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ΡΕΙΛΗΨΗ 

Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ πτυχιακισ είναι θ μελζτθ και θ ανάπτυξθ ενόσ τθλεμετρικοφ 

ςυςτιματοσ μζςω του κυψελωτοφ δικτφου τθσ κινθτισ τθλεωωνίασ GSM.  

Οι περιβαλλοντολογικζσ μετριςεισ κα λαμβάνονται από τθν περιοχι των Αςπραγγζλων 

και κα αποςτζλλονται ςτα Άνω Ρεδινά μζςω GSM δικτφου. 

Αρχικα γίνεται μια ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ τθλεμετρίασ, ςτουσ λόγουσ φπαρξθσ τθσ και 

ςτουσ τομείσ που βρίςκει εωαρμογι. Εν ςυνεχεία, γίνεται μια ιςτορικι αναδρομι ςτισ 

τεχνολογίεσ που βαςίςτθκε θ  κινθτι τθλεωωνία και ειδικότερα ςτο GSM  δίκτυο. 

Ακολουκεί θ ανάλυςθ των χαρακτθριςτικϊν τισ κάκε γενιάσ του GSM μζχρι να ωτάςουμε 

ςτο ςθμερινό 4G.  

Στα επόμενα δφο κεωάλαια παρουςιάηεται θ λειτουργιά ενόσ μικροελεγκτθ και γίνεται 

μια πρϊτθ αναωορά ςτθν πλακζτα Aruino Uno. Στο κεωάλαιο πζντε ολοκλθρϊνεται θ 

γνωριμία με τον Arduino και παρουςιάηονται όλα τα προσ διάκεςθ μοντζλα τθσ Λταλικισ 

εταιρίασ. Στο ζκτο, γίνεται θ κατανόθςθ του προγραμματιςτικοφ μζρουσ του 

ςυςτιματοσ μζςω αντιςτοιχϊν παραδειγμάτων, προτείνοντασ δυο εκδοχζσ υλοποίθςθσ 

(με gprs και sms). 

 Στο κεωάλαιο επτά, αναωζρονται όλα τα αιςκθτιρια που κα χρθςιμοποιθκοφν, τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του κακενόσ και οι κϊδικεσ που κα ωορτωκοφν για τθν ορκι 

μζτρθςθ.  Στα κεωάλαια οχτϊ και εννζα γίνεται αναωορά ςτισ λειτουργιζσ απεικόνιςθσ 

και καταγραωισ των δεδομζνων, τόςο ςε επίπεδο υλικοφ(hardware) όςο και ςε κϊδικα.   

Στο  κεωάλαιο δϊδεκα παρουςιάηονται όλα τα ςτοιχειά που απαιτοφνται ϊςτε να 

αποκτιςει το τθλεμετρικό ςφςτθμα μια ςχετικά μεγάλθ χρονικά αυτονομία ςτθν 

τροωοδοςία του. 

 Στο τελευταίο κεωάλαιο, είναι καταγεγραμμζνοι όλοι οι εξειδικευμζνοι κϊδικεσ του 

τθλεμετρικοφ ςυςτιματοσ που ηθτικθκε να υλοποιθκεί.  
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1.  ΤΗΛΕΜΕΤΙΑ 

1.1  Ειςαγωγι 

    Θ Τθλεμετρία είναι θ επιςτιμθ που επιτρζπει τθν ςυλλογι δεδομζνων εξ 

αποςτάςεωσ. Συνικωσ πρόκειται για επιςτθμονικά δεδομζνα. Ζνα παράδειγμα 

τθλεμετρικοφ δικτφου είναι ζνα ςειςμολογικό δίκτυο. Με τον όρο τθλεμετρία εννοείται 

ςυνικωσ θ αςφρματθ μετάδοςθ δεδομζνων με χριςθ πομποδεκτϊν μεγάλθσ ι μικρισ 

εμβζλειασ, τθλεπικοινωνιακϊν δορυωόρων κλπ, αλλά και θ καλωδιακι μετάδοςθ 

δεδομζνων κυρίωσ ςιμερα μζςω δικτφων όπωσ το ίντερνετ ι μζςω τθλεωωνικοφ 

δικτφου. Το κόςτοσ αλλά και θ πολυπλοκότθτα του ςυνολικοφ ςυςτιµατοσ µειϊνεται 

κεαµατικά αλλά και οι δυνατότθτεσ του πλζον αναβακµίηονται.  

 

Πταν ςτο ςφςτθμα τθλεμετρίασ περιλαμβάνεται τόςο θ ανάκτθςθ δεδομζνων όςο και ο 

αυτόματοσ ζλεγχοσ (ςε βιομθχανικά και τεχνολογικά ςυςτιματα, πχ για τον ζλεγχο τθσ 

λειτουργίασ ανεμογεννθτριϊν που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςε απόμακρα ςθμεία) τότε 

χρθςιμοποιείται ο όροσ SCADA. 

Σφμωωνα με τον Κανονιςμό Πρων Χριςθσ Μεμονωμζνων αδιοςυχνοτιτων ι Ηωνϊν 

αδιοςυχνοτιτων, θ λειτουργία ςτακερϊν ραδιοηεφξεων τθλεμετρίασ/τθλεχειριςμοφ 

επιτρζπεται ςτισ ηϊνεσ 147-149,9 MHz (VHF) και 440-450 MHz (UHF). 

Τα δίκτυα τθλεμετρίασ και τθλεχειριςμοφ χρειάηονται άδεια για τθ λειτουργία τουσ ςτισ 

προβλεπόμενεσ ηϊνεσ ραδιοςυχνοτιτων. Πςον αωοράσ ςτθ ηϊνθ ραδιοςυχνοτιτων 

433,050-434,790 MHz επιτρζπεται θ λειτουργία μθ κακοριςμζνων ςυςκευϊν μικρισ 

εμβζλειασ (εωαρμογζσ τθλεμετρίασ και τθλεχειριςμοφ μικρισ εμβζλειασ, ενεργοποίθςθ 

ςυναγερμϊν, μεταωορά δεδομζνων και παρεμωερείσ εωαρμογζσ) με μζγιςτθ ιςχφ 10 

mWe.r.p. ςφμωωνα με τον Κανονιςμό Πρων Χριςθσ Μεμονωμζνων αδιοςυχνοτιτων ι 

Ηωνϊν αδιοςυχνοτιτων και τθ ςφςταςθ ERC/REC 70-03. 

  

Τα µετρθµζνα µεγζκθ µετά από επεξεργαςία κα πρζπει να αποςτζλλονται από το 

ςθµείο όπου βρίςκεται θ τοπικι µονάδα (slaveunit) ςτθν κεντρικι µονάδα ςυλλογισ 

δεδοµζνων (masterunit). 

 

 Ζνα ςφςτθµα τθλεµετρίασ (ΣΤ), ζχει ωσ ςκοπό τθν µεταωορά µετριςεων-δεδοµζνων 

από το ςθµείο όπου γίνονται αυτζσ, ςε ζνα άλλο αποµακρυςµζνο, όπου κα γίνεται και θ 

ςυλλογι τθσ πλθροωορίασ για να τθν επεξεργαςτοφµε όπωσ εµείσ επικυµοφµε. Άρα το 

ΣΤ κα είναι υπεφκυνο για τθ µζτρθςθ ςτθν πθγι αλλά και για τθν µεταωορά τθσ 

µετρθµζνθσ τιµισ ςτθν αποµακρυςµζνθ βάςθ. Στο κζµα τθσ µζτρθςθσ των ηθτοφµενων 

µεγεκϊν, από άποψθ ςχεδίαςθσ, λίγο πολφ οι τρόποι λφςθσ είναι περιοριςµζνοι. 

http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Rigths_Of_Use/AP399_034.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Rigths_Of_Use/AP399_034.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Rigths_Of_Use/AP399_034.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Rigths_Of_Use/AP399_034.pdf
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 Οι παράµετροι που ειςζρχονται ςτθ ςχεδίαςθ του ςυςτιµατοσ µζτρθςθσ είναι ο 

κακοριςµόσ του µετρθµζνου αναλογικοφ µεγζκουσ και  θ επιλογι του τρόπου µε τον 

οποίο κα λειτουργεί το ςφςτθµα ςτθ ςυγκεκριµζνθ εωαρµογι. Οι παραπάνω 

παράµετροι κα κακορίςουν τισ προδιαγραωζσ µζςα ςτα πλαίςια των οποίων κα πρζπει 

να κινθκεί θ ςυγκεκριµζνθ ςχεδίαςθ. 

 

1.2 Εφαρμογζσ τθσ τθλεμετρίασ 

 Δίκτυα κοινισ ωωζλειασ 

Από τισ πρϊτεσ εωαρμογζσ τθσ τθλεμετρίασ ιταν ο ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ των δικτφων 

θλεκτροδότθςθσ (1912) μζςω τθλεωωνικϊν γραμμϊν. Σιμερα θ τθλεμετρία 

χρθςιμοποιείται για ζλεγχο όλων των δικτφων κοινισ ωωζλειασ, όπωσ τθσ φδρευςθσ, 

που χρειάηεται να εξετάηεται και θ παροχι αλλά και θ ποιότθτα του νεροφ. 

 Μετεωρολογία 

Θ Τθλεμετρία ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε μετεωρολογικά μπαλόνια για τθν αςφρματθ 

μετάδοςθ μετεωρολογικϊν δεδομζνων (ραδιοτθλεμετρία με ςιματα Μορσ) από το 

1930. 

 Σειςμολογία 

Επειδι οι ςτακμοί μετριςεων βρίςκονται διάςπαρτοι ςε κατοικθμζνεσ και μθ περιοχζσ, 

τα ςειςμολογικά δίκτυα χρθςιμοποιοφν πολλοφσ τρόπουσ για να μεταωζρουν δεδομζνα: 

μιςκωμζνεσ τθλεωωνικζσ γραμμζσ, δορυωορικι μετάδοςθ, διακίνθςθ μζςω ίντερνετ, 

κινθτι τθλεωωνία, γεωφρωςθ με αςφρματεσ μικροκυματικζσ ηεφξεισ κλπ. 

 Λατρικι 

Θ Τθλεμετρία χρθςιμοποιείται ςτουσ ακλθτζσ για τθν ςυλλογι και καταγραωι τθσ 

ςωματικισ και ωυςικισ κατάςταςθσ τουσ. Στθν Ελλάδα χρθςιμοποιείται κατά κόρον 

ςτουσ ποδοςωαιριςτζσ, με τθ μζριμνα τθσ Ελλθνικισ Ροδοςωαιρικισ Ομοςπονδίασ, με 

τθ δθμιουργία τθσ «Κάρτασ Υγείασ Ακλθτι Ε.Ρ.Ο. 

Θ τθλεμετρία ωσ ιατρικι εωαρμογι (βιο-τθλεμετρία "biotelemetry") χρθςιμοποιείται για 

αςκενείσ που βρίςκονται ςε κίνδυνο αςυνικιςτθσ καρδιακισ δραςτθριότθτασ, γενικϊσ 

ςε μονάδεσ ωροντίδασ ςτεωανιαίασ νόςου. Σ' αυτοφσ τουσ αςκενείσ θ διαδικαςία 

περιλαμβάνει μζτρθςθ και καταγραωι με τθ χριςθ ςυςκευϊν μεταβίβαςθσ. Χριςιμο 

για τθ διάγνωςθ μπορεί να ςτακεί ζνα αρχείο δεδομζνων που κρατείται από τουσ 

γιατροφσ για τθν κατάςταςθ των αςκενϊν. Μια λειτουργία ςυναγερμοφ μπορεί να 

ειδοποιιςει το νοςθλευτικό προςωπικό εάν ο αςκενισ πάςχει από κάποια οξεία (ι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%9C%CE%BF%CF%81%CF%82
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επικίνδυνθ) κατάςταςθ. Τα ςυςτιματα τθλεμετρίασ είναι διακζςιμα ςτο ιατρο-

χειρουργικό και νοςθλευτικό προςωπικό για τθν παρακολοφκθςθ και μείωςθ τθσ 

πικανότθτασ να ςυμβεί καρδιακι κατάςταςθ ι επίςθσ για τθ μζτρθςθ αντιδράςεων ςε 

ωάρμακα κατά τθσ αρρυκμίασ, όπωσ το digoxin. Στα νοςοκομεία, όπου χρθςιμοποιείται, 

διευκολφνει ςτισ ελεφκερεσ μετακινιςεισ των αςκενϊν και με ταυτόχρονθ 

παρακολοφκθςθ των ηωτικϊν τουσ λειτουργιϊν (καρδιαίοσ ρυκμόσ, πίεςθ, κ.λ.π.) από 

ειδικοφσ γιατροφσ μζςω κεντρικοφ ςτακμοφ. 

 

1.3 Σθλεματικι 

Με τον όρο τθλεματικζσ εωαρμογζσ εννοοφμε όλεσ εκείνεσ τισ υπθρεςίεσ που μασ 
προςωζρει θ ςφγχρονθ τεχνολογία μζςω των οποίων μποροφμε να αποςτείλουμε και να 
λάβουμε κάκε ωφςθσ πλθροωορίεσ. 

Οι πλθροωορίεσ μπορεί να είναι ακουςτικζσ, οπτικζσ, εικόνασ ι κειμζνου και 
μεταδίδονται μζςω τθλεόραςθσ, υπολογιςτι ι άλλων ειδικϊν ςυςκευϊν. 

Οι τθλεματικζσ εωαρμογζσ κερδίηουν ςυνεχϊσ ζδαωοσ ςτο ςφγχρονο κόςμο αλλάηοντασ 
ριηικά τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ και μετάδοςθσ πλθροωοριϊν. 

Τθλεματικι ςτθν Ελλάδα: 

Στθ Ελλάδα, ο ΟΤΕ ζχει εγκαταςτιςει ειδικά δίκτυα για να υποςτθρίξει όλεσ τισ 
τθλεματικζσ εωαρμογζσ. 
Το δίκτυο Hellaspac (Δθμόςιο Δίκτυο Μεταγωγισ και Μετάδοςθσ Ρακζτων Δεδομζνων) 
που λειτουργεί από το 1990. Το δίκτυο αυτό ζχει αρκετά μεγάλθ χριςθ και προτιμάται 
από πολλζσ εταιρείεσ και επιχειριςεισ, όπωσ για παράδειγμα από ταξιδιωτικζσ εταιρείεσ 
για κρατιςεισ κζςεων ειςιτθρίων, ξενοδοχείων κλπ. 
Θ Hellascom λειτουργεί από το 1992. Ρρόκειται για ειδικζσ γραμμζσ μεγάλου εφρουσ για 
τθ μετάδοςθ των δεδομζνων με ψθωιακό τρόπο και ςυνδζει απευκείασ και 
αποκλειςτικά δυο ςυνδρομθτζσ, για παράδειγμα τον κόμβο Internet μιασ πόλθσ με το 
πλθςιζςτερο ςθμείο του κεντρικοφ backbone του παροχζα. 
Το δίκτυο Hellastel λειτουργεί από το 1992 και αναπτφχκθκε για τισ υπθρεςίεσ 
τθλεεικονογραωίασ, Videotext και υποςτιριξθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
 
 

1.3.1 Σθλεματικζσ Τπθρεςίεσ 

Οι υπθρεςίεσ τθλεματικισ κάνουν χριςθ πολλϊν διακριτϊν μζχρι πρόςωατα 
τεχνολογιϊν και διαωόρων τεχνολογικϊν μζςων. Σιμερα διαωαίνεται όλο και 
περιςςότερο θ προςπάκεια ςφγκλιςθσ και ολοκλιρωςθσ όλων των υπθρεςιϊν με 
κεντρικό άξονα τα δίκτυα υπολογιςτϊν. 
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Ραρακάτω αναωζρονται οι πιο γνωςτζσ τθλεματικζσ υπθρεςίεσ. 

 Δίκτυο ISDN 

Το Ψθωιακό Δίκτυο Ενοποιθμζνων Υπθρεςιϊν ISDN (Integrated Services Digital Network) 
μπορεί να ενοποιιςει μελλοντικά όλα τα είδθ δικτφων ςε ζνα. Σιμερα υπάρχουν πολλά 
είδθ δικτφων τα οποία εξυπθρετοφν διαωορετικζσ ανάγκεσ το κακζνα (για μετάδοςθ 
ωωνισ, πακζτων δεδομζνων, teletext, videotex κλπ.). 

Θ ενοποίθςθ των δικτφων ςε ζνα ενιαίο ςφςτθμα, ςθμαίνει πρακτικά μια πρίηα ςε κάκε 
ςπίτι με ζνα διςφρματο καλϊδιο, από τθν οποία κα ζχει δυνατότθτα ο ςυνδρομθτισ να 
χρθςιμοποιεί ταυτόχρονα υπθρεςίεσ ωωνισ, εικόνασ, κειμζνου και δεδομζνων, να 
λαμβάνει δθλαδι το ςιμα τθσ τθλεόραςθσ, να ςυνδζεται ςτο Internet να λειτουργεί τθ 
ςυςκευι του ωαξ κλπ. 

 Δίκτυο DSL και ADSL 

Ρλζον εξελιγμζνο ψθωιακό δίκτυο που τείνει να επικρατιςει παγκοςμίωσ, 
εκπαρακυρϊνοντασ το ISDN. 

 Σθλεομοιοτυπία 

Λζγεται και Fax. Θ πιο γνωςτι και διαδεδομζνθ ςφγχρονθ τθλεματικι υπθρεςία. 
Ρρόκειται για τισ γνωςτζσ ςυςκευζσ Fax μζςω των οποίων αποςτζλλονται κείμενα ι 
γραωικά ςε χαρτί. Οι ςυςκευζσ Fax λειτουργοφν ςυγχρόνωσ ςαν ςαρωτζσ και modem. 
Ρρϊτα γίνεται θ ςάρωςθ του περιεχομζνου του χαρτιοφ και ςτθ ςυνζχεια 
κωδικοποιείται για τθν αποςτολι του. Μποροφμε να αποςτείλουμε Fax και με τθ χριςθ 
υπολογιςτι και ειδικό λογιςμικό το οποίο ζχει τθ δυνατότθτα αποςτολισ δεδομζνων 
από υπολογιςτι ςε ςυμβατικι ςυςκευι Fax και το αντίςτροωο. 

 Σθλε-κειμενογραφία 

(Teletext). Ρρόκειται για τθν γνωςτι υπθρεςία teletext που μεταδίδεται μζςω 
τθλεόραςθσ με δεδομζνα κειμζνου. Θ πλθροωόρθςθ αωορά πάρα πολλοφσ τομείσ. 

 Σθλε-θχοπλθροφόρθςθ 

(Audiotext). Θ υπθρεςία αυτι παρζχει με ειδικι χρζωςθ εξειδικευμζνεσ πλθροωορίεσ με 
ιχο που είναι μαγνθτοωωνθμζνεσ ι ηωντανζσ και καλφπτουν κζματα ψυχαγωγίασ, 
ενθμζρωςθσ και επιςτιμθσ. 

 Σθλε-εικονογραφία(Videotext) 

Ρρόκειται για μια υπθρεςία που λειτουργεί παγκόςμια. Τα απαραίτθτα εξαρτιματα 
αυτισ τθσ υπθρεςίασ είναι τα ειδικά τερματικά videotex ι ζνασ υπολογιςτισ με modem 
που λειτουργεί ωσ προςομοιωτισ (emulator). Οι πλθροωορίεσ που μποροφμε να 
πάρουμε βρίςκονται ςε ειδικζσ βάςεισ videotex και είναι τθσ μορωισ κειμζνου και 



ΤΕΛ ΡΕΛΑΛΑ-ΤΜΘΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΛΣΜΟΥ 

  | 1.  ΤΘΛΕΜΕΤΛΑ 9 

 

γραωικϊν. Τα κζματα που παρζχονται καλφπτουν ποικίλουσ τομείσ: ψυχαγωγία, καιρόσ, 
οικονομικζσ πλθροωορίεσ, τουριςμόσ, ςτατιςτικά ςτοιχεία κλπ. 

Γνωςτά ευρωπαϊκά ςυςτιματα videotex είναι το Γαλλικό TELETEL, το Βρετανικό 
PRESTEL. Στθν Ελλάδα χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα CEPT μια Άγγλο-Γαλλικι μίξθ, με τθν 
εμπορικι ονομαςία HELLASTEL. 

 

 Εικονοτθλεφωνία(Video Phone) 

Δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ αποδζκτεσ που ςυνομιλοφν μζςω τθλεωϊνου να ζχουν 
οπτικι επαωι. Θ υπθρεςία αυτι απαιτεί ταχφτατα δίκτυα και λειτουργεί με το 
γνωςτό δίκτυο ISDN. Οι ςυςκευζσ εικονοτθλεωϊνων που κυκλοωοροφν ςιμερα είναι 
αρκετϊν τφπων και ζχουν δυνατότθτεσ οι οποίεσ επιτρζπουν τθν οπτικοακουςτικι 
επαωι δφο ι περιςςοτζρων ατόμων ςε διαωορετικά μζρθ ϊςτε να γίνεται και χριςθ 
τθσ εικονοδιάςκεψθσ. 

 

 Σθλεδιάςκεψθ(Video Conference) 

Ρρόκειται για μια από τισ πιο ςφγχρονεσ υπθρεςίεσ ςτο χϊρο των τθλεπικοινωνιϊν. Με 
τθν υπθρεςία αυτι μποροφν να είναι ςε οπτικι και ακουςτικι επαωι ταυτόχρονα 
αρκετοί άνκρωποι από διαωορετικζσ γεωγραωικζσ περιοχζσ. Μζςα από τθ διάςκεψθ 
αυτοφ του τφπου χρθςιμοποιοφνται ταυτόχρονα και άλλα μζςα επικοινωνίασ όπωσ Fax, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, προβολείσ ταινιϊν, slides κλπ. 

Τα μζςα που χρθςιμοποιοφνται για τθν υπθρεςία τθσ τθλεδιάςκεψθσ είναι 
διαωορετικοφ τφπου. Υπάρχουν τα κζντρα των οργανιςμϊν τθλεπικοινωνίασ που είναι 
ειδικά ςτοφντιο. Μποροφμε να ςτιςουμε ςτθν επιχείρθςι μασ ζνα τζτοιο κζντρο, ι 
ακόμα να χρθςιμοποιιςουμε τα δίκτυα επικοινωνίασ υπολογιςτϊν και ιδιαίτερα αυτό 
του Internet. Θ επικοινωνία μζςω υπολογιςτϊν ςυνδεδεμζνων ςτο Internet, 
επιτυγχάνεται με βιντεοκάμερεσ και ειδικό λογιςμικό. Σιμερα υπάρχουν ειδικά 
προγράμματα (WebPhone, NetMeeting κλπ.) που επιτρζπουν τθν τθλεδιάςκεψθ μεταξφ 
δφο ι και περιςςότερων ατόμων (όπωσ το CUSeeMe κλπ.). 

