

 

 

 