Βζβαια θ τθλεδιάςκεψθ δεν χρθςιμοποιείται πάντα με το ςτενό όρο τθσ ςφςκεψθσ 
μεταξφ ςτελεχϊν επιχειριςεων. Σιμερα το Internet και τα ειδικά προγράμματα δίνουν 
τθ δυνατότθτα ςτουσ απλοφσ χριςτεσ να ςυνομιλοφν (με αςτικι χρζωςθ) με ωωνι και 
εικόνα ταυτόχρονα, να χρθςιμοποιοφν e-mail για αποςτολι και λιψθ αρχείων, να 
χρθςιμοποιοφν κοινζσ εωαρμογζσ και αρχεία, και όλα αυτά με τθ βοικεια των ειδικϊν 
προγραμμάτων τθλεδιάςκεψθσ (videoconference). 

Για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ απαιτοφνται ειδικζσ γραμμζσ ϊςτε να επιτρζπουν με μεγάλθ 
ταχφτθτα τθν αςωαλι και απαλλαγμζνθ από κορφβουσ μεταωορά των δεδομζνων. 
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 Σθλεειδοποίθςθ 

(Paging): Ρρόκειται για μια οικονομικι λφςθ κινθτισ αςφρματθσ επικοινωνίασ. 
Χρθςιμοποιοφνται από ανκρϊπουσ που λόγω των δραςτθριοτιτων τουσ είναι 
αναγκαςμζνοι να πραγματοποιοφν ςυχνζσ μετακινιςεισ. Θ ςυςκευι ειδοποίθςθσ είναι 
ζνασ δζκτθσ θχθτικοφ ςιματοσ πολφ μικρϊν διαςτάςεων όπωσ ζνασ αναπτιρασ τςζπθσ. 
Οι ςθμερινοί δζκτεσ διακζτουν αρκετά διαωορετικά θχθτικά ςιματα ϊςτε με τον 
προγραμματιςμό μασ να αναγνωρίηουμε ποιοσ μασ καλεί. Το δζκτθ μποροφμε να τον 
καλζςουμε με μια οποιαδιποτε κοινι τθλεωωνικι ςυςκευι. Για τθν υπθρεςία αυτι 
λειτουργοφν ειδικά κζντρα τθλεειδοποίθςθσ τα οποία είναι ςυνδεδεμζνα με 
τθλεωωνικά κζντρα. 

 

 Κινθτι Σθλεφωνία 

(mobilecommunication): Ρρόκειται για μια υπθρεςία που απόκτθςε πάρα πολλοφσ 
χριςτεσ τα τελευταία χρόνια. Θ υπθρεςία αυτι αναπτφςςεται ςφμωωνα με το διεκνζσ 
ψθωιακό Κυψελοειδζσ ςφςτθμα DCS 1800 που αποτελεί εξζλιξθ του GMS. Το ςφςτθμα 
αυτό δίνει τθ δυνατότθτα μιασ πλθκϊρασ υπθρεςιϊν ςτθν κινθτι τθλεωωνία όπωσ ο 
αυτόματοσ τθλεωωνθτισ, θ αποςτολι μθνυμάτων από άλλο κινθτό ι από υπολογιςτι, 
Fax κλπ. Οι ςυςκευζσ ςυνομιλίασ βελτιϊνονται ςυνεχϊσ και το μζγεκόσ τουσ ζχει ωκάςει 
ςε τόςο μικρζσ διαςτάςεισ που τισ κακιςτοφν πολφ ευζλικτεσ ςτθ μεταωορά τουσ. 

 

 Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο (e-mail) 

Ρρόκειται για τθν τθλεματικι εωαρμογι τθσ οποίασ αυξάνει κακθμερινά ο αρικμόσ των 
χρθςτϊν. Επιτυγχάνεται μεταξφ υπολογιςτϊν ςε δίκτυο και ςυνιςτά τθν ταχφτερθ 
μεταωορά ταχυδρομείου. Μασ δίνει τθ δυνατότθτα αποςτολισ μθνφματοσ κειμζνου, και 
με ςυνθμμζνο τρόπο, οποιουδιποτε αρχείου κάκε μορωισ. Στθν υπθρεςία αυτι 
μποροφμε να ςυμπεριλάβουμε από τα απλά μθνφματα που ανταλλάςςονται μεταξφ 
χρθςτϊν ενόσ τοπικοφ δικτφου μζχρι τα μθνφματα που αποςτζλλονται μζςω του 
διαδικτφου Internet. Στα πλαίςια του Internet λειτουργοφν ειδικοί υπολογιςτζσ που 
ονομάηονται mail-servers και είναι υπεφκυνοι για τθ δρομολόγθςθ του θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου. 

 

 Σθλεκπαίδευςθ 

(Telelearning): Μια από πιο ςφγχρονεσ τθλεματικζσ εωαρμογζσ, θ οποία 
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζςω αρκετϊν προγραμμάτων. Στόχοσ τθσ 
είναι θ εκπαίδευςθ από απόςταςθ ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα, ωορείσ, επιχειριςεισ, 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, προβλθματικζσ γεωγραωικζσ περιοχζσ από άποψθ 
πρόςβαςθσ κλπ. 
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 Σθλεργαςία 

(Teleworking, ι Telecommuting): Ιδθ ζχει αρχίςει να αναπτφςςεται, ιδιαίτερα ςτθν 
Αμερικι. Τα επόμενα χρόνια πρόκειται να επεκτακεί ςε πολλζσ χϊρεσ. Τα 
πλεονεκτιματα είναι πάρα πολλά και ςοβαρά. Μπορεί να επιωζρει αποςυμωόρθςθ ςτο 
κυκλοωοριακό των μεγαλουπόλεων και κζρδοσ του χρόνου μεταωοράσ ςτο χϊρο 
εργαςίασ. 

Οι Σκανδιναβικζσ χϊρεσ τθν χρθςιμοποιοφν εδϊ και αρκετά χρόνια ςτθν εκπαίδευςθ, 
λόγω ςυχνϊν αποκλειςμϊν περιοχϊν εξαιτίασ των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν. 

 

 Σθλεξυπθρζτθςθ (Teleservice) 

Στθν κατθγορία αυτι υπάγονται πάρα πολλζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται από 
απόςταςθ. Οι πλθροωορίεσ αυτζσ μπορεί να προζρχονται από Κρατικζσ ι ιδιωτικζσ 
υπθρεςίεσ και εταιρείεσ. Μεταξφ των πάρα πολλϊν αλλά και πολφ ςθμαντικϊν 
υπθρεςιϊν είναι θ Τθλεϊατρικι θ οποία μπορεί να βοθκιςει ςθμαντικά τον άνκρωπο και 
ιδιαίτερα τουσ κατοίκουσ των μικρϊν κζντρων και τθσ υπαίκρου. 
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2.  GSM ΔΙΚΤΥΟ 

2.1  Κινθτι τθλεφωνία 

Θ ανάγκθ επικοινωνίασ με μθ ςτακερά ςθμεία τα οποία βρίςκονται πζρα από τον οπτικό 
ορίηοντα και χωρίσ τθν υποςτιριξθ τθλεπικοινωνιακϊν καλωδίων για τθν μεταωορά 
πλθροωορίασ, δθμιουργικθκε μετά τθν ανακάλυψθ τθσ αςφρματθσ διάδοςθσ, γφρω ςτα 
τζλθ του 1800. Ρριν από τον δεφτερο Ραγκόςμιο Ρόλεμο, οι Βρετανοί χρθςιμοποιοφςαν 
τθν κινθτι τθλεωωνία για λογαριαςμό τθσ Αςτυνομίασ. Ιδθ το 1921, τα εργαςτιρια Bell 
δοκιμάηουν κινθτι τθλεωωνία. Κατόπιν, περίπου το 1940, νζεσ ςυχνότθτεσ ςτθν περιοχι 
των 30 και 40 MHz, καταχωρικθκαν για τισ κινθτζσ επικοινωνίεσ. Επειδι ο αρικμόσ των 
χρθςτϊν οιοποίοι ηθτοφςαν πρόςβαςθ ςτα ςυςτιματα αυτά ςυνεχϊσ αυξανόταν, θ 
Ομοςπονδιακι Επιτροπι Επικοινωνιϊν των ΘΡΑ (Federal Communications Commision – 
FCC) παραχϊρθςε επιπλζον ςυχνότθτεσ ςτθν περιοχι των 30 και 500MHz για διάωορεσ 
ειδικζσ χριςεισ. Τα πρϊτα αυτά ςυςτιματα κινθτϊν επικοινωνιϊν λειτουργοφςαν 
αυτόνομα και δεν υπιρχε επικοινωνία με το Τθλεωωνικό _ίκτυο τθσχϊρασ. Αμζςωσ μετά 
το δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο, τα Εργαςτιρια BELL (BellLaboratories) δρομολόγθςαν 
ζνα πρόγραμμα για παροχι επικοινωνιακϊν υπθρεςιϊνμε ςυςτιματα τα οποία 
χρθςιμοποιοφςαν κοινό ωορζα (commoncarrier), προκειμζνου να εξυπθρετοφνται 
πολλοί χριςτεσ μαηί κινοφμενοι ςε διαωορετικζσγεωγραωικζσ περιοχζσ. Το 1964 
λειτοφργθςε ζνα νζο ςφςτθμα ςτα 150 MHz, το οποίο ιταν γνωςτό με τθν ονομαςία MJ 
και το ζτοσ 1969 εγκαταςτάκθκε και λειτοφργθςε το ςφςτθμα MK, χρθςιμοποιϊντασ 
ςυχνότθτεσ ςτθν περιοχι του ραδιο-ωάςματοσ των 450 MHz. Τόςο το MJ όςο και το MK 
ιταν τμιματα του Βελτιωμζνου Συςτιματοσ ΚινθτισΤθλεωωνίασ (Improved Mobile 
Telephone System –IMTS). Μζχρι το 1970, θ κινθτι τθλεωωνία ανικε ςτον χϊρο τθσ 
αναλογικισ ςυμβατικισ αςφρματθσ επικοινωνίασ. Τα ςυςτιματα που υπιρχαν για 
τθνεξυπθρζτθςθ ςυγκεκριμζνων γεωγραωικϊν περιοχϊν ιταν απλισ μορωισ, 
χωρίσμεγάλεσ δυνατότθτεσ ελαχιςτοποίθςθσ των παρεμβολϊν, δυναμικισ αφξθςθσ 
τθσχωρθτικότθτασ τουσ και παράλλθλα μείωςθ τθσ πικανότθτασ Ολικισ Κατάλθψθσ 
αδιο-διαφλων (blockingprobability) αυτϊν ςε ϊρεσ αιχμισ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
θγεωγραωικι περιοχι υπό ραδιο-κάλυψθ αποτελείται από ζνα Στακμό Βάςθσ ο 
οποίοσιταν επανδρωμζνοσ με τισ κατάλλθλεσ ραδιο-μονάδεσ πομπο-δεκτϊν, ελζγχου, 
κεραιϊν, και πικανϊσ από ζναν αρικμό αναμεταδοτϊν ανάλογα με τθν ιδιομορωία 
τουγεωγραωικοφ ανάγλυωου τθσ περιοχισ. Είχε ιδθ γίνει ωανερό εκείνθ τθν εποχι 
ότιτα υωιςτάμενα ςυςτιματα κινθτισ τθλεωωνίασ ιταν πλζον δφςκολο να επεκτακοφν, 
να βελτιωκοφν και γενικά να αναπτυχκοφν με τθν πάροδο του χρόνου και 
τθστεχνολογίασ. Τα ςυςτιματα αυτά από τθν ωφςθ τουσ, τισ αρχζσ λειτουργίασ τουσ και 
τθν οργάνωςι τουσ δε μποροφςαν να μετεξελιχκοφν και να ικανοποιιςουν 
τθναπαιτοφμενθ χωρθτικότθτα του δικτφου, ταυτόχρονα με τθν απαραίτθτθ 
ποιότθταμετάδοςθσ. Θ ϊρα για τθν Κυτταρικι προςζγγιςθ είχε πλζον ωτάςει.  
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Σθλεπικοινωνία μζςω GSM 

 

 

2.2  Πριν το GSM - 1θ Γενιά 

Θ 1G πρϊτθ γενιά χρθςιμοποιοφταν από αρκετζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Αμερικισ. 

Χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ τεχνολογίασ ιταν θ αναλογικι και χαμθλι ποιότθτα 

μετάδοςθσ τθσ ωωνισ με πολλά προβλιματα ςφνδεςθσ, με ογκϊδθσ και βαριζσ 

ςυςκευζσ, με χαμθλό επίπεδο αςωάλειασ, τθν ζλλειψθ ποικίλων υπθρεςιϊν κτλ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα υπιρχαν οι εξισ τεχνολογίεσ: 

 Το AMPS (Advanced Mobile Phone System) ιταν μια τεχνολογία που αναπτφχκθκε ςτισ 

ΘΡΑ από τα εργαςτιρια τθσ Bell ςτα μζςα του 1970 λειτουργϊντασ ςε ςυχνότθτεσ των 

800MHz (824-894MHz) βαςιςμζνο ςτθν τεχνολογία FDMA. Μια πιο εξελιγμζνθ ζκδοςθ 

του AMPS αποτζλεςε λίγο αργότερα το NAMPS (Narrow band AMPS), το οποίο 

ενςωμάτωνε κάποια ψθωιακι τεχνολογία προκειμζνου να επιτρζψει ςτο ςφςτθμα να 

αυξιςει τθ χωρθτικότθτά του ζωσ και 3 ωορζσ περιςςότερεσ κλιςεισ από το αρχικό 

AMPS. Το NAMPS μπορεί να ζκανε κάποια χριςθ ψθωιακισ τεχνολογίασ, αλλά κατά 

βάςθ ιταν αναλογικό. 

 

 Το TACS (Total Access Communication System) ιταν μια αντίςτοιχθ τεχνολογία του 

AMPS που αναπτφχκθκε ςτθν Ευρϊπθ τθν δεκαετία του ‘80. Λειτουργοφςε ςε 

ςυχνότθτεσ των 900MHz υποςτιριηε και διάωορεσ υπθρεςίεσ, όπωσ πλθροωορίεσ 

χρζωςθσ. 

 

 Το C-Network ι αλλιϊσ C-450 ιταν ζνα από τα πρϊτα κυψελοειδι δίκτυα και 

εντοπίηονταν ςτθ Γερμανία, Ρορτογαλία και Νότιο Αωρικι. Είναι θ πρϊτθ τεχνολογία 
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που υποςτιριηε να μεταωζρεται το ςιμα από τθ μια κυψζλθ ςτθν άλλθ χωρίσ να 

διακόπτεται. 

Το Global System for Mobile communications (ΡαγκόςµιοΣφςτθµα Κινθτϊν 

Επικοινωνιϊν), ςυντμ. GSM είναι ζνα κοινό Ευρωπαϊκό ψθωιακό ςφςτθμα κινθτισ 

τθλεωωνίασ. Tο Ευρωπαϊκό Τθλεπικοινωνιακό Συμβοφλιο (European 

Telecommunications Standards Institute) το 1982, άρχιςε τθν μελζτθ για τθν δθμιουργία 

ενόσ κοινοφ Ευρωπαϊκοφ ψθωιακοφ ςυςτιματοσ κινθτισ τθλεωωνίασ δεφτερθσ γενιάσ 

(2G). Αυτό το ςφςτθμα ονομάςτθκε αρχικά Group Special Mobile (GSM). 

Το GSM είναι ζνα κυψελοειδζσ ψθωιακό ςφςτθμα κινθτισ τθλεωωνίασ δεφτερθσ γενιάσ 

(2G), το οποίο χρθςιμοποιεί θλεκτρομαγνθτικά ςιματα και τθν τεχνικι πολλαπλισ 

πρόςβαςθσ με διαχωριςμό του διακζςιμου ωάςματοσ ςυχνοτιτων ςε ζνα αρικμό 

καναλιϊν και τθν διαίρεςθ αυτϊν ςε χρονοκυρίδεσ για τθν μετάδοςθ ςθμάτων. 

Το 1989 θ ευκφνθ του GSM ανατζκθκε ςτο Ευρωπαϊκό Τθλεπικοινωνιακό Λνςτιτοφτο 

Ρροτφπων (ETSI) και το 1990 ανακοινϊκθκαν επίςθμα για πρϊτθ ωορά το πρότυπο και 

τα χαρακτθριςτικά του GSM. Το 1991 άρχιςε θ εμπορικι του διάκεςθ ςτθν Ευρϊπθ, ενϊ 

ςτθν Ελλάδα το ςφςτθμα χρθςιμοποιικθκε το 1993 από τθν WIND Hellas (πρϊθν TIM ι 

πρϊθν TELESTET). 

Tο πρότυπο GSM δεν είναι μόνο Ευρωπαϊκό πρότυπο, αωοφ υιοκετικθκε 

από πολλζσ άλλεσ χϊρεσ των άλλων Θπείρων, εκμεταλλευόμενο 

διάωορεσ ηϊνεσ ςυχνοτιτων. 

 

2.3 Γενιά 2.5G και 2.7G 

Θ 2.5G είναι θ μεταβατικι διαδικαςία αναβάκμιςθσ των υπαρχόντων δικτφων GSM 2G 

με ςκοπό τθν αφξθςθ χωρθτικότθτα του δικτφου προςωζροντασ και τθν προςωορά 

περιςςότερων και ποιοτικότερων υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ. Για τθν ανάπτυξθ 

των δικτφων GSM αναπτφχκθκαν 2 τεχνολογίεσ: 

• Τεχνολογία GPRS - (General Packet Radio Service) 

• Τεχνολογία EDGE - (Enhanced Data rates for GSM Evolution) 

 

Θ υπηρεςία GPRS είναι ζνα τεχνολογικό πρότυπο που προςανατολίηεται ςτθ ταχφτερθ 

αποςτολι δεδομζνων κινθτισ τθλεωωνίασ, ςτθ διάκεςθ των χρθςτϊν τθσ 2G 

κυψελοειδϊν ςυςτθμάτων επικοινωνίασ (GSM) κακϊσ και ςτα ςυςτιματα 3G. Τα 

ςυςτιματα κινθτισ τθλεωωνίασ 2G ςε ςυνδυαςμό με GPRS ςυχνά περιγράωεται ωσ 2,5 
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G, δθλαδι μια τεχνολογία μεταξφ τθσ δεφτερθσ (2G) και τρίτθσ (3G) γενιάσ τθσ κινθτισ 

τθλεωωνίασ. Αρχικά υπιρξε κάποια ςκζψθ για τθν επζκταςθ GPRS για να καλφψει άλλα 

πρότυπα  ζτςι ϊςτε το GSM να είναι το μόνο είδοσ του δικτφου GPRS όταν είναι ςε 

χριςθ. Θ 2.5G είναι θ μεταβατικι διαδικαςία αναβάκμιςθσ των υπαρχόντων δικτφων 

GSM 2G με ςκοπό τθν αφξθςθ χωρθτικότθτασ του δικτφου προςωζροντασ περιςςότερεσ 

και ποιοτικότερεσ υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ. Το GPRS (General Packet Radio 

Service) γενικά είναι το τεχνολογικό πρότυπο που επιτρζπει τθν ταχφτερθ αποςτολι και 

λιψθ δεδομζνων μζςω των δικτφων κινθτισ τθλεωωνίασ GSM. Το GPRS επιτρζπει τθ 

ταυτόχρονθ χριςθ περιςςοτζρων τθσ μιασ χρονοκυρίδασ και ζτςι θ μεταωορά 

δεδομζνων μπορεί να ωτάςει κεωρθτικά ωσ και τα 153,6 = 16 x 9.6 kbps για 16 

χρονοκυρίδεσ ι 21,4 x 8 = 171,2 kbps για 8 χρονοκυρίδεσ. Οι πόροι του δικτφου 

χρθςιμοποιοφνται πιο αποδοτικά γιατί οι χρονοκφριδεσ δεςμεφονται μόνο κατά τθν ϊρα 

μετάδοςθσ και αποδεςμεφονται όταν τελειϊνει θ μετάδοςθ ςε αντίκεςθ με τθν 

τεχνολογία CSD. 

 

Αρχιτεκτονικη GPRS 

 

2.3.1 Σεχνολογία EDGE (2.7G) - (Enhanced Data rates for GSM Evolution) 

 

Το EDGE είναι μια ενδιάμεςθ μεταβατικι τεχνολογία πριν το 3G και αυτό είναι 

τεχνολογικό πρότυπο που επιτρζπει ςτα δίκτυα 2G να ζχουν τριπλάςια χωρθτικότθτα 

δικτφου με πολφ υψθλζσ ταχφτθτεσ μετάδοςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν 3G, όπωσ 

videostreaming, πραγματικό Internetbrowsing κτλ.. Το EDGE είναι μια αναβάκμιςθ του 

GPRS αλλά δεν μπορεί να λειτουργιςει αυτόνομα ενϊ θ αναβάκμιςθ και θ εγκατάςταςθ 

του EDGE δεν απαιτεί τθν χριςθ νζου εξοπλιςμοφ από τισ εταιρίεσ κινθτισ τθλεωωνίασ 

αλλά τθν βελτίωςθ του ιδθ υπάρχοντοσ. Βαςικό πλεονζκτθμα τθσ τεχνολογίασ EDGE ςε 

ςχζςθ με το ιδθ υπάρχον GSM δίκτυο, είναι θ χριςθ μίασ διαωορετικισ μεκόδου 
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διαμόρωωςθσ των δεδομζνων. Θ μζκοδοσ αυτι ονομάηεται 8PSK (8 Phase Shift Keying 

modulation) επιτρζποντασ τθ μεταωορά 3 bit δεδομζνων ςε κάκε μοναδικό παλμό του 

δικτφου. Θ τεχνολογία που παρζχουν τα απλά δίκτυα GSM με υποςτιριξθ υπθρεςιϊν 

GPRS, χρθςιμοποιεί τθ μζκοδο GMSK (Gaussianpre-filtered Minimum Shift Keying) θ 

οποία βαςίηεται ςτθ μζκοδο Gauss για τθν εκκετικι μείωςθ των πικανοτιτων λάκουσ 

κατά τθ μεταωορά των δεδομζνων, αλλά επιτρζπει τθ μεταωορά μόνο ενόσ bit 

δεδομζνων ςε κάκε μοναδικό παλμό του δικτφου. Οι ταχφτθτεσ που επιτυγχάνονται 

είναι 384Kbps ι και 768kbps με ςτόχο όμωσ να ωτάςει τα 2Mbps. Επίςθσ το EDGE ζχει 

τθν ικανότθτα αναμετάδοςθσ ενόσ πακζτου πλθροωοριϊν, που δεν κωδικοποιικθκε 

ςωςτά, με ζνα περιςςότερο ιςχυρό ςχιμα κωδικοποίθςθσ, ενϊ ςτο GPRS τα πακζτα κα 

ζπρεπε να αποςτζλλονται με το ίδιο ςχιμα κωδικοποίθςθσ ακόμθ και αν το περιβάλλον 

μεταβάλλεται με αποτζλεςμα τισ αποςυνδζςεισ και τα προβλιματα, ιδιαίτερα ςε 

περιοχζσ με αυξθμζνθ ηιτθςθ. 

 

2.4  υςτιματα  3θσγενιάσ (3G) 

Από το ζτοσ 2000 μζχρι το 2010, λειτουργοφν τα κυτταρικά ςυςτιματα τρίτθσγενιάσ. Θ 
ανάγκθ για υψθλότερθ χωρθτικότθτα, γρθγορότερουσ ρυκμοφσ μετάδοςθσδεδομζνων 
και καλφτερθ ποιότθτα υπθρεςίασ (Quality of service, QoS) οδιγθςε ςτθν ανάγκθ 
εξζλιξθσ των ιδθ υπαρχόντων ςυςτθμάτων και τθν ειςαγωγι των ςυςτθμάτων τρίτθσ 
γενιάσ. Ο ςτόχοσ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ ιταν να δθμιουργιςει τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ 
προδιαγραωζσ των νζων αυτϊν ςυςτθμάτων, ϊςτε να διαχειρίηονται αξιόπιςτα και ςε 
πραγματικό χρόνο τισ υπθρεςίεσ πολυμζςων (multimedia). Τα κφρια χαρακτθριςτικά των 
ςυςτθμάτων 3G, ονομαηόμενα και ωσ IMT-2000 είναι : παγκόςμια χριςθ, χριςθ για όλεσ 
τισ εωαρμογζσ κινθτισ τθλεωωνίασ, υποςτιριξθ μεταγωγισ πακζτου και μεταγωγισ 
κυκλϊματοσ για τθν μετάδοςθ δεδομζνων, προςωορά ρυκμοφ μετάδοςθσ δεδομζνων 
μεγαλφτερθ των 2Mbps, προςωορά υψθλισ εκμετάλλευςθσ του ωάςματοσ ςυχνοτιτων. 
Τα νζα αυτά ςυςτιματα είναι το UMTS, MBS και WLANSs . Θ πλειοψθωία των ςτάνταρσ 
που υπάρχουν ςχετικά μα τα ςυςτιματα τρίτθσ γενιάσ είναι βαςιςμζνα ςτο CDMA 
ευρείασ μπάντασ (W-CDMA). Το ςφςτθμα CDMA (Code Division Multiple Access) 
βαςίηεται ςε μια λογικι κατά τθν οποία χρθςιμοποιεί διαωορετικοφσ κϊδικεσ προσ τθν 
εξυπθρζτθςθ διαωορετικϊν χρθςτϊν. Το W-CDMA είναι ευρζωσ γνωςτό και ωσ UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications Systems). Αυτά τα ςυςτιματα επεξεργάηονται 
από τουσ αυκεντικοφσ υποςτθρικτζσ του GSM και διαχειρίηονται από το 3GPP (Third 
Generation Partnership Project). Τα κυψελωτά δίκτυα τρίτθσ γενιάσ εξυπθρετοφν 
ταχφτθτεσ μεταωοράσδεδομζνων από εκατοντάδεσ Kbps ζωσ και 2Mbps ςε ςτακερά/ 
νομαδικά περιβάλλοντα. To UMTS χρθςιμοποιεί ζναν ωορζα καναλιοφ 5 MHz για να 
πετφχει αυτοφσ τουσ υψθλοφσ ρυκμοφσ δεδομζνων και τθν αυξθμζνθ χωρθτικότθτα, 
κάτι πουείναι πολφ μεγαλφτερο από το 1.23 MHz πλάτοσ ωορζα που χρθςιμοποιοφν τα 
δίκτυα 2θσ γενιάσ. Επιπλζον, αντίκετα με τα ςυςτιματα προθγοφμενων γενιϊν, ζνα από 
τακαινοφργια ςτοιχεία που περιλαμβάνεται ςτα δίκτυα 3θσ γενιάσ είναι θ 
διαβεβαίωςθγια τθν ποιότθτα τθσ υπθρεςίασ (QoS). Κινθτοί ςυνδρομθτζσ οι οποίοι 
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πλθρϊνουν για υπθρεςίεσ δεδομζνων περιμζνουν από το δίκτυο ρυκμοφσ μετάδοςθσ 
όχι λιγότερο από αυτοφσ που ζχουν ςυμωωνθκεί  
 

 
 

2.5  υςτιματα  4θσ γενιάσ (4G) 

 
Από το 2010 και μετά, αρχίηουν και κάνουν πολφ αιςκθτι τθν παρουςία τουσ τα δίκτυα 
4θσ γενιάσ. Τα δίκτυα 4G βαςίηονται ςτθν νζα τεχνολογία Long Term Evolution (LTE) και 
μποροφν να «κατεβάςουν» δεδομζνα κεωρθτικά με ταχφτθτα περί τα 100 megabits ανά 
δευτερόλεπτο, περίπου δζκα ωορζσ περιςςότερα από τα πιο γριγορα δίκτυα 3G. Θ 
τεχνολογία LTE ζχει αναπτυχκεί με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μπορεί να «πατιςει» πάνω 
ςτα υωιςτάμενα δίκτυα 3G, διευκολφνοντασ τισ εταιρίεσ κινθτισ τθλεωωνίασ να 
αναβακμίςουν το ςφςτθμά τουσ. Θ μεγάλθ διαωορά ανάμεςα ςτα δίκτυα τζταρτθσ 
γενιάσ και ςτα προθγοφμενα εντοπίηεται ςτο γεγονόσ ότι καταργοφνται πλζον οι 
κυψζλεσ και χρθςιμοποιείται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ αναμεταδοτϊν (ζξυπνεσ κεραίεσ). 
Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε τθν ελαχιςτοποίθςθ των διαλείψεων και τθν 
εξαςκζνιςθ του ςιματοσ που “ταλαιπωροφν” τουσ χριςτεσ λόγω τθσ μακρινισ 
τοποκζτθςθσ των ςτακμϊν βάςθσ από αυτοφσ. Οι απαιτιςεισ που ζχουν τεκεί μζςω των 
ςτάνταρσ (standards) για τα δίκτυακινθτισ τθλεωωνίασ 4θσ γενιάσ ζχουν ςαν μζγιςτθ 
ταχφτθτα τα 100 Mbits/s για επικοινωνίεσ με υψθλι κινθτικότθτα (όπωσ τραίνα και 
αυτοκίνθτα) και 1 Gbits/s για επικοινωνία χαμθλισ κινθτικότθτασ (όπωσ πεηοί και 
ςτακεροί χριςτεσ). Ζνα ςφςτθμα 4θσ γενιάσ αναμζνεται να παρζχει μία αςωαλι 
βαςιςμζνθ ολόκλθρθ ςε IP λφςθ ςε αςφρματα modems, smartphones, και άλλεσ κινθτζσ 
ςυςκευζσ. Τα ςυςτιματα αυτά παρουςιάηουν μια μεγάλθ άνκθςθ και αναμζνεται να 
επικρατιςουνςτα επόμενα χρόνια  
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2.6  Κυψελοειδισ Δομι Δικτφου 

Θ εμβζλεια ενόσ δικτφου GSM ςε μία γεωγραωικι περιοχι για να γίνει, θ περιοχι αυτι 

διαμελίηεται ςε μικρότερεσ περιοχζσ που λζγονται κυψζλεσ, οι οποίεσ εωάπτονται 

μεταξφ τουσ με κάκε κυψζλθ να ζχει και ζνα ςτακμό βάςθσ(BaseStation), ςυνκζτοντασ 

ζτςι μια δομι κυψελϊν. Θ δομι αυτι επαναλαμβάνεται όςεσ ωορζσ χρειάηεται για τθν 

απαιτοφμενθ κάλυψθ τθσ μιασ περιοχισ κάνοντασ επαναχρθςιμοποίθςθ των 

ςυχνοτιτων. Με τθν μζκοδο αυτι αυξάνεται θ χωρθτικότθτα του δικτφου αλλά πρζπει θ 

ιςχφσ κάκε κυψζλθσ να είναι όςθ χρειάηεται ϊςτε να μθν ξεπερνάει τα όρια τθσ και να 

υπερχειλίηει άλλεσ κυψζλεσ τθσ ίδιασ δομισ ενϊ για να μθν δθμιουργείται ενδοκαναλικι 

παρεμβολι ςε γειτονικζσ κυψζλεσ θ επαναχρθςιμοποίθςθ ςυχνοτιτων πρζπει να 

ςχεδιάηεται ζτςι ϊςτε να απζχουν επαρκι απόςταςθ οι κυψζλεσ μιασ δομισ που ζχουν 

τθν ίδια ςυχνότθτα με τισ κυψζλεσ μιασ άλλθσ δομισ. Θ ενδοκαναλικι παρεμβολι 

μειϊνεται όςο αυξάνει ο αρικμόσ των κυψελϊν τθσ δομισ. Θ ακτίνα κάκε κυψζλθσ ςε 

αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ είναι ζωσ και 35Km ενϊ ςε πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ 

δεν ξεπερνά τα 300 μζτρα. 

Σε περιοχζσ με πολφ μεγάλθ ηιτθςθ χωρθτικότθτασ δικτφου όπωσ ςε αςτικά κζντρα, οι 

ςτακμοί βάςθσ υπερωορτϊνονται και ζτςι υπάρχει ανάγκθ για μεγαλφτερθ 

χωρθτικότθτα του δικτφου. 

Ζτςι για να επιτευχκεί αυτόσ ο ςκοπόσ γίνεται διάςπαςθ των υπαρχόντων κυψελϊν ςε 

μικρότερεσ, ενϊ γιϋαυτζσ χρθςιμοποιοφνται κεραίεσ μικρότερθσ ιςχφοσ (macrobs - 

micro- bs - picobs) όπωσ ςε κτιρια, ςτο μετρό, Δθμόςιουσ Οργανιςμοφσ, οδικζσ αρτθρίεσ 

κτλ.. 

 

 

2.7 Αρχιτεκτονικι του GSM 

Ζνα GSM δίκτυο χωρίηεται ςε 3 βαςικά μζρθ: 

1) Τον Κινητό Σταθμό (MobileStation): Ζχει οπωςδιποτε πομπό-δζκτθ, κεραία, οκόνθ 

και τθν κάρτα SIM. Θ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ιςχφσ εκπομπισ ςτθν Ευρϊπθ μιασ κινθτισ 

μονάδασ είναι ςτα 2 Watt ενϊ ςε Αυςτραλία και Αμερικι είναι 1,6W, οι τιμζσ αυτζσ 

κακορίςτθκαν από τθν Διεκνι Επιτροπι για τθν προςταςία από τθ μθ ιονίηουςα 

ακτινοβολία. 

2) Το Βαςικό Υποςφςτημα Σταθμοφ (BaseStationSubsystem): Το BSS διαχειρίηεται τισ 

κλιςεισ ςε μια γεωγραωικι περιοχι όπου καλφπτεται από ζνα ςφνολο κεραιϊν 

διαωόρων μεγεκϊν ςε ςειρά ςαν αυτοφσ που βλζπουμε ςε λόωουσ, ταράτςεσ 
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πολυκατοικιϊν-εταιριϊν-ςχολείων-οργανιςμϊν κτλ. και κάκε τζτοια κεραία εξυπθρετεί 

και από μια κυψζλθ. Το BSS χωρίηεται ςτο βαςικό ςτακμό πομπό-δζκτθ Base Transceiver 

Station (ΒΤS) και ςτο βαςικό ςτακμό ελζγχου BaseStationController (ΒSC). 

• Το Βαςικό Υποςφςτθμα Στακμοφ (BTS) ωροντίηει τθν επικοινωνία μεταξφ του 

δικτφου GSM και του κινθτοφ ςτακμοφ. Ζνα BTS μπορεί να ελζγχει μια ι 

περιςςότερεσ κεραίεσ. Θ ιςχφσ των κεραιϊν ςε ζνα BTS μπορεί είναι 40W εϊσ 500W. 

Πταν ζνασ χριςτθσ Α κζλει να πραγματοποιιςει μια κλιςθ ςε ζναν άλλο ςυνδρομθτι 

Β , ο ςτακμόσ βάςθσ μεταβιβάηει το ςιμα με το αίτθμά του Α για αναηιτθςθ και 

εντοπιςμό του άλλου ςυνδρομθτι Β ςτο τθλεπικοινωνιακό κζντρο τθσ εταιρείασ του 

Α. Το κζντρο τθσ εταιρείασ εντοπίηει τθν κυψζλθ ςτθν οποία βρίςκεται ο Β και ςτζλνει 

το ςιμα ςτον πλθςιζςτερο ςτακμό βάςθσ. Από εκεί, πάλι με τθ χριςθ των 

διακζςιμων ςυχνοτιτων, ςτζλνεται το ςιμα ςτο κινθτό του Β κι ζτςι μπορεί να 

επικοινωνιςει μαηί του ο Α. Το πεδίο μιασ GSM κεραίασ ενόσ ςτακμοφ βάςθσ ι 

κινθτισ μονάδασ, είναι παλμικό με κανάλια διάρκειασ 4,616 ι 9,232 msec το κακζνα, 

που είναι χωριςμζνα ςε 8 ι 16 διαςτιματα-χρονοκυρίδεσ, διάρκειασ 0.577 msec θ 

κακεμία (8Χ0,577 ι 16Χ0,577 ) . Κάκε χριςτθσ χρθςιμοποιεί για μια τθλεωωνικι 

κλιςθ από μια χρονοκυρίδα άρα ζνα κανάλι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μζχρι και από 

8 ι 16 ςυνδρομθτζσ.Οι 8 ι 16 χρονοκυρίδεσ που χωρίηονται ςε ζνα κανάλι 

αποκαλοφνται πλαίςιο TDMA ενϊ κάκε χρονοκυρίδα αντιςτοιχεί ςε 156 bits. 

• Το ΒSC (Base Station Controler-Βαςικόσ Στακμόσ Ελζγχου) ελζγχει τα ςιματα 

παίρνοντασ τα από ζνα ι περιςςότερα BTS ενϊ εκχωρεί και απελευκερϊνει κανάλια. 

Τα ςιματα που λαμβάνει τα κατευκφνει ςτο MSC- MobileSwitchingCentre και όταν 

χρειάηεται μετατρζπει τα 16kbps ωωνισ που είναι ςτθν κινθτι τθλεωωνία ςε 64kbps 

που χρθςιμοποιείται ςτθν ςτακερι τθλεωωνία.(ςχιμα) 

3) Το Υποςφςτημα Δικτφου μεταγωγήσ (NNS- Network Switching Subsystem) που 

αποτελείται από: 

Το Κζντρο Διαμονισ (MobileSwitchingCenter), είναι υπεφκυνο για τθν διαςφνδεςθ, τον 

ζλεγχο και τθν δρομολόγθςθ ειςερχόμενων/εξερχόμενων κλιςεων μεταξφ του δικτφου 

κινθτισ τθλεωωνίασ και ενόσ άλλου δικτφου ι άλλων. Πταν ζνα MSC ςυνδζεται με ζνα 

δίκτυο ςτακερισ τθλεωωνίασ κα πρζπει να δζχεται 64kbps ωωνισ, όταν όμωσ ο MSC 

ςυνδζεται με ζνα δίκτυο κινθτισ τθλεωωνίασ τότε κα πρζπει να γνωρίηει που βρίςκεται 

εκείνθ τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι ο χριςτθσ, αυτό επιτυγχάνεται με τθν βοικεια 

καταχωρθτϊν : 

 VLR (VisitorLocatorRegister), 

 HomeLocatorRegister (HLR).  

 

O Home Location Register (HLR) κόμβοσ είναι μια βάςθ δεδομζνων που αποκθκεφει τθν 
ταυτότθτα και τισ πλθροωορίεσ που αντιςτοιχοφν ςε κάκεςυνδρομθτι του δικτφου. 
Αυτζσ οι πλθροωορίεσ μπορεί να είναι μόνιμεσ όπωσο διεκνισ αρικμόσ του κινθτοφ 
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ςυνδρομθτι (International Mobile Subscriber Identity(MSI), ο τθλεωωνικόσ αρικμόσ του 
ςυνδρομθτι (MSISDN), το κλειδί αυκεντικότθτασ (authenticationkey), υπθρεςίεσ που 
υποςτθρίηει οςυνδρομθτισ κ.τ.λ. Επίςθσ ο HLR κόμβοσ αποκθκεφει και 
προςωρινζσπλθροωορίεσ όπωσ ο τρζχον MSC κόμβοσ μζςα ςτο οποίον 
είναιεγγεγραμμζνοσ ο κινθτόσ ςυνδρομθτισ τθν κάκε χρονικι ςτιγμι, τουσαρικμοφσ 
ςτουσ οποίουσ πρζπει να προωκθκεί θ κλιςθ ςε περίπτωςθπροϊκθςθσ κλιςθσ, τισ 
μεταβατικζσ παραμζτρουσ για αυκεντικότθτα καικρυπτογράωθςθ κ.α. Ζνασ HLR κόμβοσ 
μπορεί να εξυπθρετιςει πολλοφσ MSC κόμβουσ. 
 
 
O Visitor Location Register (VLR) κόμβοσ βρίςκεται ουςιαςτικά μζςα ςτο MSC κόμβο και 
είναι μια αντίςτοιχθ βάςθ δεδομζνων, όπωσ ο HLR κόμβοσ, ςτθν οποία αποκθκεφονται 
προςωρινά δεδομζνα μόνο για τουσ κινθτοφσςυνδρομθτζσ ο οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι 
τθν τρζχουςα ςτιγμι ςτο MSC κόμβο. Ρεριζχει τθν τρζχουςα τοποκεςία του κινθτοφ 
ςτακμοφ καιεπιλεγμζνεσ πλθροωορίεσ διαχείριςθσ που ζχει πάρει από τον HLR κόμβο 
καιπου είναι απαραίτθτεσ για τον ζλεγχο τθσ κλιςθσ και για τισ υπθρεςίεσ πουζχει 
πρόςβαςθ ο ςυνδρομθτισ.  
 
Τελοσ, το κζντρο αυθεντικότητασ (AuthenticationCenterAUC) είναι μίαπροςτατευμζνθ 
βάςθ δεδομζνων που διατθρεί ζνα αντίγραωο του μυςτικοφκλειδιοφ τθσ SIM κάρτασ του 
κάκε ςυνδρομθτι, το οποίο χρθςιμοποιείται  να εκτελεςτεί θ λειτουργία ελζγχου 
αυκεντικότθτασ και κρυπτογράωθςθσ ςτο ραδιοκανάλι. Συνικωσ ο κόμβοσ αυτόσ 
βρίςκεται κοντά ςτον HLR κόμβο. 
 

2.8 Πρωτόκολλα του GSM 

Θ αρχιτεκτονικι του κυψελωτοφ δικτφου κινθτισ τθλεωωνίασ GSM είναιδομθμζνθ ςε 
ζνα πολφςτρωματικό μοντζλο πρωτοκόλλων όπωσ το μοντζλο του OSI. Δφο άκρθ προσ 
άκρθ ομότιμεσ οντότθτεσ δφο διαωορετικϊν ςυςτθμάτωνεπικοινωνοφν μεταξφ του 
αυτόνομα μζςω του αντίςτοιχου πρωτοκόλλου.  
Τα πρωτόκολλα των από κάτω επιπζδων προςωζρουν υπθρεςίεσ ςτα πρωτόκολλα των 
από πάνω επιπζδων. Ειδοποιιςεισ ςτζλνονται από επίπεδο ςε επίπεδο για να 
εξαςωαλιςτεί ότι ζχει γίνει ςωςτι λιψθ, εκπομπι και επεξεργαςία τθσ πλθροωορίασ. 
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MS πρωτόκολλα 
 
Το πρωτόκολλο ςθματοδοςίασ ςτο GSM δίκτυο χωρίηεται ςε τρία γενικάςτρϊματα, 
ανάλογα με τθν διεπαωι.  
 

o Στρϊμα 1 : το ωυςικό ςτρϊμα (physicallayer) , το οποίο χρθςιμοποιεί τισδομζσ 
καναλιοφ πάνω ςτθν ραδιο-διεπαωι 

o Στρϊμα 2 : το data-link ςτρϊμα (data-link layer). Στο Ainterface, το MTP 
(messagetransgerpart), το 2ο επίπεδο (Layer 2) τθσ ςθματοδοςίασ SS7 
χρθςιμοποιείται. 

o Στρϊμα 3 : Αυτό το ςτρϊμα διαιρείται ςε επιμζρουσ υπο-ςτρϊματα : διαχείριςθ 
ραδιο-πόρων (RadioResourcemanagementRR) διαχείριςθ κίνθςθσ 
(MobilityManagementMM) διαχείριςθ ςφνδεςθσ (ConnectionManagementCM)  

 
 
MS προσ BTS πρωτόκολλα 
 
Το RR ςτρϊμα παραβλζπει τθν αποκατάςταςθ τθσ ςφνδεςθσ ανάμεςα ςτον κινθτό 
ςτακμό και τον MSC κόμβο. Το RR ςτρϊμα αςχολείται με τθν διαχείριςθτθσ RR 
ςυνεδρίασ, θ οποία είναι τθν χρονικι ςτιγμι όπου γίνεται θ διαμόρωωςθ των ραδιο-
καναλιϊν. Το ΜΜ ςτρϊμα είναι καταςκευαςμζνο πάνω από το RR ςτρϊμα καιχειρίηεται 
τισ λειτουργίεσ που προκφπτουν από τθν κινθτικότθτα του ςυνδρομθτικακϊσ επίςθσ και 
κζματα αυκεντικότθτασ και αςωάλειασ. Το CM ςτρϊμα είναι υπεφκυνο για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ κλιςθσ, διαχείριςθςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν, διαχείριςθ 
μθνυμάτων (sms), αποδζςμευςθ τθσ κλιςθσ κ.α 
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2.9  Χωρθτικότθτα Δικτφων GSM - Erlang 

Σε ζνα δίκτυο κινθτισ τθλεωωνίασ είναι απαραίτθτο να υπάρχει κάποιο μοντζλο 

τθλεωωνικισ «κίνθςθσ» με ςκοπό τθν υψθλι ποιότθτα παροχισ υπθρεςιϊν. Το μοντζλο 

αυτό ςχεδιάηεται βάςει κάποιων πραγματικϊν παρατθριςεων με βάςθ τθν τθλεωωνικι 

ςυμπεριωορά των ςυνδρομθτϊν τθσ εταιρίασ. Για τθν καταςκευι του μοντζλου αυτοφ 

παίρνονται υπόψθ διάωοροι παράγοντεσ, όπωσ ο αρικμόσ των ςυνδρομθτϊν, το πόςο 

ςυχνά και ςε ποιεσ περιοχζσ κάνουν χριςθ του κινθτοφ τουσ(τισ ϊρεσ αιχμισ-γιορτζσ) , 

τθ μζςθ διάρκεια μιασ τθλεωωνικισ ςυνδιάλεξθσ κ.α. παράγοντεσ ζτςι ϊςτε να 

εξαςωαλιςκεί εκ των προτζρων θ ικανοποίθςθ των χρθςτϊν. Για να υπολογιςτεί θ 

τθλεωωνικι "κίνθςθ" χρθςιμοποιείται μια μονάδα μζτρθςθσ, το Erlang. Ζνα Erlang 

δείχνει το ωορτίο κίνθςθσ που μεταωζρεται από ζνα κανάλι που είναι δεςμευμζνο. Αν, 

δθλαδι, ζνα κανάλι χρθςιμοποιείται για μία ϊρα και 30 λεπτά, κατά τθν διάρκεια μιασ 

ϊρασ μεταωζρει 5,0 Erlangs. Εάν Q κλιςεισ, μζςθσ διάρκειασ Τ, πραγματοποιοφνται 

κατά το χρονικό διάςτθμα t, τότε θ τθλεωωνικι κίνθςθ Α δίνεται από τθ ςχζςθ: 

Αν ζχουμε 100 χριςτεσ από τουσ οποίουσ οι 30 κάνουν 2 κλιςεισ τθν ϊρα διάρκειασ 3 

λεπτϊν 15 να κάνουν 4 κλιςεισ τθν ϊρα διάρκειασ 8 λεπτϊν και 55 να κάνουν 30 

κλιςεισ τθν ϊρα διάρκειασ ενόσ λεπτοφ τότε ο ςυνολικόσ ωόρτοσ κίνθςθσ είναι 38,5 

Erlangs με μζςθ κίνθςθ/χριςτθ να είναι 38,5 mErlangs. (30Χ2Χ3=180, 180/60min=3 

Εrlangs) (15Χ4Χ8=480, 480/60min=8 Erlangs) (55Χ30Χ1=1650, 1650/60min=27,5 Erlangs) 

(0,1 Erlangs=6min, 1 Erlangs=60min) 

«Θ τθλεωωνικι κίνθςθ/ςυνδρομθτι ορίηεται ωσ θ μζςθ πικανότθτα για ζνα 

ςυγκεκριμζνο ςυνδρομθτι να κάνει χριςθ του τθλεωϊνου του κάποια ςυγκεκριμζνθ 
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χρονικι ςτιγμι, ςε ϊρεσ αιχμισ.» Μετριςεισ που ζχουν γίνει ςε δίκτυα GSM ζχουν 

δείξει ότι 0,025 Erlang/ςυνδρομθτι είναι υπεραρκετά για να καλφψουν τισ ανάγκεσ τθσ 

ςυνδρομθτικισ βάςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι κάκε ςυνδρομθτισ μπορεί να κάνει μία κλιςθ 

διάρκειασ 90 δευτερολζπτων/ϊρα. Στθν πράξθ κανζνα, τθλεπικοινωνιακό δίκτυο ςτον 

κόςμο δεν μπορεί να εξυπθρετιςει ταυτόχρονα όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ του, ςε 

ςυνκικεσ καταιγιςτικισ ηιτθςθσ π.χ.ςε περίπτωςθ ςειςμοφ. Με βάςθ τα παραπάνω τα 

δίκτυα κινθτισ τθλεωωνίασ ζχουν ςχεδιάςει τα δίκτυα τουσ να ζχουν Gos { 

(GradeofService) - θ πικανότθτα να μπλοκαριςτεί μια κλιςθ)} λιγότερο από 2%. Ζτςι αν 

είχαμε 100 ςυνδρομθτζσ με Gos 2% με μζςθ κίνθςθ/χριςτθ να είναι 38.5 mErlangs τότε 

ζχουμε 100Χ0,0385.5E=3,85 Erlangs με Gos 2% χρειάηονται 9 κανάλια ςφμωωνα με ζναν 

ειδικό πίνακα Erlangblockingprobability. Το Erlang πιρε το όνομά του από τον Δανό 

μθχανικό τθλεπικοινωνιϊν Α.Κ.Erlang. 

 

 

2.10  Πιςτοποίθςθ και Αςφάλεια 

Ζνασ χριςτθσ για να μπορζςει να χρθςιμοποιιςει το δίκτυο τότε το δίκτυο κα πρζπει 

πρϊτα να τον πιςτοποιιςει. Καταρχιν για να γίνει αυτό κάκε κινθτό κα πρζπει να 

διακζτει ζνα κρυμμζνο κλειδί το οποίο βρίςκεται ςυγκεκριμζνα ςτθν κάρτα SIM του και 

ςτο Κζντρο Ριςτοποίθςθσ (AC). Πταν ενεργοποιείται το κινθτό, το Κζντρο Ριςτοποίθςθσ 

ςτζλνει ζνα τυχαίο αρικμό ςτο κινθτό και αυτόν τον αρικμό τον χρθςιμοποιοφν μαηί με 

το κρυμμζνο κλειδί και με ζναν κρυπτογραωθμζνο αλγόρικμο για τθν δθμιουργία ενόσ 

νζου αρικμοφ. Το κινθτό ςτζλνει πίςω ςτον κζντρο πιςτοποίθςθσ τον αρικμό αυτό και το 

κζντρο πιςτοποίθςθσ με τθν ςειρά του ελζγχει αν είναι ίδιοσ με αυτόν που ζωτιαξε. Αν ο 

αρικμόσ είναι ίδιοσ τότε ο χριςτθσ πιςτοποιικθκε ειδάλλωσ τον ειδοποιεί ότι 

διαδικαςία εγγραωισ ςτο δίκτυο ιταν ανεπιτυχισ. Κάκε κινθτό τθλζωωνο ζχει τθν δικιά 

του ταυτότθτα IMEI (ταυτότθτα τθλεωϊνου).Θ ταυτότθτα αυτι είναι ζνασ μοναδικόσ 

16ψιωιοσ για κάκε ςυςκευι που αντιςτοιχεί ςτθν μάρκα του κινθτοφ, αρικμόσ ςειράσ, 

ςτοιχεία κατόχου, θμερομθνία αγοράσ ςυςκευισ κ.α. Ζνα δίκτυο τθλεωωνίασ GSM 

αποκθκεφει ςε 3 διαωορετικζσ λίςτεσ τα ΛΜΕΛ των ςυνδρομθτϊν τθσ. 1θ λίςτα είναι θ 

λευκι λίςτα που υπάρχουν όλα τα ΛΜΕΛ το κινθτϊν που λειτουργοφν ωυςιολογικά και 

μποροφν να ςυνδεκοφν δίκτυο με αςωάλεια. 2θ λίςτα είναι θ γκρι λίςτα που υπάρχουν 

τα ΛΜΕΛ των κινθτϊν που είναι υπό-παρακολοφκθςθ λόγω πικανόν προβλθμάτων που 

δθμιουργοφν. 3θ λίςτα είναι θ μαφρθ λίςτα που υπάρχουν τα ΛΜΕΛ των κινθτϊν που 

ζχουν δθλωκεί από τουσ κατόχουσ τουσ ςαν κλεμμζνουσ ι απολεςκζν τουσ και ανάλογα 

τθν περίπτωςθ διενεργείται παρακολοφκθςθ των κινθτϊν αυτϊν αν χρθςιμοποιοφνται ι 

τθν άρνθςθ εγγραωισ τουσ με το δίκτυο, λειτουργίεσ αυτζσ ανικουν ςτο MSC. 
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2.11  Τπθρεςίεσ Δικτφου 

Θ βαςικότερθ υπθρεςία του GSM είναι θ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ και λιψθ 

τθλεωωνικϊν κλιςεων. Σε κάκε κανάλι υπάρχουν 8 ζωσ 16 χρονοκυρίδεσ και μποροφν 

να το μοιραςτοφν περιςςότεροι του ενόσ χριςτεσ, ζτςι για τθν πραγματοποίθςθ μιασ 

κλιςθσ δεςμεφεται μια χρονοκυρίδα κάκε ωορά. 

Οι λοιπεσ υπθρεςιεσ είναι: 

•CalledID 

 

•Εκτροπι κλιςεων 

Θ υπθρεςία αυτι επιτρζπει ςτο χριςτθ τθν δυνατότθτα προϊκθςθσ αναπάντθτων ι μθ 

εωικτϊν ι κατειλθμμζνων ι άμεςων ειςερχόμενων κλιςεων προσ ζναν άλλο προοριςμό. 

 

•Απόκρυψθ κλιςεων 

 

•Φραγι κλιςεων 

Θ υπθρεςία αυτι δίνει τθν δυνατότθτα ςτο χριςτθ να ενεργοποιιςει ωραγι 

ειςερχόμενων ι εξερχόμενων ι ειςερχόμενων διεκνϊν ι εξερχόμενων διεκνϊν ι ςε 

περιαγωγι ι και όλων κλιςεων για όςο διάςτθμα κζλει. 

 

•CellBroadcast 

Θ υπθρεςία αυτι δίνει τθν δυνατότθτα ςτο χριςτθ ςτθν οκόνθ του κινθτοφ τθν 

εμωάνιςθ ςφντομων τοπικϊν πλθροωοριϊν. 

 

•Ειδοποίθςθ κλιςεων 

Είναι μια υπθρεςία δικτφου δίνοντασ τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να ενθμερϊνεται με 

γραπτό μινυμα για τον ποιοσ και πότε επιχείρθςε να επικοινωνιςει μαηί του και δεν 

καταςτεί δυνατό λόγω μθ εωικτισ ςφνδεςθσ μαηί του ι ιταν απενεργοποιθμζνθ θ 

μονάδα του. 

 

•SMS-ShortMessagingService 

Θ υπθρεςία αυτι προςωζρει τθν αποςτολι και τθν λιψθ κειμζνου μζχρι και 160 

αλωαρικμθτικϊν χαρακτιρων από ζνα κινθτό προσ ζνα οποιοδιποτε άλλο κινθτό με τθν 

προχπόκεςθ βζβαια ότι υπάρχει κάποιο κζντρο υπθρεςίασ SMS για τθν διαχείριςθ τουσ. 

Ζτςι θ υπθρεςία SMS ζχει 2 επιμζρουσ υπθρεςίεσ, τισ SMS-MO και SMS-MT. 

- SMS-MO • SMS-MobileOriginated 

Γίνεται θ αποςτολι ενόσ γραπτοφ μθνφματοσ, από το κινθτό προσ το Κζντρο Υπθρεςίασ 

SMS. 

- SMS-MT • SMS-MobileTerminated 
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Γίνεται θ παράδοςθ του γραπτοφ μθνφματοσ ςτον παραλιπτθ, από το Κζντρο Υπθρεςίασ 

SMS. 

 

•MMS-Multimedia Messaging Service 

Είναι μια υπθρεςία 2.5G και προςωζρει τθν αποςτολι και τθν λιψθ μθνυμάτων 

εμπλουτιςμζνων με περιεχόμενο multimedia. 

 

 

•Advice of Change 

Θ υπθρεςία αυτι δίνει τθν δυνατότθτα ςτο χριςτθ να ενθμερϊνεται μετά από κάκε 

εξερχόμενθ κλιςθ ςτθν οκόνθ του κινθτοφ του, τθν διάρκεια και τθν χρζωςθ τθσ κλιςθσ 

του. 

 

•Αναμονισ και κράτθςθσ κλιςεων-υνδιάςκεψθ 

Είναι μια υπθρεςία προςτικζμενθσ αξίασ και δίνει τθν δυνατότθτα ςε ζναν χριςτθ να 

πραγματοποιεί ι να δζχεται μια κλιςθ ενϊ ζχει ιδθ μια κλιςθ ςε εξζλιξθ. Στθν πρϊτθ 

περίπτωςθ όταν επιχειρείται μια νζα κλιςθ προσ αυτόν ακοφει ζνα χαρακτθριςτικό ιχο 

που τον προειδοποιεί, τότε ο χριςτθσ τότε μπορεί να απορρίψει αυτι τθν νζα κλιςθ ι 

να βάλει ςε κράτθςθ τθν αρχικι του κλιςθ για να επικοινωνιςει με τθν αναμζνουςα, 

αυτι τθν εναλλαγι μπορεί να τθν κάνει όςεσ ωορζσ κζλει. Επίςθσ αν ο χριςτθσ διακζτει 

τθν υπθρεςία αναγνϊριςθσ κλιςεων μπορεί να γίνει ςυνδυαςμόσ των δφο αυτϊν 

υπθρεςιϊν και να τον ενθμερϊνει ςτθν οκόνθ του κινθτοφ του για τον τθλεωωνικό 

αρικμό που επιχειρεί τθν κλιςθ προσ ς'αυτόν. Στθν δεφτερθ περίπτωςθ όταν 

πραγματοποιεί μια κλιςθ ο ςυνδρομθτισ βάηει ςε κράτθςθ τθν αρχικι του ςυνομιλία 

ενϊ μπορεί να εναλλάςςεται μεταξφ των 2 κλιςεων. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μπορεί 

να γίνει εωόςον επιτρζπεται από τον παροχζα, χριςθ τθσ υπθρεςίασ τθλεςυνδιάςκεψθσ 

που επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ ςυνομιλία μζχρι και 5 + 1 ατόμων. 

 

•Roaming 

Στθν υπθρεςία αυτι επιτρζπετε ςε ςυνδρομθτζσ που βρίςκονται βρίςκονται εκτόσ τθσ 

περιοχισ κάλυψθσ του δικτφου τουσ, να δζχονται και να πραγματοποιοφν τθλεωωνικζσ 

κλιςεισ και να ζχουν πρόςβαςθ ςε διάωορεσ υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ, εωόςον 

βζβαια επιτρζπεται από τον παροχζα τουσ και τον παροχζα του <<ξζνου>> δικτφου. 

 

•Σεχνολογία CSD • (Circuit Switched Data) 

ToCSD μια τεχνολογία όπου βαςίηεται μια από τισ πιο βαςικζσ υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ 

αξίασ των δικτφων GSM, θ οποία επιτρζπει μζςω ςφνδεςθσ μεταγωγισ κυκλϊματοσ τθ 

μεταωορά δεδομζνων ςτθ ταχφτθτα των 9,6 ι 14,4kbps(ςυμμετρικι ςφνδεςθ) για 

upload-download ι 28.800kbps για download (αςφμμετρθ ςφνδεςθ) και ςτο HSCSD 

(HighSpeedCircuitSwitchedData) τα 57,6 kbps για download και 14,4kbps για upload 

(αςφμμετρθ ςφνδεςθ). 
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Θ ταχφτθτα μίασ χρονοκυρίδασ μπορεί να είναι 9.600kbps ι 14.400kbps αλλά μπορεί να 

ωτάνει και ωσ τα 48kbps ςε δίκτυα 2.5G. 

 
 

2.12 υμφορθςθ ςτα GSM δικτυα 

 

Σε ζνα δίκτυο δεδομζνων, ςυμωόρθςθ δικτφου ςυμβαίνει όταν μια ςφνδεςθ, μια ηεφξθ ι 
ζνασ κόμβοσ του δικτφου μεταωζρει ι διαχειρίηεται τόςα πολλά δεδομζνα που θ 
ποιότθτα τθσ υπθρεςίασ (Quality of service- QoS) που προςωζρεται αρχίηει και 
εξαςκενεί. Μερικά από τα τυπικά ςυμπτϊματα τθσ ςυμωόρθςθσ είναι κακυςτζρθςθ ςε 
ουρζσ, απϊλεια πακζτων ι και απαγόρευςθ νζων ςυνδζςεων. Αποτζλεςμα όλων των 
παραπάνω είναι ότι το αυξανόμενο προςωερόμενο ωορτίο μπορεί να οδθγιςει και ςε 
μθ αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ απόδοςθσ (throughput) του δικτφου ι ακόμα χειρότερα ςε 
πραγματικι μείωςθ τθσ . 
 
Στα κυψελωτά δίκτυα κινθτισ τθλεωωνίασ GSM θ βαςικι μετρικι τθσ απόδοςθσ του 
δικτφου είναι ο ρυκμόσ επιτυχθμζνων κλιςεων (call success rate). Γιανα κεωρθκεί ζνα 
τζτοιο δίκτυο καλό, αςωαλζσ, αξιόπιςτο και με ςυνεχι και αδιάλειπτθ λειτουργία, τότε 
κα πρζπει αυτόσ ο ρυκμόσ να είναι κάτω από 2%. Δθλαδι o αρικμόσ των αποτυχθμζνων 
κλιςεων κα πρζπει να είναι μικρότεροσ από το 2% του ςυνολικοφ αρικμοφ κλιςεων που 
πραγματοποιοφνται από τθν πλευρά των ςυνδρομθτϊν. Θ παραπάνω μετρικι αποτελεί 
ζναν από τουσ πιο βαςικοφσ ςτόχουσ των εταιριϊν κινθτισ τθλεωωνίασ αωοφ από αυτό 
εξαρτάται θ ικανοποίθςθ των ιδθ υπαρχόντων ςυνδρομθτϊν και θ προςζγγιςθ των 
υποψιωιων νζων ςυνδρομθτϊν. Θ ποιότθτα τθσ υπθρεςίασ και θ αξιοπιςτία τθσ αωινει 
ικανοποιθμζνουσ και χριςτεσ και διαχειριςτζσ. 
 
Το πρόβλθμα τθσ ςυμωόρθςθσ ςε δίκτυα κινθτισ τθλεωωνίασ GSM είναι υψίςτθσ 
ςθμαςίασ και προτεραιότθτασ για τουσ διαχειριςτζσ των δικτφων αυτϊν αωοφ οι 
επιπτϊςεισ μιασ πικανισ εμωάνιςθσ ςυμωόρθςθσ δικτφου είναι πολλζσ και εγκυμονοφν 
πολλοφσ κινδφνουσ για τθν ομαλι και αδιάλειπτθ λειτουργία ολόκλθρου του δικτφου. Οι 
δφο πιο βαςικζσ από αυτζσ παρουςιάηονται παρακάτω:  
 
 
 

 Μπλοκάριςμα αποκατάςταςθσ νζων κλιςεων 
 

Θ εμωάνιςθ υπερωόρτωςθσ ςε ζνα δίκτυο κινθτισ τθλεωωνίασ GSM ςυνεπάγεται 
αυτόματα τθν απϊλεια κλιςεων των ςυνδρομθτϊν. Οποιοςδιποτε νζοσ ςυνδρομθτισ 
προςπακιςει να πραγματοποιιςει μια νζα κλιςθ αυτι κα απορριωκεί αωοφ το δίκτυο 
δεν κα είναι ςε κζςθ να τον εξυπθρετιςει. Αυτό ζχει να αποτζλεςμα ο ρυκμόσ 
επιτυχθμζνων κλιςεων να μειϊνεται ςθμαντικά και θ απόδοςθ του δικτφου να πζωτει 
κατακόρυωα. 
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 Γενικότερθ δυςλειτουργία του δικτφου 
 

Ζνα δίκτυο το οποίο βιϊνει μια ςυνεχι κατάςταςθ υπερωόρτωςθσ διατρζχει μεγάλο 
κίνδυνο δυςλειτουργίασ και, ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ, ακόμα και κατάρρευςθσ είτε 
κάποιου τμιματόσ του είτε και ολόκλθρου του δικτφου. Θ υπερ-χρθςιμοποίθςθ των 
πόρων του δικτφου μπορεί να δθμιουργιςει γενικότερα προβλιματα τα οποία τισ πιο 
πολλζσ ωορζσ είναι απρόβλεπτα και μποροφν να δθμιουργιςουν αλυςιδωτζσ 
επιδράςεισ ςε όλο το δίκτυο. 
Το πρόβλθμα τθσ ςυμωόρθςθσ των τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων είναι κυρίωσ κζμα 
διαχείριςθσ του δικτφου από τουσ διαχειριςτζσ του κακϊσ ζχει να κάνει με τον ςυνεχϊσ 
αυξανόμενο αρικμό των ςυνδρομθτϊν αλλά και με τθν ποιότθτα υπθρεςίασ που κζλει ο 
κάκε διαχειριςτισ να προςωζρει για το δίκτυο του. Θ κακολικι αποδοχι που ζχει πλζον 
αποκτιςει θ κινθτι τθλεωωνία ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ραγδαία αφξθςθ των 
ςυνδρομθτϊν που εξυπθρετοφνται από τα ιδθ υπάρχοντα δίκτυα και ςυνεπϊσ τθν 
υπερωόρτωςθ και τελικά τθν ςυμωόρθςι τουσ. Θ αντιμετϊπιςθ ι  πρόλθψθ τθσ 
ςυμωόρθςθσ δικτφου αποτελεί μια οικονομοτεχνικι μελζτθ με πολλοφ παραμζτρουσ. 
Οωείλεται να διερευνθκεί το τθλεπικοινωνιακό ωορτίο που εξυπθρετείτο δίκτυο, θ 
μζγιςτεσ τιμζσ που παίρνει αυτό και το χρονικό διάςτθμα που διαρκεί κακϊσ επίςθσ το 
κόςτοσ επζκταςθσ του ιδθ υπάρχοντοσ δικτφου ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ τθσ 
ςυμωόρθςθσ και τθν ςυχνότθτα εμωάνιςθσ τθσ . 
 
 

2.12.1 Είδθ ςυμφόρθςθσ ςε δίκτυα GSM 

 
Η ςυμφόρηςη εμφανίζεται ςε διαφορετικά μέρη του δικτύου ανάλογα με την κάθε 
περίπτωςη. Όπωσ αναφέρθηκε και προηγουμένωσ, τα μέρη του δικτύου τα οποία 
μπορεί να ςυμφορεθούν είναι οι ςυνδέςεισ του δικτύου (π.χ η ςύνδεςη ανάμεςα ςε 
δυο κόμβουσ MSC) , οι ζεύξεισ (π.χ η ραδιο-ζεύξη ανάμεςα ςτον κινητό ςταθμό και 
τον ςταθμό Βάςησ BTS) και μέςα ςτον ίδιο τον κόμβο ( ςυμφόρηςη τησ κεντρικήσ 
μονάδασ επεξεργαςίασ CPU ςτον HLR κόμβο). Η ποικιλία αυτή που παρουςιάζεται 
ςχετικά με την ςυμφόρηςη περιπλέκει την διαδικαςία αντιμετώπιςήσ τησ αφού 
εφαρμόζεται διαφορετική τεχνική ανά περίπτωςη.  
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2.13 SMS 

 

2.13.1  Ειςαγωγι 

 Το Short Message Service γνωςτό και ωσ SMS, είναι υπθρεςία τθσ κινθτισ τθλεωωνίασ, 

με τθν οποία ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αποςτείλει ι να παραλάβει ςφντομο 

γραπτό μινυμα από άλλουσ χριςτεσ, ςτθν οκόνθ του κινθτοφ του τθλεωϊνου. 

Θ λζξθ είναι ακρωνφμιο των αγγλικϊν λζξεων Short Message Service που ςθμαίνει 

Υπθρεςία Σφντομου Μθνφματοσ και κακιερϊκθκε για πρϊτθ ωορά από τισ εταιρείεσ 

κινθτισ τθλεωωνίασ το 1992. Ζνα απλό γραπτό μινυμα ορίηεται ςτουσ 160 

αλωαρικμθτικοφσ χαρακτιρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των κενϊν διαςτθμάτων. 

Ρζραν του ορίου αυτοφ, ζνα μινυμα ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ κινθτοφ τθλεωϊνου 

μπορεί να ςυνεχιςτεί ςε περιςςότερουσ χαρακτιρεσ υπολογιηόμενο ςτθ χρζωςθ του ωσ 

δεφτερο μινυμα κ.ο.κ. 

Ζχει υπολογιςτεί πωσ το 74% των χρθςτϊν κινθτοφ τθλεωϊνου παγκοςμίωσ 

χρθςιμοποιοφν αυτι τθν υπθρεςία, κάτι που μεταωράηεται ςε περίπου 2,4 

διςεκατομμφρια SMS θμερθςίωσ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιείται αυτι 

θ μζκοδοσ επικοινωνίασ διότι το κόςτοσ αποςτολισ ενόσ γραπτοφ 

μθνφματοσ είναι κατά πολφ μικρότερο από τθν απ' ευκείασ ςυνομιλία. 

Τα τελευταία χρόνια πολλζσ εταιρείεσ παροχισ κινθτισ τθλεωωνίασ 

δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να αποςτείλουν SMS και μζςω 

θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Σ' αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ υπθρεςία 

παρζχεται δωρεάν ι με μικρι χρζωςθ. Επίςθσ πολφ διαδεδομζνεσ τα 

τελευταία χρόνια είναι και οι υπθρεςίεσ μαηικισ αποςτολισ SMS από τουσ χριςτεσ για 

εμπορικοφσ και ψθωοκθρικοφσ ςκοποφσ (παιχνίδια, διαγωνιςμοί, κλθρϊςεισ, ςυμμετοχι 

ςε τθλεψθωοωορίεσ κλπ.) όπου το εκάςτοτε κόςτοσ ορίηεται από τον παροχζα και 

ςυνικωσ είναι ακριβότερο (ζωσ και πολλαπλάςιο) ενόσ ςυνθκιςμζνου μθνφματοσ. 

 

 

2.13.2  Ιςτορία του SMS 

Το SMS δθμιουργικθκε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του '80 από μια ωινλανδικι μθχανικό 

που ονομάηεται Matti Makkonen, για να υποςτθρίξει μια άλλθ ψθωιακι τεχνολογία που 

ονομάηεται GSM (Global System for Mobile Communications). O Makkonen είχε ωσ 

ςτόχο να αναπτφξει ζνα πολφ απλό ςφςτθμα ανταλλαγισ μθνυμάτων που κα μποροφςε 

να λειτουργιςει ακόμα και όταν θ ςυςκευι λιψθσ ζχει απενεργοποιθκεί ι ιταν ζξω 

από τθν περιοχι κάλυψθσ του. Κανείσ δεν μποροφςε να προβλζψει τι κα ςυμβεί με τα 



ΤΕΛ ΡΕΛΑΛΑ-ΤΜΘΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΛΣΜΟΥ 

  | 2.  GSM ΔΛΚΤΥΟ 29 

 

SMS ςτο μζλλον. Ο Makkonen δεν τθροφςε τα πρωτότυπα ζγγραωα ςχεδιαςμοφ και δεν 

μπικε καν ςτον κόπο να πατεντάρει τθν εωεφρεςθ. 

Το πρϊτο μινυμα SMS εςτάλθ το Δεκζμβριο του 1992 από ζναν προςωπικό υπολογιςτι 

ςε ζνα κινθτό τθλζωωνο ςτο δίκτυο GSM τθσ Vodafone ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. Το 

κείμενο ιταν: «Καλά Χριςτοφγεννα». Θ χριςθ ζχει αυξθκεί εκκετικά από τότε: Ο τρζχον 

όγκοσ τϊρα υπερβαίνει τα 2 τριςεκατομμφρια μθνφματα SMS ανά ζτοσ - μόνο ςτισ 

Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ! Το 2008, το περιοδικό Economist αναγνϊριςε τον Makkonen 

τιμϊντασ τον με το Βραβείο Καινοτομίασ για τθν εωεφρεςι του. 

Τα SMS είναι ζνα πρωτόκολλο επικοινωνίασ που επιτρζπει μικρά κομμάτια των 

πλθροωοριϊν, που ονομάηονται πακζτα δεδομζνων ι μθνυμάτων, να παραδοκοφν 

μεταξφ των ςυςκευϊν. Για να αποωφγετε τθν υπερωόρτωςθ των ςυςτθμάτων που κατά 

το χρόνο τθσ εωεφρεςισ τουσ ζχουν πολφ μικρό εφροσ ηϊνθσ και αποκικευςθσ, οι 

δθμιουργοί των SMS ςυμωϊνθςαν ςε ζνα μζγιςτο μζγεκοσ των 160 χαρακτιρεσ για 

κάκε μινυμα. Αργότερα, υιοκζτθςαν το πρότυπο του κατ 'ανϊτατο όριο των 140 

χαρακτιρων για τουσ χριςτεσ, και 20 χαρακτιρεσ για τον εςωτερικό ζλεγχο 

(δρομολόγθςθ μθνυμάτων, πακζτου πλθροωορίεσ κεωαλίδασ). 

Το SMS μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να ςτείλει ζνα μινυμα από μόλισ δφο άτομα, ι να 

διανείμει το ίδιο μινυμα ςε μεγάλο αρικμό ατόμων ταυτόχρονα με τθν ομαδοποίθςθ 

παραλθπτϊν ςε μια λίςτα επαωϊν, ι με τθν αποςτολι ςε όλουσ τουσ χριςτεσ μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ. Αυτό ονομάηεται SMS μετάδοςθ, και χρθςιμοποιείται από τισ 

εταιρείεσ για τθν επικοινωνία με τισ ομάδεσ των εργαηομζνων, ι να διανζμουν ειδιςεισ, 

ειδοποιιςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ από κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και άλλεσ 

πλθροωορίεσ ςτουσ ςυνδρομθτζσ του αιτιματοσ. 

Το SMS ζχει πολλά πλεονεκτιματα. Ανάμεςα ςε δφο προςωπικζσ ςυςκευζσ, μπορεί να 

είναι πιο διακριτικό από ό, τι άλλα είδθ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ, γεγονόσ που το 

κακιςτά ιδανικι μορωι επικοινωνίασ, όταν οι ςυηθτιςεισ είναι ιδιωτικζσ. Για το 

μεγαλφτερο μζροσ, χρειάηεται λιγότερο χρόνο για να ςτείλετε ζνα μινυμα κειμζνου από 

το να πραγματοποιιςετε μια τθλεωωνικι κλιςθ ι να ςτείλετε ζνα e-mail. Τα SMS είναι 

ωκθνότερα από ό, τι οποιοδιποτε άλλο μζςο επικοινωνίασ. Μπορεί να ςταλεί και να 

λθωκεί οποτεδιποτε, και οπουδιποτε. Τα SMS είναι απλά ςτθ χριςθ και θ τεχνολογία 

είναι διακζςιμθ ςτο 100% των κινθτϊν τθλεωϊνων που καταςκευάηονται ςιμερα. 

Το SMS ζχει γίνει απαραίτθτο. Το SMS μπορεί να βοθκιςει τουσ ανκρϊπουσ ςε όλο τον 

κόςμο να επικοινωνοφν λόγω τθσ απλότθτάσ του, το χαμθλό κόςτοσ του και τθσ ευρείασ 

διακεςιμότθτασ του. Σιμερα, το SMS χρθςιμοποιείται ςε μεγάλθ κλίμακα από όλουσ 

τουσ τφπουσ των εταιρειϊν, ωσ μζροσ τθσ ςυνολικισ ςτρατθγικισ επικοινωνίασ τουσ. 
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2.13.3  Μζγεκοσ Μθνφματοσ 

 

Θ μετάδοςθ των ςφντομων μθνυμάτων μεταξφ του SMSC και του ακουςτικοφ γίνεται 

κάκε ωορά που χρθςιμοποιείτε το MobileApplicationPart (MAP) του πρωτοκόλλου SS7. 

Τα μθνφματα αποςτζλλονται με τισ MAP-MO και MT-ForwardSM επιχειριςεισ, των 

οποίων το μζγεκοσ ωωζλιμου ωορτίου περιορίηεται από το πρωτόκολλο ςθματοδοςίασ, 

ςε ακριβϊσ 140 οκτάδεσ (140 οκτάδεσ = 140 * 8 bits = 1120 bits). Σφντομα μθνφματα 

μποροφν να κωδικοποιοφνται χρθςιμοποιϊντασ μία ποικιλία αλωαβιτων: το 

προεπιλεγμζνο GSM 7-bit αλωάβθτο, το 8-bit αλωάβθτο δεδομζνων, και το 16-bitUCS-2 

αλωάβθτο. Ανάλογα με το αλωάβθτο που ο ςυνδρομθτισ ζχει διαμορωϊςει ςτο 

ακουςτικό, οδθγείται ςτο ανϊτατο μζγεκοσ μθνφματοσ, τθσ τάξθσ των 160 7-bit 

χαρακτιρων, 140 χαρακτιρων 8-bit ι 70-bit 16 χαρακτιρων. Θ GSM 7-bitυποςτιριξθ 

αλωαβιτου είναι υποχρεωτικι για ςυςκευζσ κινθτϊν τθλεωϊνων και ςτοιχεία του 

δικτφου, αλλά για χαρακτιρεσ ςε γλϊςςεσ όπωσ τα Αραβικά, Κινεηικά, Κορεατικά, 

Λαπωνικά ι γλϊςςεσ Κυριλλικϊν αλωαβιτωμ (π.χ. ωςικά, Σερβικά, Βουλγαρικά, κλπ.) 

πρζπει να κωδικοποιοφνται χρθςιμοποιϊντασ τθ 16-bitUCS-2 κωδικοποίθςθ 

χαρακτιρων. Δρομολόγθςθ των δεδομζνων ςτα διάωορα δίκτυα, και άλλα 

μεταδεδομζνα, προςκζτουν ςτο μζγεκοσ ωωζλιμου ωορτίου. 
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3. ΜΙΚΟΕΛΕΓΚΤΗΣ 

(MICROCONTROLLER) 

 

Θ καρδιά του ArduinoUNO είναι ο ενςωματωμζνοσ  μικροελεγκτθσ  ATmega328 τθσ  

Atmel. 

 

 
ATmega328 

 

 

 Ραρακάτω κα αναλυκοφν τα χαρακτθριςτικά ενόσ μικροελεγκτθ: 

 

Ο μικροελεγκτήσ (αγγλικά, microcontroller) είναι ζνασ τφποσ επεξεργαςτι, ουςιαςτικά 

μια παραλλαγι μικροεπεξεργαςτι, ο οποίοσ μπορεί να λειτουργιςει με ελάχιςτα 

εξωτερικά εξαρτιματα, λόγω των πολλϊν ενςωματωμζνων υποςυςτθμάτων που 

διακζτει. Χρθςιμοποιείται ευρφτατα ςε όλα τα ενςωματωμζνα ςυςτιματα (embedded 

systems) ελζγχου χαμθλοφ και μεςαίου κόςτουσ, όπωσ αυτά που χρθςιμοποιοφνται ςε 

αυτοματιςμοφσ, θλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα (από ψθωιακζσ ωωτογραωικζσ 

μθχανζσ ζωσ παιχνίδια), θλεκτρικζσ ςυςκευζσ και κάκε είδουσ αυτοκινοφμενα 

τροχοωόρα οχιματα. 

 

3.1 Διαφορζσ από τον μικροεπεξεργαςτι 

Στουσ ςφγχρονουσ μικροεπεξεργαςτζσ για μθ ενςωματωμζνα ςυςτιματα (πχ τουσ 

μικροεπεξεργαςτζσ των προςωπικϊν υπολογιςτϊν), δίνεται ζμωαςθ ςτθν υπολογιςτικι 

ιςχφ. Θ ευελιξία ανάπτυξθσ διαωορετικϊν εωαρμογϊν είναι μεγάλθ, κακϊσ θ 

λειτουργικότθτα του τελικοφ ςυςτιματοσ κακορίηεται από τα εξωτερικά περιωερειακά 
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τα οποία διαςυνδζονται με τθν κεντρικι μονάδα (μικροεπεξεργαςτι), θ οποία δεν είναι 

εξειδικευμζνθ. Αντίκετα, ςτουσ μικροεπεξεργαςτζσ για ενςωματωμζνα ςυςτιματα 

(μικροελεγκτζσ), οι οποίοι ζχουν μικρότερεσ ι και μθδαμινζσ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ 

με εξωτερικά περιωερειακά, αυτοφ του είδουσ, θ ευελιξία είναι περιοριςμζνθ, κακϊσ 

και θ υπολογιςτικι ιςχφσ. Οι μικροελεγκτζσ δίνουν ζμωαςθ ςτο μικρό αρικμό 

ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων που απαιτείται για τθ λειτουργία μιασ ςυςκευισ, το 

χαμθλό κόςτοσ και τθν εξειδίκευςθ. 

 

Αναλυτικά, τα πλεονεκτιματα των μικροελεγκτϊν είναι: 

 Αυτονομία, μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ ςφνκετων περιωερειακϊν υποςυςτθμάτων 

όπωσ μνιμεσ και κφρεσ επικοινωνίασ. Ζτςι πολλοί μικροελεγκτζσ δεν χρειάηονται 

κανζνα άλλο ολοκλθρωμζνο κφκλωμα για να λειτουργιςουν. 

 Θ ενςωμάτωςθ περιωερειακϊν ςθμαίνει ευκολότερθ υλοποίθςθ εωαρμογϊν 

λόγω των απλοφςτερων διαςυνδζςεων. Επίςθσ, οδθγεί ςε χαμθλότερθ 

κατανάλωςθ ιςχφοσ, μεγιςτοποιϊντασ τθ ωορθτότθτα και ελαχιςτοποιεί το 

κόςτοσ τθσ ςυςκευισ ςτθν οποία ενςωματϊνεται ο μικροελεγκτισ. 

 Χαμθλό κόςτοσ. 

 Μεγαλφτερθ αξιοπιςτία, και πάλι λόγω των λιγότερων διαςυνδζςεων. 

 Μειωμζνεσ εκπομπζσ θλεκτρομαγνθτικϊν παρεμβολϊν και μειωμζνθ 

ευαιςκθςία ςε αντίςτοιχεσ παρεμβολζσ από άλλεσ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ 

ςυςκευζσ. Το πλεονζκτθμα αυτό προκφπτει από το μικρότερο αρικμό και μικοσ 

εξωτερικϊν διαςυνδζςεων κακϊσ και τισ χαμθλότερεσ ταχφτθτεσ λειτουργίασ. 

 Ρεριςςότεροι διακζςιμοι ακροδζκτεσ για ψθωιακζσ ειςόδουσ-εξόδουσ (για 

δεδομζνο μζγεκοσ ολοκλθρωμζνου κυκλϊματοσ), λόγω τθσ μθ δζςμευςισ τουσ 

για τθ ςφνδεςθ εξωτερικϊν περιωερειακϊν. 

 Μικρό μζγεκοσ ςυνολικοφ υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ. 

 

3.2 υνικθ υποςυςτιματα ενόσ μικροελεγκτι 

Στον μικροεπεξεργαςτι, το ολοκλθρωμζνο κφκλωμα που τον αποτελεί περιζχει μόνο τθν 

Λογικι και Αρικμθτικι Μονάδα (ALU), ςτοιχειϊδεισ καταχωρθτζσ (registers), προςωρινι 

μνιμθ RAM πολφ υψθλισ ταχφτθτασ (cache memory) και, κάποιεσ ωορζσ, τον ελεγκτι 

μνιμθσ (memory controller). Πμωσ, για τθ λειτουργία ενόσ πλιρουσ ενςωματωμζνου 

υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ, απαιτοφνται πολλά εξωτερικά υποςυςτιματα και 

περιωερειακά.  

Τζτοια είναι: 
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 Κφκλωμα ςυνδετικισ λογικισ (glue logic) για τθ ςφνδεςθ των εξωτερικϊν μνθμϊν 

και άλλων περιωερειακϊν παράλλθλθσ ςφνδεςθσ ςτθν αρτθρία δεδομζνων (bus) 

του επεξεργαςτι. 

 Μνιμθ προγράμματοσ (τφπου ROM, FLASH, EPROM κλπ) θ οποία περιζχει το 

λογιςμικό του ςυςτιματοσ. Σε κάποια μοντζλα, είναι δυνατό το κλείδωμα αυτισ 

τθσ μνιμθσ, μετά τθν εγγραωι τθσ, ϊςτε να προςτατευτεί το περιεχόμενό τθσ 

από αντιγραωι. 

 Μεγάλο μζγεκοσ μνιμθσ RAM. 

 Μόνιμθ μνιμθ αποκικευςθσ παραμζτρων λειτουργίασ (τφπου EEPROM ι 

NVRAM) θ οποία να μπορεί να γράωεται τον πυρινα του μικροελεγκτι. Αυτι θ 

μνιμθ ζχει, ζναντι τθσ FLASH, το πλεονζκτθμα τθσ δυνατότθτασ διαγραωισ και 

εγγραωισ οποιουδιποτε μεμονωμζνου byte. 

 Κφκλωμα αρχικοποίθςθσ (reset). 

 Διαχειριςτι αιτιςεων διακοπισ (interruptrequestcontroller) από τα 

περιωερειακά. 

 Κφκλωμα επιτιρθςθσ τροωοδοςίασ (brown-outdetection) το οποία 

παρακολουκεί τθν τροωοδοςία και αρχικοποιεί ολόκλθρο το ςφςτθμα όταν αυτι 

πζςει κάτω από τα ανεκτά όρια, προλαμβάνοντασ ζτςι τθν αλλοίωςθ των 

δεδομζνων. 

 Κφκλωμα επιτιρθςθσ λειτουργίασ (watch dog timer) το οποίο αρχικοποιεί το 

ςφςτθμα, αν αυτό εμωανίςει ςθμάδια δυςλειτουργίασ λόγω κολλιματοσ (hang). 

 Τοπικό ταλαντωτι για τθν παροχι παλμϊν χρονιςμοφ (clock). 

 Ζναν ι περιςςότερουσ χρονιςτζσ-απαρικμθτζσ υψθλισ ταχφτθτασ 

(hardwaretimer-counter) για τθ δθμιουργία κακυςτεριςεων, μζτρθςθ διάρκειασ 

γεγονότων, απαρίκμθςθ γεγονότων και άλλων λειτουργιϊν ακριβοφσ χρονιςμοφ. 

 ολόι πραγματικοφ χρόνου (RealTimeClock, RTC) το οποίο τροωοδοτείται από 

ανεξάρτθτθ μπαταρία και γι αυτό πρζπει να ζχει πολφ χαμθλι κατανάλωςθ 

ρεφματοσ. 

 Σειρά ανεξάρτθτων ψθωιακϊν ειςόδων και εξόδων (ParallelInput-Output, PIO). 

 Γενικά, όλεσ οι οικογζνειεσ μικροελεγκτϊν ενςωματϊνουν τα περιςςότερα από 

τα παραπάνω περιωερειακά, με διαωοροποιιςεισ κυρίωσ ςτθν φπαρξθ ι μθ 

εςωτερικισ μνιμθσ προγράμματοσ και ςτο είδοσ τθσ. Ζτςι, υπάρχουν: 

 Μικροελεγκτζσ χωρίσ μνιμθ προγράμματοσ, οι οποίοι χαρακτθρίηονται ωσ ROM-

less. Αυτοί παρζχουν πάντοτε μια παράλλθλθ αρτθρία (bus) δεδομζνων, πάνω 

ςτθν οποία ςυνδζονται εξωτερικζσ μνιμεσ προγράμματοσ και RAM. Τζτοιοι τφποι 

μικροελεγκτϊν προορίηονται για πιο ιςχυρά υπολογιςτικά ςυςτιματα ελζγχου, 

με μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ μνιμθσ. 

 Μικροελεγκτζσ με μνιμθ ROM, θ οποία καταςκευάηεται με το λογιςμικό τθσ 

(MaskROM) ι γράωεται μόνο μια ωορά (OneTimeProgrammable, OTP). Ραρζχουν 

τθ δυνατότθτα πολφ χαμθλοφ κόςτουσ, όταν αγοράηονται ςε πολφ μεγάλεσ 

ποςότθτεσ. 
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 Μικροελεγκτζσ με μνιμθ FLASH, οι οποία μποροφν ςυνικωσ να προγραμματιςτεί 

πολλζσ ωορζσ. Αυτι είναι θ πιο διαδεδομζνθ κατθγορία. Συχνά ο 

προγραμματιςμόσ τθσ μνιμθσ μπορεί να γίνει ακόμθ και πάνω ςτο κφκλωμα τθσ 

ίδιασ τθσ ενςωματωμζνθσ (embedded) εωαρμογισ (δυνατότθτα 

InCircuitProgramming, ISP). Αυτοί οι μικροελεγκτζσ ζχουν ουςιαςτικά 

αντικαταςτιςει τουσ παλαιότερουσ τφπουσ EPROM που ζςβθναν με υπεριϊδθ 

ακτινοβολία (από το ειδικό τηαμάκι). 

 

 

 

3.3  Πρόςκετεσ λειτουργίεσ 

Ανάλογα με τθν εωαρμογι για τθν οποία προορίηεται ζνασ μικροελεγκτισ, 

μπορεί να περιζχει και: 

 Μία ι περιςςότερεσ αςφγχρονεσ ςειριακζσ κφρεσ επικοινωνίασ 

(UniversalAsynchronousReceiverTransmitter, UART). 

 Σφγχρονεσ ςειριακζσ κφρεσ επικοινωνίασ (πχ I2C, SPI, Ethernet). 

 Ολόκλθρα υποςυςτιματα για τθν άμεςθ υποςτιριξθ από υλικολογιςμικό 

(firmware) των πιο ςφνκετων πρωτοκόλλων επικοινωνίασ όπωσ CAN, HDLC, ISDN, 

ADSL. 

 Μονάδα άμεςθσ εκτζλεςθσ πράξεων κινθτισ υποδιαςτολισ (Floating Point 

Processing Unit-FPU), θ οποία είναι πάντοτε πιο γριγορθ από τθν ALU του 

επεξεργαςτι. Τζτοιεσ μονάδεσ χαρακτθρίηουν τουσ μικροελεγκτζσ με 

δυνατότθτεσ ψθωιακισ επεξεργαςίασ ςιματοσ (Digital Signal Processing, DSP). Τα 

τελευταία χρόνια, με τθν ευρφτατθ διάδοςθ των ωορθτϊν ςυςκευϊν ιχου και 

εικόνασ, παρατθρείται μια τάςθ ςφγκλιςθσ των μικροελεγκτϊν με τουσ DSP.[4] 

 Ρεριςςότερεσ από μία ειςόδουσ για μετατροπι αναλογικοφ ςιματοσ ςε ψθωιακό 

(Analog to Digital converter, ADC). 

 Μετατροπζα ψθωιακοφ ςε αναλογικό ςιμα (Digital to Analog converter, DAC). 

 Ελεγκτι οκόνθσ υγρϊν κρυςτάλλων (Liquid Crystal Display, LCD). 

 Υποςφςτθμα προγραμματιςμοφ πάνω ςτο κφκλωμα (τφπου ISP, βλ. παραπάνω). 

Χάρθ ςε αυτό το κφκλωμα, είναι δυνατόσ ο επαναπρογραμματιςμόσ 

(αναβάκμιςθ λογιςμικοφ) τθσ εωαρμογισ, ςυνδζοντασ ςτθ ςυςκευι μια 

εξωτερικι ςυςκευι προγραμματιςμοφ (ςυνικωσ ςε κφρα UARTRS-232) ι ακόμθ 

και από το διαδίκτυο. Αυτι θ δυνατότθτα απαιτεί τθν προψπαρξθ λογιςμικοφ 

υποδοχισ (bootstrap) μζςα ςτθ μνιμθ προγράμματοσ και επομζνωσ δεν μπορεί 

να γίνει ςε τελείωσ άδεια μνιμθ προγράμματοσ. 

 Υποςφςτθμα προγραμματιςμοφ (τφπου ISP) και διάγνωςθσ (ςυνικωσ είναι το 

κακιερωμζνο πρότυπο JTAG). Χάρθ ςε αυτό, είναι δυνατόσ ο προγραμματιςμόσ 

τθσ μνιμθσ προγράμματοσ χωρίσ να προαπαιτείται κάποιο πρόγραμμα 
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υποδοχισ. Γι αυτό το λόγο, είναι ιδιαίτερα χριςιμο ςτον αρχικό 

προγραμματιςμό, πχ κατά τθ ςυναρμολόγθςθ, ι ςε περίπτωςθ ςωάλματοσ (bug) 

ςτο λογιςμικό υποδοχισ το οποίο να κακιςτά αδφνατθ τθν κανονικι 

αναβάκμιςθ. 

 

3.4  Κατθγορίεσ  Μικροελεγκτϊν 

Λόγω του ιςχυρότατου ανταγωνιςμοφ αλλά και τθσ τάςθσ ενςωμάτωςθσ των 

μικροελεγκτϊν ςε κάκε θλεκτρικι και θλεκτρονικι ςυςκευι, θ βιομθχανία 

μικροελεγκτϊν ζχει καταλιξει ςτθν παραγωγι ανταγωνιςτικϊν μοντζλων μαηικισ 

παραγωγισ κακϊσ και μικροελεγκτϊν για πιο εξειδικευμζνεσ εωαρμογζσ. Ζτςι 

διακρίνονται οι εξισ κυρίωσ κατθγορίεσ: 

o Μικροελεγκτζσ (καμμιά ωορά 4-bit αλλά ςυνικωσ 8-bit) πολφ χαμθλοφ κόςτουσ, 

γενικισ χριςθσ, με πολφ μικρό αρικμό ακροδεκτϊν (ακόμθ και λιγότερουσ από 

8). Σχεδιάηονται με ζμωαςθ ςτθ χαμθλι κατανάλωςθ ιςχφοσ και τθν αυτάρκεια, 

ϊςτε να χρειάηονται ελάχιςτα ι και κακόλου εξωτερικά εξαρτιματα και να μθ 

μπορεί να αντιγραωεί εφκολα το εςωτερικό λογιςμικό τουσ. Απουςιάηει θ 

δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ μνιμθσ τουσ. Μερικά μοντζλα είναι ευρζωσ γνωςτά 

ςτουσ εραςιτζχνεσ θλεκτρονικοφσ, όπωσ πχ οι περιςςότεροι μικροελεγκτζσ των 

ςειρϊν PIC (Microchip), AVR (Atmel) και 8051 (Intel, Atmel, Dallas κα). 

o Μικροελεγκτζσ (ςυνικωσ 8-bit αλλά και 16 ι 32-bit) χαμθλοφ κόςτουσ, γενικισ 

χριςθσ, με μζτριο ζωσ ςχετικά μεγάλο αρικμό ακροδεκτϊν. Διακζτουν μεγάλο 

αρικμό κοινϊν περιωερειακϊν, όπωσ κφρεσ UART, I2C, SPI ι CAN, μετατροπείσ 

αναλογικοφ ςε ψθωιακό και ψθωιακοφ ςε αναλογικό. Στουσ καταςκευαςτζσ τθσ 

Άπω Ανατολισ (Λαπωνία, Κορζα), ςυνθκίηεται θ ενςωμάτωςθ ελεγκτϊν οκόνθσ 

υγρϊν κρυςτάλλων και πλθκτρολογίου. Μερικζσ ωορζσ παρζχουν δυνατότθτα 

εξωτερικισ επζκταςθσ τθσ μνιμθσ τουσ. 

o Μικροελεγκτζσ (κυρίωσ 32-bit) μζςου κόςτουσ, γενικισ χριςθσ, με μεγάλο 

αρικμό ακροδεκτϊν. Χαρακτθρίηονται από ζμωαςθ ςτθν ταχφτθτα εκτζλεςθσ 

εντολϊν, υψθλι αυτάρκεια περιωερειακϊν και μεγάλεσ δυνατότθτεσ εςωτερικισ 

ι εξωτερικισ μνιμθσ προγράμματοσ (FLASH) και RAM. Στο χϊρο αυτό ζχουν 

ιςχυρι παρουςία οι αρχιτεκτονικζσ με υψθλι μεταωερςιμότθτα λογιςμικοφ 

(portability) από τον ζνα ςτον άλλο καταςκευαςτι. Ρχ μεταξφ των μικροελεγκτϊν 

τφπου ARM ι MIPS, το ςφνολο των βαςικϊν εντολϊν που αναγνωρίηει θ ALU 

είναι ακριβϊσ το ίδιο, μειϊνοντασ ζτςι τισ μεγάλεσ αλλαγζσ ςτο λογιςμικό, όταν 

ςτο μζλλον ο πελάτθσ υιοκετιςει ζνα μικροελεγκτι άλλου καταςκευαςτι (αρκεί, 

ωυςικά, να υποςτθρίηει κι αυτόσ το ςφνολο εντολϊν ARM ι MIPS, αντίςτοιχα). 
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o Μικροελεγκτζσ εξειδικευμζνων εωαρμογϊν, οι οποίοι ενςωματϊνουν ςυνικωσ 

κάποιο εξειδικευμζνο πρωτόκολλο επικοινωνίασ το οποίο υλοποιείται πάντοτε 

ςε hardware. Τζτοιοι μικροελεγκτζσ χρθςιμοποιοφνται ςε τθλεπικοινωνιακζσ 

ςυςκευζσ όπωσ τα μόντεμ. 

o Θ μεγάλθ μερίδα πωλιςεων των μικροελεγκτϊν εξακολουκεί να αωορά αυτοφσ 

των 8-bit, κακϊσ είναι θ κατθγορία με το χαμθλότερο κόςτοσ και το μικρότερο 

μζγεκοσ λογιςμικοφ για το ίδιο αποτζλεςμα, ιδίωσ επειδι οι ςφγχρονεσ 

οικογζνειεσ μικροελεγκτϊν 8-bit ζχουν πολφ βελτιωμζνεσ επιδόςεισ ςε ςχζςθ με 

το παρελκόν. 

 

 

3.5  Γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ μικροελεγκτων 

Θ επιτυχία μιασ οικογζνειασ μικροελεγκτϊν κακορίηεται ςε μεγάλο βακμό από τθ 

διακεςιμότθτα και τθν ευχρθςτία των ςχετικϊν εργαλείων ανάπτυξθσ, όπωσ 

μεταωραςτζσ από γλϊςςεσ υψθλοφ επιπζδου ςε γλϊςςα κατανοθτι από τον 

μικροελεγκτι (assembly), προγραμματιςτζσ τθσ εςωτερικισ μνιμθσ και εργαλεία 

εκςωαλμάτωςθσ (debuggers). Στουσ μικροελεγκτζσ, τα εργαλεία αυτά δεν αποτελοφνται 

ποτζ μόνο λογιςμικό, κακϊσ δεν υπάρχει τυποποιθμζνοσ τρόποσ επικοινωνίασ με 

αυτοφσ. Στον τομζα των εργαλείων ανάπτυξθσ, δραςτθριοποιοφνται όχι μόνο οι ίδιοι οι 

καταςκευαςτζσ μικροελεγκτϊν αλλά και εξειδικευμζνεσ εταιρείεσ. 

Θ πιο διαδεδομζνθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ των μικροελεγκτϊν είναι θ C, θ C++ και 

οι παραλλαγζσ τουσ. Σε τμιματα του λογιςμικοφ όπου απαιτείται ταχφτθτα θ μικρό 

μζγεκοσ χρθςιμοποιοφμενθσ μνιμθσ, μπορεί να χρθςιμοποιείται θ Assembly. Πμωσ οι 

μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ ςε λειτουργικότθτα και θ ευκολία προγραμματιςμοφ τθσ C 

ζναντι τθσ assembly, ςε ςυνδυαςμό με τθν επάρκεια μνιμθσ των ςφγχρονων 

μικροελεγκτϊν, ζχουν γενικά εκτοπίςει τθν Assembly από τισ περιςςότερεσ εωαρμογζσ. 
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4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

Για τθν εγγραωι και τθν ωόρτωςθ προγραμμάτων ςτον ArduinoUNO απαιτείται το 

ειδικό λογιςμικό Arduino IDE 1.0.5 (integrated development environment) που παρζχεται 

από το site τθσ εντελϊσ δωρεάν 

Site: http://arduino.cc/en/Main/Software 

 

 
Λογοτυπο τθσ ARDUINO 

Ραρακατω κα αναλυκεί τι ςθμαίνει ο όροσ λογιςμικό και τι περιλαμβάνει. 

 

Με τον όρο λογιςμικό υπολογιςτϊν ι λογιςμικό (software) ορίηεται θ ςυλλογι από 

προγράμματα υπολογιςτϊν, διαδικαςίεσ και οδθγίεσ χριςθσ που εκτελοφν οριςμζνεσ 

εργαςίεσ ςε ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα. 

Ο όροσ πρελζαμβάνει: 

1. το λογιςμικό εωαρμογϊν, όπωσ οι επεξεργαςτζσ κειμζνου, που εκτελοφν 

παραγωγικζσ εργαςίεσ για τουσ χριςτεσ, 

2. το λογιςμικό ςυςτιματοσ, όπωσ τα λειτουργικά ςυςτιματα, που παρζχει τισ 

αναγκαίεσ υπθρεςίεσ του υλικοφ ςτο λογιςμικό εωαρμογϊν, 

3. το ενδιάμεςο λογιςμικό (middleware), που ελζγχει και ςυντονίηει τα 

κατανεμθμζνα ςυςτιματα, και 

4. το υλικό, λογιςμικό που προγραμματίηει ςε χαμθλό επίπεδο το υλικό ενόσ 

υπολογιςτι ι τα περιωερειακά του. 

5. Το λογιςμικό περιλαμβάνει τα προγράμματα, τουσ ιςότοπουσ, τα βιντεοπαιχνίδια 

και άλλα προγράμματα που ζχουν αναπτυχκεί ςε μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ 

όπωσ για παράδειγμα θ C, θ C++ ι θ Java. Το λογιςμικό είναι κωδικοποιθμζνο με 

ςυγκεκριμζνο τρόπο, με τθ βοικεια ενόσ δυαδικοφ ψθωιακοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε 

να είναι «κατανοθτό» από το υλικό. 

 

 

http://arduino.cc/en/Main/Software
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4.1 χζςθ με το υλικό του υπολογιςτι 

Το λογιςμικό υπολογιςτϊν καλείται ζτςι ϊςτε να διακρίνεται από το υλικό του 

υπολογιςτι, που εποπτεφει τισ ωυςικζσ διαςυνδζςεισ και διατάξεισ που απαιτοφνται για 

να αποκθκευτεί και να εκτελεςτεί το λογιςμικό. Σε χαμθλότερο επίπεδο, το λογιςμικό 

αποκωδικοποιείται ςε γλϊςςα μθχανισ ειδικά προςαρμοςμζνθ για ζναν ςυγκεκριμζνο 

τφπο επεξεργαςτι. Μια γλϊςςα μθχανισ είναι ςτθν ουςία δυαδικι αναπαράςταςθ των 

οδθγιϊν που ςτζλνονται ςτον επεξεργαςτι ϊςτε να αλλάξει τθν κατάςταςθ του 

υπολογιςτι από τθν προθγοφμενθ κατάςταςθ. Λογιςμικό είναι θ διατεταγμζνθ 

ακολουκία οδθγιϊν για τθν αλλαγι τθσ κατάςταςθσ του υλικοφ του υπολογιςτι ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ επικυμθτι κατάςταςθ. Είναι ςυνικωσ γραμμζνο ςε υψθλοφ επιπζδου 

γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ που είναι ευκολότερεσ ςτθ χριςθ για τουσ ανκρϊπουσ (πιο 

κοντά ςτθ ωυςικι γλϊςςα) και πιο αποτελεςματικζσ από τθν γλϊςςα μθχανισ. Οι 

υψθλοφ επιπζδου γλϊςςεσ μεταγλωττίηονται ςε γλϊςςα μθχανισ. Το λογιςμικό μπορεί 

επίςθσ να είναι γραμμζνο ςε ςυμβολικι γλϊςςα (assembly), μια μνθμονικι 

αναπαράςταςθ τθσ γλϊςςασ μθχανισ που χρθςιμοποιεί αλωάβθτο ωυςικισ γλϊςςασ. Θ 

ςυμβολικι γλϊςςα μεταωράηεται ςε γλϊςςα μθχανισ μζςω ενόσ ςυμβολομεταωραςτι 

(assembler). 

Στην πράξη, ςτα υπολογιςτικά ςυςτιματα το λογιςμικό διαιρείται ςε τρεισ κφριεσ 

κλάςεισ: λογιςμικό ςυςτιματοσ, λογιςμικό προγραμματιςμοφ και λογιςμικό εωαρμογϊν, 

αν και θ διάκριςθ αυτι είναι αυκαίρετθ, και ςυχνά αςαωισ. 
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5. ARDUINO 

5.1  Ειςαγωγι 

Το Arduino είναι μια υπολογιςτικι πλατωόρμα βαςιςμζνθ ςε μια απλι μθτρικι πλακζτα 

ανοικτοφ κϊδικα, με ενςωματωμζνο μικροελεγκτι και ειςόδουσ/εξόδουσ, και θ οποία 

μπορεί να προγραμματιςτεί με τθ γλϊςςα Wiring (ουςιαςτικά πρόκειται για τθ C++ με 

κάποιεσ μετατροπζσ).  

Το Arduino μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάπτυξθ ανεξάρτθτων διαδραςτικϊν 

αντικειμζνων αλλά και να ςυνδεκεί με υπολογιςτι μζςω προγραμμάτων ςε Processing, 

Max/MSP, PureData, SuperCollider. Οι περιςςότερεσ εκδόςεισ του Arduino μποροφν να 

αγοραςτοφν προ-ςυναρμολογθμζνεσ. Τα θλεκτρονικα κυκλϊματα και οι  πλθροωορίεσ 

για τα υλικά είναι ελεφκερα διακζςιμα για αυτοφσ που κζλουν να ςυναρμολογιςουν το 

Arduino μόνοι τουσ. Το πρόγραμμα Arduino ζλαβε τιμθτικι μνεία ςτθν κατθγορία 

DigitalCommunities ςτο PrixArsElectronica το 2006. 

 

5.2 Ιςτορικό 

Το 2005, ζνα ςχζδιο κίνθςε προκειμζνου να ωτιαχτεί μία ςυςκευι για τον ζλεγχο 

προγραμμάτων διαδραςτικϊν ςχεδίων από μακθτζσ, θ οποία κα ιταν ποιο ωκθνι από 

άλλα πρωτότυπα ςυςτιματα διακζςιμα εκείνθ τθν περίοδο. Οι ιδρυτζσ Massimo Banzi 

και David Cueartielles ονόμαςαν το ςχζδιο από τον Arduin τθσ Ivrea και ξεκίνθςαν να 

παράγουν πλακζτεσ ςε ζνα μικρό εργοςτάςιο ςτθν Λβρζα, κωμόπολθ τθσ επαρχίασ 

Τορίνο ςτθν περιοχι Ρεδεμόντιο τθσ βορειοδυτικισ Λταλίασ- τθν ίδια περιοχι ςτθν 

οποία ςτεγαηόταν θ εταιρία υπολογιςτϊν Olivetti. 

Το ςχζδιο Arduino είναι μία διακλάδωςθ τθσ πλατωόρμασ Wiring για λογιςμικό ανοικτοφ 

κϊδικα και προγραμματίηεται χρθςιμοποιϊντασ μια γλϊςςα βαςιςμζνθ ςτο Wiring 

(ςφνταξθ και βιβλιοκικεσ), παρόμοια με τθν C++ με απλοποιιςεισ και αλλαγζσ, κακϊσ 

και ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον ανάπτυξθσ (IDE). 

 

 

5.3 Τλικό (Hardware) 

Μία πλακζτα Arduino αποτελείται από ζνα μικροελεγκτι AtmelAVR (ATmega328 και 

ATmega168 ςτισ νεότερεσ εκδόςεισ, ATmega8 ςτισ παλαιότερεσ) και ςυμπλθρωματικά 

εξαρτιματα για τθν διευκόλυνςθ του χριςτθ ςτον προγραμματιςμό και τθν 
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ενςωμάτωςθ του ςε άλλα κυκλϊματα. Πλεσ οι πλακζτεσ περιλαμβάνουν ζνα γραμμικό 

ρυκμιςτι τάςθσ 5V και ζναν κρυςταλλικό ταλαντωτι 16MHz (ι κεραμικό αντθχθτι ςε 

κάποιεσ παραλλαγζσ). Ο μικροελεγκτισ είναι από καταςκευισ προγραμματιςμζνοσ με 

ζνα bootloader, ζτςι ϊςτε να μθν χρειάηεται εξωτερικόσ προγραμματιςτισ. 

Σε εννοιολογικό επίπεδο, ςτθν χριςθ του Arduino software stack, όλα τα boards 

προγραμματίηονται με μία RS-232 ςειριακι ςφνδεςθ, αλλά ο τρόποσ που επιτυγχάνετε 

αυτό διαωζρει ςε κάκε hardware εκδοχι. Οι ςειριακζσ πλάκεσ Arduino περιζχουν ζνα 

απλό levelshifter κφκλωμα για να μετατρζπει μεταξφ ςιματοσ επιπζδου RS-232 και TTL. 

Τα τωρινά Arduino προγραμματίηονται μζςω USB, αυτό κακιςτάτε δυνατό μζςω τθσ 

εωαρμογισ προςαρμοςτικϊν chipUSB-to-Serial όπωσ το FTDIFT232. Κάποιεσ 

παραλλαγζσ, όπωσ το Arduino mini και το ανεπίςθμο Boarduino, χρθςιμοποιοφν ζνα 

αωαιροφμενο USB-to-Serial καλϊδιο ι board, Bluetooth ι άλλεσ μεκόδουσ. (Πταν 

χρθςιμοποιείτε με παραδοςιακά εργαλεία microcontroller αντί για το ArduinoIDE, 

πρότυποσ προγραμματιςμόσ AVRISP χρθςιμοποιείτε) 

 Τα μοντελα Diecimila, Duemilanove και το τρζχον Uno παρζχουν 14 ψθωιακά I/Opins, 

ζξι από τα οποία μποροφν να παράγουν pulse-width διαμορωωμζνα ςιματα, και ζξι 

αναλογικά δεδομζνα. Αυτά τα pins βρίςκονται ςτο επανω μεροσ  τθσ  πλακετασ  μζςω  

femaleheaders 0.1  ιντςϊν (2.2mm). 

Το Arduinonano, και το Arduino-CompatibleBareBonesBoard και BoarduinoBoard 

ενδζχεται να παρζχει maleheaderpins ςτο κάτω μζροσ του board προκειμζνου να 

ςυνδζονται ςε Breadboards. Υπάρχουν πολλά boards ςυμβατά με και προερχόμενα από 

τθν Arduinoboards. Κάποια είναι λειτουργικά ιςάξια με ζνα Arduinο. 

 

Τα κφρια μζρθ ενόσ  Arduino: 

 

 

 
Σα ςτοιχεία που απαρτίηουν τθν πλακζτα Arduino 
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5.4  Επίςθμεσ πλακζτεσ 

 

Το πρωτότυπο υλικό του Arduino καταςκευάηεται από τθν Λταλικι εταιρία 

SmartProjects. Κάποιεσ πλακζτεσ με τθν μάρκα του Arduino ζχουν ςχεδιαςτεί από τθν 

Αμερικάνικθ εταιρία SparkFunElectronics. Δεκαζξι εκδοχζσ του ArduinoHardware ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί εμπορικά μζχρι τϊρα: 

 

 Το SerialArduino, προγραμματιςμζνο με μία ςειριακι DE-9 ςφνδεςθ 

χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογία ATmega8 

 Το ArduinoExtreme, με ζνα USBinterface για προγραμματιςμό χρθςιμοποιϊντασ 

τεχνολογία ATmega8 

 Το ArduinoMini, μία ζκδοςθ μινιατοφρασ του Arduino χρθςιμοποιϊντασ 

τεχνολογία surface-mountedATmega168 

 Το ArduinoNano, ζνα ακόμα ποιο μικρό, USB τροωοδοτοφμενθ εκδοχι του 

Arduino χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογία surface-mounted ATmega168 (ATmega328 

για τθν νεότερθ ζκδοςθ) 

 Το LilyPadArduino, ζνα μινιμαλιςτικό ςχζδιο για εωαρμογζσ ζνδυςθσ και E-

textiles χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογία surface-mounted AT-mega328 

 6.Το ArduinoNG, με ζνα USB interface για προγραμματιςμό και χρθςιμοποιϊντασ 

τεχνολογία ATmega8 

 Το ArduinoNGplus, με ζνα USB interface για προγραμματιςμό και 

χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογία atmega168 

 Το ArduinoBluetooth, με Bluetoothinterface για προγραμματιςμό 

χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογία ATmega168 

 Το ArduinoDiecimila, με ζνα USB interface και χρθςιμοποιεί τεχνολογία 

ATmega168 ςε ζνα DIP28 πακζτο 

 Το ArduinoDuemilanove (“2009”), χρθςιμοποιεί τεχνολογία ATmega168 

(ATmega328 για τθν καινοφργια ζκδοςθ) και τροωοδοτείτε μζςω ενζργειασ 

USB/DC, αυτόματα εναλλαςςόμενθσ 

 Το Arduino Mega, χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογία surface-mounted ATmega1280 

για περαιτζρω I/O και μνιμθ 

 Το ArduinoUno, χρθςιμοποιϊντασ τθν ίδια τεχνολογία ATmega328 όπωσ το 

τελευταίο μοντζλο Duemilanove, αλλά ενϊ το Duemilanove χρθςιμοποιεί ζνα 

FTDIchipset για το USB, το Uno χρθςιμοποιεί τεχνολογία ATmega8U2 

προγραμματιςμζνο ωσ ςειριακόσ μετατροπζασ 

 Το ArduinoMega2560, χρθςιμοποιεί τεχνολογία surface-mountedATmega2560 

ωζρνοντασ τθν ολικι μνιμθ ςτα 256kB. Επίςθσ ενςωματϊνει τθν νζα τεχνολογία 

ATmega8U2 (ATmega16U2 ςε ανακεϊρθςθ τφπου USB3 chipset. 
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 Το Arduino Leonardo, με ζνα ATmega32U4 chip που εξαλείωει τθν ανάγκθ για 

ςυνδεςιμότθτα μζςω USB και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ ψθωιακό 

πλθκτρολόγιο ι ποντίκι. Κυκλοωόρθςε ςτο Maker Faire Bay Area το 2012 

 Το ArduinoEsplora, με εμωάνιςθ που παραπζμπει ςε χειριςτιριο κονςόλασ 

βιντεοπαιχνιδιϊν με joystick και ενςωματωμζνουσ αιςκθτιρεσ για ιχο, ωϊσ, 

κερμοκραςία και επιτάχυνςθ 

 Το ArduinoDue είναι ζνα μικροχειριςτιριο board βαςιςμζνο ςτθν τεχνολογία 

AtmelSAM3X8EARMCortex-M3 CPU. Είναι το πρϊτο board τθσ Arduino 

βαςιςμζνθ ςε επεξεργαςτι 32-bitARMmicrocontroller. 

 

 

 

5.5 Shields 

 

Τα Arduino και τα Arduino ςυμβατά boards χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία των shields, 

τυπωμζνων boards επεκτάςεων κυκλωμάτων που ςυνδζονται ςτα κανονικά παρεχόμενα 

Arduinopin-headers. Τα shields μποροφν να παρζχουν ζλεγχο ςε motors, GPS, Ethernet, 

LCD εικόνασ ι breadboarding (προτυποποίθςθσ). 

 

5.6  Λογιςμικό (Arduino IDE) 

 

Το ολοκλθρωμζνο περιβάλλον ανάπτυξθσ (IDE) του Arduino είναι μία εωαρμογι 

γραμμζνθ ςε Java, που λειτουργεί ςε πολλζσ πλατωόρμεσ. Ζχει ςχεδιαςτεί για να 

ειςαγάγει τον προγραμματιςμό ςε εμπειρουσ άλλα  και ςε νζουσ που δεν είναι 

εξοικειωμζνοι με τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ. Ρεριλαμβάνει ζνα πρόγραμμα επεξεργαςίασ 

κϊδικα με χαρακτθριςτικά όπωσ είναι θ επιςιμανςθ ςφνταξθσ και ο ςυνδυαςμόσ 

αγκφλων και είναι επίςθσ ςε κζςθ να μεταγλωττίηει και να ωορτϊνει προγράμματα ςτθν 

πλακζτα με ζνα μόνο κλικ.  Ζνα πρόγραμμα ι κϊδικασ που γράωτθκε για Arduino 

ονομάηεται sketch. 

Τα Arduino προγράμματα είναι γραμμζνα ςε C ι C++. Το ArduinoIDE ζρχεται με μια 

βιβλιοκικθ λογιςμικοφ που ονομάηεται "Wiring" από το πρωτότυπο ςχζδιο Wiring 

γεγονόσ που κακιςτά πολλζσ κοινζσ λειτουργίεσ ειςόδου/εξόδου πολφ πιο εφκολεσ. 

 

Το ArduinoIDE είναι βαςιςμζνο ςε Java και ςυγκεκριμζνα παρζχει: 
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 ζνα πρακτικό περιβάλλον για τθν ςυγγραωι των προγραμμάτων ςασ (τα οποία 

ονομάηονται sketch ςτθν ορολογία του Arduino) με ςυντακτικι χρωματικι 

ςιμανςθ, 

 αρκετά ζτοιμα παραδείγματα, 

 μερικζσ ζτοιμεσ βιβλιοκικεσ για προζκταςθ τθσ γλϊςςασ και για να χειρίηεςτε 

εφκολα μζςα από τον κϊδικά ςασ τα εξαρτιματα που ςυνδζετε ςτο Arduino, 

 τον compiler για τθν μεταγλϊττιςθ των sketch ςασ, 

 ζνα serialmonitor που παρακολουκεί τισ επικοινωνίεσ τθσ ςειριακισ (USB), 

αναλαμβάνει να ςτείλει αλωαρικμθτικά τθσ επιλογισ ςασ ςτο Arduino μζςω 

αυτισ και είναι ιδιαίτερα χριςιμο για το debugging των sketch ςασ 

 και τθν επιλογι να ανεβάςετε το μεταγλωττιςμζνο sketch ςτο Arduino. 

 

Παρακάτω δίνετε η εικόνα του toolbar του ArduinoIDE και η αναλυτική λειτουργία 
τον κουμπιών του toolbar που δίνει άμεςη πρόςβαςη ςτισ βαςικέσ λειτουργίεσ για 
την ανάπτυξη των εφαρμογών.  

Το toolbar τουArduino IDE 

 Με το κουμπί Verify ο χριςτθσ μπορεί να μεταγλωττίςει (compile) τον κϊδικα 
που βρίςκεται εκείνθ τθν ςτιγμι ςτον editor και πραγματοποιει τον ςυντακτικό 
ζλεγχο, ςτθ ςυνζχεια τον μετατρζπει ςε μορωι κατάλλθλθ για να «ωορτωκεί» 
ςτον μικροελεγκτι του Arduino.  

 Το κουμπί New δθμιουργεί ζνα καινοφριο πρόγραμμα διαγράωοντασ οτιδιποτε 
υπάρχει ςτον editor. Ρριν όμωσ πραγματοποιιςει αυτιν τθν ενζργεια, δίνει ςτον 
χριςτθ τθν ευκαιρία να αποκθκεφςει το υπάρχον sketch (πρόγραμμα) ςτθν 
περίπτωςθ που ζχει κάνει κάποιεσ αλλαγζσ ςε αυτό. 

 Με το κουμπί Open μπορεί ο χριςτθσ να ανοίξει ζνα υπάρχον πρόγραμμα από το 
ςφςτθμα του.  

 Το κουμπί Save αποκθκεφει τθσ αλλαγζσ που ζχουν γίνει ςτο πρόγραμμα που 
επεξεργάςτθκε ςτον Editor. 
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 To κουμπί Upload όπωσ και το κουμπί Verify μεταγλωττίηει τον υπάρχον κϊδικα 
ςτον editor. Με τθ διαωορά όμωσ ότι αωοφ ελζγξει για τυχόν ςυντακτικά λάκθ 
και το μετατρζψει ςε μορωι κατάλλθλθ για το Arduino, ςτθ ςυνζχεια κα τον 
προωκιςει ςτθν κφρα που ζχει επιλζξει ο προγραμματιςτισ από το μενοφ 
Tools>SerialPort ϊςτε να «ωορτωκεί» ςτον μικροελεγκτι. 

 To κουμπί Serial Monitor ανοίγει ζνα serial monitor παράκυρο όπου επιτρζπει να 
παρακολουκεί ο προγραμματιςτισ τα δεδομζνα που ςτζλνονται προσ το Arduino 
αλλά και τα δεδομζνα που ςτζλνονται από το Arduino προσ τον υπολογιςτι 
μεςω τθσ ςειριακθσ επικοινωνιασ. 

Sketch:  Ρζρα από τισ λειτουργίεσ μου αναωζρκθκαν παραπάνω για τθν εντολι 
Verify/compile, εμωανίηονται και κάποιεσ άλλεσ ενδιαωζρουςεσ λειτουργίεσ. Θ επιλογι 
ShowSketchfolder είναι μία ςυντόμευςθ θ οποία ανοίγει ςε ζνα παράκυρο τθν 
διεφκυνςθ ςτθν οποία το λειτουργικό ςφςτθμα αποκθκεφει τα αρχεία των εωαρμογϊν. 
Θ επιλογι Addfile επιτρζπει ςτον χριςθ να ανοίξει ζνα αρχείο το οποίο μπορεί να 
βρίςκεται οπουδιποτε μζςα ςτο ςφςτθμα και να το αποκθκεφςει ςτον ίδιο ωάκελο 
όπου ανικει και θ εωαρμογι . 

 

Επιλογη Sketch 

ImportLibrary:O προγραμματιςτισ ζχει τθν δυνατότθτα να ειςάγει ςτο πρόγραμμα που 
αναπτφςςει οποιαδιποτε βιβλιοκικθ, είτε αυτι είναι του Arduino είτε κάποια που 
δθμιοφργθςε ο ίδιοσ. 
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Tools:Σε αυτι τθν ςτιλθ του μενοφ ο προγραμματιςτισ ζχει τθν δυνατότθτα να επιλζξει 
τθν κφρα (serialport) με τθν οποία κα επικοινωνιςει ο υπολογιςτισ με το Arduino, 
κακϊσ επίςθσ και πια ςυγκεκριμζνθ ζκδοςθ Arduino ζχει (board). Εκτόσ όμωσ από αυτζσ 
τισ δφο βαςικζσ λειτουργίεσ υπάρχουν και κάποιεσ άλλεσ. Το AutoFormat το οποίο 
μορωοποιεί τον κϊδικα που βρίςκεται ςτον editor κατάλλθλα για να διαβάηεται 
ευκολότερα. 

 

ArchiveSketch:  Το οποίο μετατρζπει τθν εωαρμογι που αναπτφςςει ο προγραμματιςτισ 
ςε ζνα αρχείο zip και το αποκθκεφει. Ακόμα ςε μερικζσ περιπτϊςεισ όταν ζνα αρχείο 
ανοιχκεί ςτο ArduinoIDE υπάρχει θ περίπτωςθ να περιζχει χαρακτιρεσ οι οποίοι δεν 
είναι ASCII. Ζτςι επιλζγοντασ το FixEncoding&Reload ο κϊδικασ κα ανανεωκεί 
αντικακιςτϊντασ τουσ περίεργουσ χαρακτιρεσ ςε χαρακτιρεσ UTF-8 ζκδοςθ.  

 

BurningBootloader: Απευκφνεται ςε προχωρθμζνουσ χριςτεσ όπου τουσ δίνεται θ 
δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν τθν μνιμθ που αντιςτοιχεί ςτον bootloader. 

 

 Οι χριςτεσ πρζπει μόνο να ορίςουν δφο λειτουργίεσ για να κάνουν ζνα πρόγραμμα 

κυκλικισ   εκτζλεςθσ: 

1) setup():μία ςυνάρτθςθ που τρζχει μία ωορά ςτθν αρχι του προγράμματοσ θ 

οποία αρχικοποιεί τισ ρυκμίςεισ. 

2) loop():μία ςυνάρτθςθ θ οποία καλείται ςυνζχεια μζχρι θ πλακζτα να 

απενεργοποιθκεί. 
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Χαρακτθριςτικζσ Εντολζσ/υναρτιςεισ του IDE 

Πριςμα Είδοσ Τφποσ Ραράμετροι Ρεριγραφή 

LOW Στακερά int - 
Ζχει τθν τιμι 0 και είναι αντίςτοιχθ του 

λογικοφ false. 

HIGH Στακερά int - 
Ζχει τθν τιμι 1 και είναι αντίςτοιχθ του 

λογικοφ true. 

INPUT Στακερά int - 
Ζχει τθν τιμι 0 και είναι αντίςτοιχθ του 

λογικοφ false. 

OUTPUT Στακερά int - 
Ζχει τθν τιμι 1 και είναι αντίςτοιχθ του 

λογικοφ true. 

pinMode Εντολι  - (pin, mode) 

Κακορίηει αν το ςυγκεκριμζνο 

ψθωιακό pinκα είναι pin ειςόδου ι pin 

εξόδου ανάλογα με τθν τιμι που 

δίνεται ςτθν παράμετροmode (INPUT ι 

OUTPUT αντίςτοιχα). 

digitalWrite Εντολι  - (pin,pinstatus) 
Κζτει τθν κατάςταςθ  (HIGH ι LOW) 

ςτο ψθωιακό pin. 

digitalRead Συνάρτθςθ  int (pin) 

Επιςτρζωει τθν κατάςταςθ του 

ςυγκεκριμζνου ψθωιακοφ pin (0 για 

LOW και 1 για HIGH) εωόςον αυτό είναι 

pin ειςόδου. 

analogReference Εντολι  - (type) 

Δζχεται τισ τιμζσ DEFAULT, INTERNAL ι 

EXTERNAL ςτθν παράμετρο type για να 

κακορίςει τθν τάςθ αναωοράσ (Vref) των 

αναλογικϊν ειςόδων (5V, 1.1V ι θ 

εξωτερικι τάςθ με τθν οποία 

τροωοδοτείται το pinAREF αντίςτοιχα) 

analogRead Συνάρτθςθ  int (pin) 

Επιςτρζωει ζναν ακζραιο από 0 - 

1023,ανάλογα με τθν τάςθ 

πουτροωοδοτείται  

το pinαναλογικισ ειςόδου ςτθν 

κλίμακα 0 ωσ Vref. 

analogWrite Εντολι  - (pin, value) 

Κζτει το ςυγκεκριμζνο ψθωιακό pin ςε 

κατάςταςθ ψευδο-αναλογικισεξόδου 

(PWM). 

 

 

Το IDE του Arduino χρθςιμοποιεί το GNU toolchain και το AVRLibc για να μεταγλωττίηει 

προγράμματα και το avrdude για να ωορτϊνει προγράμματα ςτθν πλακζτα. 

 

 

Δεδομζνου ότι θ πλατωόρμα Arduino χρθςιμοποιεί Atmel μικροελεγκτζσ, το περιβάλλον 

ανάπτυξθσ τθσ Atmel, το AVRStudio ι το νεότερθ ζκδοςθ του AtmelStudio, μπορεί 

επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ για το Arduino.  
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5.7  Σροφοδοςία 

Το Arduino μπορεί να τροωοδοτθκεί με ρεφμα είτε από τον υπολογιςτι μζςω τθσ 

ςφνδεςθσ USB, είτε από εξωτερικι τροωοδοςία που παρζχεται μζςω μιασ υποδοχισ ωισ 

των 2.1mm (κετικόσ πόλοσ ςτο κζντρο) και βρίςκεται ςτθν κάτω-αριςτερι γωνία του 

Arduino. 

 

 
Σροφοδοςία με DC προςαρμογζα ι με μπαταρίεσ 

 

 

     Για να μθν υπάρχουν προβλιματα, θ εξωτερικι τροωοδοςία πρζπει να είναι από 7 ωσ 

12V και μπορεί να προζρχεται από ζνα κοινό μεταςχθματιςτι του εμπορίου, από 

μπαταρίεσ ι οποιαδιποτε άλλθ πθγι DC.  

 

 Δίπλα από τα pin αναλογικισ ειςόδου, υπάρχει μια ακόμα ςυςτοιχία από 6 pin με τθν 

ςιμανςθ POWER.  

 

 

 

 Θ λειτουργία του κακενόσ PIN ζχει ωσ εξισ:  

 

1. Το πρϊτο, με τθν ζνδειξθ RESET, όταν γειωκεί (ςε οποιοδιποτε από τα 3 pin 

με τθν ζνδειξθ GND που υπάρχουν ςτο Arduino) ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

επανεκκίνθςθ του Arduino.  

2. Το δεφτερο, με τθν ζνδειξθ 3.3V, μπορεί να τροωοδοτιςει διατάξεισ, 

ςυςκευζσ ι αιςκθτιρεσ με τάςθ 3.3V. Θ τάςθ αυτι δεν προζρχεται από τθν 

εξωτερικι τροωοδοςία αλλά παράγεται από τον ελεγκτι Serial-over-USB και 

ζτςι θ μζγιςτθ ζνταςθ που μπορεί να παρζχει είναι μόλισ 50mA.  

3. Το τρίτο, με τθν ζνδειξθ 5V, μπορεί να τροωοδοτιςει και αυτό διάωορεσ 

διατάξεισ, ςυςκευζσ ι αιςκθτιρεσ με τάςθ 5V. Ανάλογα με τον τρόπο 

τροωοδοςίασ του ίδιου του Arduino, θ τάςθ αυτι προζρχεται είτε άμεςα από 

τθν κφρα USB (που οφτωσ ι άλλωσ λειτουργεί ςτα 5V), είτε από τθν 
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εξωτερικι τροωοδοςία αωοφ αυτι περάςει από ζνα ρυκμιςτι τάςθσ για να 

τθν «κατεβάςει» ςτα 5V.  

4. Το τζταρτο και 

5. Το  πζμπτο pin με τθν ζνδειξθ GND, είναι θ γειϊςεισ.  

6. Το ζκτο και τελευταίο pin, με τθν ζνδειξθ Vin ζχει διπλό ρόλο. Σε ςυνδυαςμό 

με το pin γείωςθσ δίπλα του, μπορεί να λειτουργιςει ωσ μζκοδοσ εξωτερικισ 

τροωοδοςίασ του Arduino, ςτθν περίπτωςθ που δεν βολεφει να 

χρθςιμοποιθκεί θ υποδοχι του ωισ των 2.1mm. Αν όμωσ υπάρχει ιδθ 

ςυνδεδεμζνθ εξωτερικι τροωοδοςία μζςω του ωισ, τότε μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί αυτό το pin για να τροωοδοτιςει εξαρτιματα και ςυςκευζσ 

με τθν πλιρθ τάςθ τθσ εξωτερικισ τροωοδοςίασ (7~12V), πριν αυτι περάςει 

από τον ρυκμιςτι τάςθσ όπωσ γίνεται με το pin των 5V.  

 

 

 

5.8  Ενςωματωμζνα Button και Led 

 

o Ράνω ςτθν πλακζτα του Arduino υπάρχει ζνασ διακόπτθσ micro-switch και 

τζςςερα  μικροςκοπικά LED επιωανειακισ ςτιριξθσ. Θ λειτουργία του διακόπτθ 

(που ζχει τθν ςιμανςθ RESET) και του ενόσ LED με τθν ςιμανςθ POWER είναι 

προωανισ. 

 

o Τα δφο LED με τισ ςθμάνςεισ TX και RX, χρθςιμοποιοφνται ωσ ζνδειξθ 

λειτουργίασ του ςειριακοφ interface, κακϊσ ανάβουν όταν το Arduino ςτζλνει ι 

λαμβάνει αντίςτοιχα δεδομζνα μζςω USB. Τα LED αυτά ελζγχονται από τον 

ελεγκτι Serial-over-USB και ςυνεπϊσ δεν λειτουργοφν όταν θ ςειριακι 

επικοινωνία γίνεται αποκλειςτικά μζςω των ψθωιακϊν pin 0 και 1.  

 

o Τζλοσ, υπάρχει το LED με τθν ςιμανςθ L. Θ βαςικι λειτουργία του LED ςτθν 

πλακζτα Arduino είναι για να αναβοςβινει ςυνικωσ για δοκιμαςτικό ςκοπό. Οι 

καταςκευαςτζσ του ςκζωτθκαν να ενςωματϊςουν ζνα LED ςτθν πλακζτα, το 

οποίο ςφνδεςαν ςτο ψθωιακό pin 13. Ζτςι, ακόμα και αν δεν ζχει ςυνδζςει 

τίποτα πάνω ςτο ωυςικό pin 13, ανακζτοντάσ του τθν τιμι HIGH μζςα από το 

πρόγραμμά, κα ανάψει το ενςωματωμζνο LED. 
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6. ARDUINO GSM SHIELD 

6.1 Ειςαγωγι 

Θ επεκτατικι πλακζτα Arduino GSM επιτρζπει ςυνδζςθ του Arduino ςτο Internet 

χρθςιμοποιϊντασ το αςφρματο δίκτυο GPRS. Αρχικα ςυνδζεται τθν πλακζτα Arduino 

GSM πάνω ςτον Arduino και ειςχωρείτε ςτθν ειδικι υποδοχι μια κάρτα SIM, τθσ οποίασ 

ο παροχισ πρζπει να υποςτθρίηει GPRS κάλυψθ. Μζςω αυτισ τθσ πλακζτασ υπάρχει 

επίςθσ θ δυνατότθτα να γίνουν ι να  λθωκζν κλιςεισ ωωνισ (κα χρειαςτεί ζνα 

εξωτερικό θχείο και ζνα  μικρόωωνο) , όπωσ και αποςτολι  ι  λιψθ μθνυμάτων SMS 

χρθςιμοποιϊντασ τθν βιβλιοκικθ του GSM.  

To GSMshield είναι απολφτωσ ςυμβατό με τον Arduino UNO ενϊ με τουσ MEGA, 

MEGAADK και LEONARDO απαιτοφνται κάποιεσ τροποποιιςεισ. Θ ζκδοςθ του 

λογιςμικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι το ArduinoIDE 1.0.4 ι οποιαδιποτε 

μεταγενζςτερθ. 

Με τθν πλακζτα του Arduino υπάρχουν πολλά πλεονεκτιματα. Αυτό γιατί όλεσ οι 

πλθροωορίεσςυνδεςμολογίασ και προγραμματιςμοφ είναι προςταςίεσ από 

οποιονδιποτε ενδιαωερόμενο ςτθν ςελίδα: http://arduino.cc/ 

 

 

 

 

http://arduino.cc/
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Θ πλακζτα Arduino GSMShield ζχει ενςωματωμζνο το μόντεμ Μ10 τθσ Quectel . Θ 

βιβλιοκικθ του GSM ζχει ζνα μεγάλο αρικμό από ςυναρτιςεισ (ςφνολο εντολϊν ΑΤ 

commands) με ςκοπό τθν επικοινωνία του με τθν πλακζτα. 

Θ πλακζτα Arduino GSM Shield χρθςιμοποιεί τα ψθωιακά pin2 και pin3 για ςειριακι 

επικοινωνία με το μόντεμ  Μ10. Το pin2 επικοινωνεί  με το TX (ακίδα για μετάδοςθ) του 

M10 και το pin3 επικοινωνεί με το RX (ακίδα για λιψθ) του μόντεμ Μ10. Επιπρόςκετα 

υπάρχει άλλθ μια ακίδαpin 7 που επιτρζπει να γίνει reset ςτο μόντεμ. 

Το Μ10 είναι τφπου Quad-band GSM/GPRS μόντεμ που λειτοφργει ςτισ ζξθσ ηϊνεσ 

ςυχνοτιτων:  GSM850MHz, GSM900MHz, DCS1800MHz και PCS1900MHz. 

Το Μ10 υποςτθρίηει τα πρωτοκολλά TCP / UDP και HTTP μζςω ςφνδεςθσ GPRS.  Θ 

μεγίςτθ ρυκμοδότθσ αποςτολισ και λιψθσ  δεδομζνων είναι 85,6 kbps. 

Για τθν ςφνδεςθ ςτο κυψελωτό δίκτυο απαιτείται κάρτα SIM ενόσ διακζςιμου παρόχου 

κινθτισ τθλεωωνίασ.  

 

Οι απαιτιςεισ ιςχφοσ του ςυςτιματοσ επιβάλλει παροχι από εξωτερικι πθγι ρεφματοσ 

μεταξφ 700mA-1000mA. 

Δεν ενδείκνυται θ αποκλειςτικι τροωοδότθςθ από USB κφρα ενόσ υπολογιςτι. Το 

μόντεμ μπορεί να αντζξει το μζγιςτο 2Α που μπορεί να καταναλϊςει κατά τθν διάρκεια 

τθσ μεταωοράσ των δεδομζνων. Αυτό το ρεφμα παρζχεται μζςω ενόσ μεγάλου 

πορτοκαλί πυκνωτι που υπάρχει πάνω ςτθν πλακζτα του Arduino. 

Φωτεινζσ ενδείξεισ του GSM/GPRSSHIELD: 

 ONΑναμμζνο όταν θ πλακζτα ςυνδεδεμζνθ με τθν τροωοδοςία θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ. 

 STATUSΑναμμζνο όταν το μόντεμ είναι ενεργό και δεδομζνα μεταωζρονται 

από ι προσ το GSM/GPRS δίκτυο. 

 ΝΕΤΑναβοςβινει όταν το μόντεμ  επικοινωνεί με το δίκτυο.  
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6.1.1  Απαραίτθτα τοιχεία Διαςφνδεςθσ 

 

Για πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο πρζπει να υπάρχει ςυνδρομι με ζναν πάροχο κινθτισ 

τθλεωωνίασ (είτε με κάρτα είτε με ςυμβόλαιο). Μία ςυςκευι ςυμβατι ςτο GSM όπωσ το 

GSMshield ι ζνα κινθτό τθλζωωνο με μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module). Ο 

πάροχοσ διαδικτφου παρζχει τθν κάρτα SIM θ όποια περιζχει πλθροωορίεσ όπωσ ο 

αρικμόσ του κινθτοφ, ενϊ μπορεί να αποκθκεφςει ζνα περιοριςμζνο αρικμό επαωϊν και 

μθνυμάτων. Για πρόςβαςθ ςτο GPRS δίκτυο και ο Arduino να εκτελεί χρζθ client ι server 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ, πρζπει να είναι γνωςτό το APN, το username και το password 

που μασ δίνει ο παροχοσ ςτθν ιςτοςελίδα.  

(http://forums.pinstack.com/f24/tcp_apn_wap_gateway_port_carrier_settings-360/). 

 

6.1.2  Καρτα SIM 

 

Θ κάρτα SIM αντιπροςωπεφει ζνα ςυμβόλαιο με ζναν παροχο τθλεπικοινωνιϊν. Ο 

παροχοσ που πουλάει τθν κάρτα πρζπει είτε να παρζχει GSM κάλυψθ τοπικά είτε να ζχει 

ςφμωωνο με κάποιον άλλο παροχο που εχει κάλυψθ ςτθν επικυμθτι τοποκεςία του 

project. Είναι ςφνθκεσ για τισ κάρτεσ SIM να ζχουν ζναν αρικμό PIN ςυςχετιςμζνο με 

αυτζσ για λόγουσ αςωάλειασ. Ο αρικμόσ αυτόσ είναι απαραίτθτοσ για τθν μετζπειτα 

εξζλιξθ τθσ εργαςίασ. Μια τυπικι κάρτα ζχει διαςτάςεισ 25mm μικοσ και 15 mm πάχοσ. 

 

6.1.3  υνδεςμολογία του  GSM Shield 

 

To GSMShield κουμπϊνει απευκείασ ςτον Arduino όπωσ ωαίνεται ςτθν παρακάτω 

εικόνα: 

 

 

http://forums.pinstack.com/f24/tcp_apn_wap_gateway_port_carrier_settings-360/
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Για τθν ωόρτωςθ προγραμμάτων ςτθν πλακζτα απαιτείται ςφνδεςθ με τον Arduino με 

τον υπολογιςτι μζςω ενόσ USBκαλωδίου και ζτςι υπάρχει δυνατότθτα να ωορτϊςουμε 

το πρόγραμμα, όπωσ και κα εκτελεςτοφν ςτθν ςυνεχεία μζςω του λογιςμικοφ τθσ 

Arduino, το arduinoIDE. Από τθ ςτιγμι που κα ωορτωκεί το πρόγραμμα,  αποςυνδζεται 

θ πλακζτα από τον υπολογιςτι και τροωοδοτείται με μια εξωτερικι πθγι ρεφματοσ 

(μπαταρία). Το λογιςμικό είναι διακζςιμο δωρεάν από το ζξθσ link: 

http://arduino.cc/en/Main/Software 

 

 

6.2 Παράδειγμα Κϊδικα GSM WebServer 

 Ο παρακάτω κϊδικασ επιτρζπει ςτον Arduino που ζχει πάνω του τθν GSM/GPRS 

πλακζτα  και τθν κάρτα SIM να μετατραπεί ςε ζναν webserver. Πταν ο Arduino λάβει 

ζνα αίτθμα από ζνα ςυνδεδεμζνο webclient, ςτζλνει πίςω τθν τιμι των 6 αναλογικϊν 

ειςόδων του, δθλαδι Α0 ζωσ Α1. 

Υπάρχει περίπτωςθ ο παροχοσ του διαδικτφου να μθν επιτρζπει τα ειςερχόμενα request 

ζξω από το δίκτυο. Αυτό ςθμαίνει πωσ μπορεί να δθμιουργθκεί ζνασ  webserver με ζνα 

gsmshield, αλλά είναι πικανό να μθν μπορεί να ςυνδεκεί ςτο διαδίκτυο. Θ ςφνδεςθ κα 

πραγματοποιείται μονό από μια άλλθ ενεργοποιθμζνθ ςυςκευι και από τον ίδιο παροχο 

ςτο δίκτυο. Γι’αυτό πρζπει να γίνει ζλεγχοσ εάν ο παροχοσ ζχει ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ 

ςτο κζμα των ειςερχόμενων δεδομζνων ςτισ ςυνδζςεισ. 

 

Αρχικα, ειςάγεται θ βιβλιοκικθ του GSM 

#include<GSM.h> 

Οι κάρτεσ SIM ζχουν αρικμό PIN που ενεργοποιεί  τθ λειτουργία τουσ. Ορίηετε αυτόσ ο 

κωδικόσ PIN τθσ κάρτασ. Στθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται κωδικόσ PIN κα μεινει κενό. 

#definePINNUMBER "" 

Ορίηονται μια ςειρά από ςτακερζσ που περιζχουν πλθροωορίεσ ςχετικά με το δίκτυο 

GPRS ςτο όποιο πρόκειται να γίνει ςφνδεςθ. Χρειαηόμαςτε τουσ αρικμοφσ APN (Access 

Point Name), Login Number και Password.  Θ εφρεςθ αυτων αυτϊν των πλθροωοριϊν 

είναι εφκολθ μζςα από επικοινωνία με τον παροχο του δικτφου μασ. 

 

 

http://arduino.cc/en/Main/Software
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Πποτε προκφπτει: 

# DefineGPRS_APN "GPRS_APN"  

# Define GPRS_LOGIN "login"  

# Define GPRS_PASSWORD "password" 

Αρχικοποιθςθ  των κλάςεων που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν. 

 Κα γινει χρθςθ των κλάςεων GSM, GPRS και τθσ GSMServer. Κατά το καλεςμα τθσ 

κλάςθσ GSMServer, κα πρζπει να προςδιορίςτει ςε ποιο port κα ακοφει για 

ειςερχόμενεσ ςυνδζςεισ. Το port 80 είναι το προεπιλεγμζνο για τα HTTPrequest. 

GPRSgprs; 

GSMgsmAccess; 

GSMServerserver(80); 

 

Στθν ςυνάρτθςθ setup , ανοίγει μια ςειριακι ςφνδεςθ με τον υπολογιςτι. Μετά το 

άνοιγμα τθσ ςφνδεςθσ, ςτζλνει μινυμα πωσ θ ςφνδεςθ με τθν ςειριακι 

πραγματοποιικθκε. 

void setup(){ 

Serial.begin(9600);  

Serial.println("Starting Arduino web client."); 

 

Δθμιουργια μιασ τοπικισ μεταβλθτισ για τθν παρακολουκθςθ τθσ κατάςταςθ τθσ 

ςφνδεςθσ. Θ υπαρξθ τθσ αποτρζπει τθν εκτζλεςθ του κϊδικα μζχρισ  ότου θ κάρτα SIM 

ςυνδεκεί με το δίκτυο: 

booleannotConnected = true; 

 

Σφνδεςθ  με το δίκτυο γίνεται καλϊντασ τθν ςυνάρτθςθ gsmAccess.begin() . Αυτι 

χρθςιμοποιεί ςαν όριςμα τθσ το PIN τθσ κάρτασ SIM.  

Για τθν ςφνδεςθ με το GPRS δίκτυο καλοφμε τθν ςυνάρτθςθ gprs.attachGPRS(), με 

ορίςματα τουσ αρικμοφσ των APN, LOGIN και Password που δθλϊκθκε προθγουμζνωσ.  

 Με τθν τοποκζτθςθ των δυο αυτϊν ςυναρτιςεων μζςα ςε ζνα while() loop, γίνεται 

ςυνεχισ ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ τθσ ςφνδεςθσ. Εάν και οι δφο ςυνκικεσ  
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ικανοποιθκοφν, τότε ςτθν λογικι(Boolean) μεταβλθτι not_connected ειςχωρείτε θ 

λογικι τιμι false, δθλαδι εντοπιςτικζ ενεργοποιθμζνθ ςφνδεςθ. 

Πταν το μόντεμ ςυνδεκεί με το δίκτυο GPRS, θ ςυνάρτθςθ gsmAccess() κα επιςτρζψει 

ζνα flagGSM_READY. Αυτό το flag χρθςιμοποιείτε ϊςτε να αποωαςιςτεί ποια λογικι τιμι 

κα ζχει θ μεταβλθτι notConnected, δθλαδι true ι false . Εωόςον υπάρχει  ςφνδεςθ, κα 

εκτελεςτεί το υπόλοιπο μζροσ τθσ setup του προγράμματοσ. 

while(notConnected) 

{ 

if(gsmAccess.begin(PINNUMBER)==GSM_READY) 

        (gprs.attachGPRS(GPRS_APN, GPRS_LOGIN, 

GPRS_PASSWORD)==GPRS_READY)) 

notConnected = false; 

else 

    { 

Serial.println("Not connected"); 

delay(1000); 

} 

  } 

 

 

Θ εκκίνθςθ του server πραγματοποιείτε με τθν server.begin(). 

Για να βρεκεί θ διεφκυνςθ IP του server γινεται κλιςθςθ τθσ  grps.getIPAddress() και 

υςτζρα τθν εμωανίηεται ςτθν οκόνθ γιατί κα  χρειαςτεί για τον προγραμματιςμό του 

webclient όπωσ κα διαπιςτϊκει ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα. 

 

server.begin(); 

IPAddressLocalIP = gprs.getIPAddress(); 

Serial.println("Server IP address="); 

Serial.println(LocalIP);} 

 

Μζςα ςτθν loop, αρχικά γίνεται ζλεγχοσ εάν υπάρχουν διακζςιμεσ ενεργζσ ςυνδζςεισ. 

 

void loop() { 

GSMClient client = server.available(); 

 

Εωόςον ο client είναι ςυνδεδεμζνοσ και υπάρχει ουρά δεδομζνων που πρζπει να 

διαβαςτοφν,  αρχίηει να διαβάηει  το request. 

Διαβάηει  τα λθωκζντα bytes ζωσ ότου ωκάςει ςτο τζλοσ τθσ γραμμισ, δθλαδι όταν 

λάβει τον χαρακτιρα γραμμισ (\ n'). 

while (client.connected()) 



ΤΕΛ ΡΕΛΑΛΑ-ΤΜΘΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΛΣΜΟΥ 

  | 6. ARDUINO GSM SHIELD 56 

 

    { 

if (client.available()) 

      { 

Serial.println("Receiving request!"); 

BoolsendResponse = false; 

while(char c=client.read()) { 

if (c == '\n') sendResponse = true; 

        } 

 

Μόλισ το request διαβάςτει , αρχιηουμε να ςτελνουμε response HTTP με τισ εντολεσ: 

client.print() και client.println() . 

 

if (sendResponse) 

       { 

client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

client.println("Content-Type: text/html"); 

client.println(); 

client.println("<html>"); 

 

 

Διαβάηονται οι αναλογικζσ είςοδοι και ςτζλνονται οι τιμζσ ςτον client. 

Με το τζλοσ τθσ αποςτολισ των τιμϊν τθσ κάκε αναλογικισ ειςόδου, εμωανίηετε ζνα 

ενθμερωτικό μινυμα ςτθν webpage και τερματίηετε  θ ςφνδεςθ με τον client πριν το 

κλείςιμο τθσ loop . 

 

for (intanalogChannel = 0; analogChannel< 6; analogChannel++) { 

client.print("analog input "); 

client.print(analogChannel); 

client.print(" is "); 

client.print(analogRead(analogChannel)); 

client.println("<br />");     

 

Από τθν ςτιγμι που ο κϊδικασ ωορτωκεί, με το ανοιγμα τθσ ςειριακισ οκόνθσ κα 

εκτυπωκεί θ IP διεφκυνςθ ςτο serial monitor του arduino.  

Με τθν ειςάγωγθ αυτισ τθσ IP που δίνεται από το monitor ςε ζνα web browser τότε κα 

πρζπει να εμωανίηονται οι τιμζσ των αιςκθτιριων όπου βρίςκονται ςυνδεμζνα ςτισ 

αναλογικζσ ειςόδουσ A0-A5. 

Εάν δεν μποροφμε να ςυνδεκοφμε ςτθν IP διεφκυνςθ, κα πρζπει να βεβαιωκοφμε πωσ ο 

παροχοσ επιτρζπει ειςερχόμενθ κίνθςθ δεδομενων. 
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6.3  Παράδειγμα Κϊδικα GSM WebClient 

Αυτόσ ο κωδικασ ςυνδεει τον Arduino με μια ιςτοςελιδα με τθν βοικεια τθσ πλακετασ 

GSMSHIELD. Εν ςυνεχεία, εκτυπωνει το περιεχομενο τθσ ιςτοςελίδασ μζςω τθσ 

ςειριακισ οκόνθσ ςτο μόνιτορ.   

Αρχικα, ειςάγεται θ βιβλιοκικθ του GSM 

#include<GSM.h> 

Τα  ίδια βιματα όπωσ αναλυκικαν ςτον WebServer ςχετικά με τισ παραμζτρουσ τθσ 

κάρτασ SIM, δθλαδι ειςαγωγι των: PIN, APN, LOGIN και PASSWORD. 

#define PINNUMBER "" 

# Define GPRS_APN "GPRS_APN"  

# Define GPRS_LOGIN "login"  

# Define GPRS_PASSWORD "password" 

 

Ομοίωσ, αρχικοποίθςθ τισ κλάςεισ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν. 

GSMClient client; 

GPRS gprs; 

GSM gsmAccess; 

 

Ορίςμοσ τθσ μεταβλθτθσ  που χρειάηεται για να προςδιορίςουμε τθν ιςτοςελίδα που 

κζλουμε να ςυνδεκοφμε, το path και το port με το όποιο κα γίνει θ ςφνδεςθ. 

 

char server[] = "Edw grafoume to url tis selidas poy eftiakse o server"; 

charpath[] = "/"; 

Intport = 80; 

 

Στθν setup ξεκινάει θ ςειριακι ςφνδεςθ με τον υπολογιςτι. Μετά εκτυπϊνεται ζνα 

μινυμα ενθμζρωςθσ που δείχνει πωσ θ ςειριακι κφρα ζχει ενεργοποιθκεί. 

 

voidsetup(){ 

Serial.begin(9600);  

Serial.println("Starting Arduino web client."); 

 

Δθμιουργία μιασ μεταβλθτισ ονόματι Not_cοnnected για να παρακολουκοφμε τθν 

κατάςταςθ τθσ ςφνδεςθσ. Τθν  χρθςιμοποιοφμε ωσ ςυνκικθ μιασ επανάλθψθσ while() , 
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ϊςτε να αποτρζψουμε τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ μζχρι ότου θ κάρτα SIM  

ςυνδεκεί με το δίκτυο. 

 

BooleannotConnected = true;  

 

Συνδεςθ με το δίκτυο γινεται καλϊντασ τθν ςυνάρτθςθ gsmAccess.begin() . Αυτι ζχει 

ςαν όριςμα το PIN τθσ κάρτασ SIΜ. 

Για τθν ςφνδεςθ με το δίκτυο GPRS χρθςιμοποιειται  θ ςυνάρτθςθ gprs.attachGPRS() . 

Αφτθ απαιτεί ωσ ορίςματα τα APN, LOGIN και τον PASSWORD που δθλϊκθκε νωρίτερα. 

Πταν το μόντεμ κάνει τθ ςφνδεςθ και ζχει ςυνδεκεί με το δίκτυο GPRS, θ ςυνάρτθςθ 

gsmAccess() κα επιςτρζψει το flag GSM_READY. Χρθςιμοποιϊoυμε αυτό ωσ μια ςθμαία 

για να ρυκμίςουμε το notConnected ςαν μεταβλθτι true ι false . Μόλισ ςυνδεκεί, το 

υπόλοιπο τθσ setup κα εκτελεςτεί ωσ ζξθσ. 

while(notConnected) 

  { 

if((gsmAccess.begin(PINNUMBER)==GSM_READY) && 

        (gprs.attachGPRS(GPRS_APN, GPRS_LOGIN, 

GPRS_PASSWORD)==GPRS_READY)) 

notConnected = false; 

else 

    { 

Serial.println("Not connected"); 

delay(1000); 

} 

  } 

 

H προςπάκεια για ςφνδεςθ με τον server πραγματοποιείτε  χρθςιμοποιϊντασ τθν 

client.connect(server, port) που ζχει δφο ορίςματα, τον server και το port. Μόλισ 

υπαρξει ςυνδεςθ με το server, κανoυμε ζνα HTTP request με τθν client.print(). 

Αυτό είναι μια τυπικθ αίτθςθHTTP: 

if (client.connect(server, port)) 

  { 

Serial.println("connected"); 

client.print("GET "); 

client.print(path); 

client.println(" HTTP/1.0"); 

client.println(); 

  } 
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Αν θ ςφνδεςθ με το server αποτφχει, εκτυπϊνεται ενθμερωτικό μινυμα ςτθ ςειριακι 

οκόνθ. 

 

else 

  { 

Serial.println("connection failed"); 

} 

} 

 

Μζςα ςτθν loop , ελζγχουμε εάν υπάρχουν bytes που επιςτρζωονται από τον server. Αν 

ναι,  γινεται αναγνωςθ με τθν εντολι client.read() και τα εκτυπϊνονται ςτθν ςειριακι 

οκόνθ ζνα- ζνα τα bytes. 

 

void loop() 

{ 

 

if (client.available()) 

  { 

char c = client.read(); 

Serial.print(c); 

} 

 

Σε περίπτωςθ που αποςυνδεκεί ο server, το οποίο ςυνικωσ κα γίνετε μόλισ  ζχει 

ολοκλθρωκεί το HTTP request, με τθν εντολι client.stop αποςυνδεεται από τον sever  

και κλείνει θ loop . 

 

if (!client.available() && !client.connected()) 

  { 

Serial.println(); 

Serial.println("disconnecting."); 

client.stop(); 

 

for(;;)  // do nothing forevermore 

; 

  } 

} 

 

Με τθν ωόρτωςθ του κϊδικα, κα πρζπει να διαβάηει τα δεδομζνα τθσ  ιςτοςελίδασ του 

server και να τα δείχνει ςτθν οκόνθ, δθλαδι τισ μετριςεισ από τουσ αιςκθτιρεσ του 

GSM Server. 
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6.4  Εναλλακτικι Αποςτολι Δεδομζνων (SMS) 

 

6.4.1  Παράδειγμα Αποςτολζα 

 

HARDWARE 

Για τθν υλοποίθςθ  τθσ αποςτολισ μθνυμάτων  κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ζνα 

arduino uno ,ενα GSMshield και μια κάρτα SIM. 

 

ΣΕΝΑΛΟ 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ κα να αποςτζλλεται ζνα μινυμα ςε ζναν απομακρυςμζνο 

παραλιπτθ ζτςι ϊςτε να του παρζχονται πλθροωορίεσ. 

Στο παρακάτω παράδειγμα κα ςτζλνεται  ςε ζναν ςυγκεκριμζνο αρικμό ζνα 

ςυγκεκριμζνο μινυμα κάκε 5 λεπτά και το οποίο κα ζχει προςδιορίςει ο χριςτθσ , π.χ. 

“helloaspragelloi” ι ζναν αρικμό π.χ. 2014 .Με αυτόν τον τρόπο  κα μπορεί θ εωαρμογι  

να ςτζλνει είτε ζνα κείμενο είτε ζναν ακζραιο αρικμό που μπορεί να ζχει προκφψει π.χ. 

από κάποια μζτρθςθ αιςκθτθρίου. 

 

ΚΩΔΛΚΑΣ 

Αρχικά ειςάγεται θ GSM library που απαιτείται για κλάςεισ και ςυναρτιςεισ που κα 

ςυναντιςουμε παρακάτω, 

#include<GSM.h> 

Εάν υπάρχει PINnumber που κα κακιςτά δυνατι τθν λειτουργία τθσ κινθτισ τθλεωωνίασ, 

είναι απαραίτθτο να μπει το εξισ 

#define “PINnumber”    

Αρχικοποίθςθ των κλάςεων που κα χρθςιμοποιιςουμε. Αυτζσ κα είναι οι GSM και 

GSM_SMSclass 

 

GSM gsmAccess; 

GSM_SMS sms; 
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Είναι απαραίτθτο να δθμιουργθκεί ζνασ πίνακασ τφπου char που κα ονομαςτεί 

remoteNumber και κα βάλουμε μζςα τον αρικμό παραλιπτθ που κζλουμε να 

ςτζλνουμε το μινυμα. Αυτό κα γίνει αργότερα ςτθν ςυνάρτθςθ voidloop. 

Char remoteNumber*  +=,‘0’,’0’,’3’,’0’,’6’,’9’,’8’,’3’,’2’,’2’,’5’,’6’,’7’,’8’-; 

 

Στθν ςυνάρτθςθ setup, ανοίγει θ ςειριακι επικοινωνία με τον υπολογιςτι. Μετά από το 

άνοιγμα τθσ εκτυπϊνεται ςτθν οκόνθ μινυμα ότι το πρόγραμμα ζχει ξεκινιςει. 

Void setup() 

 { 

Serial.begin(9600); 

Serial.println(“SMS Messages Sender”); 

 

Δθμιουργια μιασ τοπικισ μεταβλθτισ για τθν ανίχνευςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ ςφνδεςισ 

διαρκϊσ. 

BooleannotConnected=true; 

 

Για τθ ςφνδεςθ με το δίκτυο χρειάηεται κλιςθ τθσ  gsmAccess.begin() , όπου μζςα ςε 

αυτι πρζπει να μπει ο αρικμόσ PIN τθσ κάρτασ που κα ςτζλνει μθνφματα. Κα χρειαςτεί 

και μία επανάλθψθ while() , που κα τςεκάρει ςυνεχϊσ το status τθσ ςφνδεςθσ. Πταν το 

modem ςυνδεκεί το gsmAccess  κα επιςτρζψει GSM_READY, όπου κα το 

χρθςιμοποιθκεί ςαν flag για να μποροφμε να ρυκμίηουμε τθν notConnected μεταβλθτι 

ςαν true ιfalse. 

 

While(notConnected) 

{ 

If(gsmAccess.begin(PINNUMBER)==GSM_READY) 

  { 

notConnected=false; 

  } 
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Else 

  { 

Serial.Println(“notConnected”); 

Delay(1000);  //ο αρικμόσ 1000 αντιπροςωπεφει 1sec 

  } 

} 

Πταν πραγματοποιθκει  θ ςφνδεςθ τότε το notConnected κα πάρει τθν τιμι false άρα κα 

βγει από τθν επανάλθψθ while οπότε κα προχωριςει παρακάτω. 

Ρριν κλείςει θ ςυνάρτθςθ setup, κα εκτυπωκοφν πρϊτα κάποιεσ πλθροωορίεσ ςτθν 

ςειριακι οκόνθ. 

Serial.Println(“GSM starts connecting”) 

} 

Στθν ςυνάρτθςθ voidloop κα δθμιουργείται ζνασ πίνακασ τφπου char,που κα  

ονομάηεται txtMsg όπου κα μπορεί να ειςχωριςει οποιοδιποτε μινυμα ,και μία 

μεταβλθτι τφπου int, με όνομα numbermsg όπου κα αποκθκεφεται όποιοσ αρικμόσ 

κζλουμε. 

Void loop() 

{ 

Char txtmsg*  +=,‘hello aspragelloi’-;   

Intnumbermsg=2014; 

 

Καλϊντασ τθν ςυνάρτθςθ sms.beginSMS() γνωςτοποιοφμε τον αρικμό που δθλϊκθκε 

ςτθν αρχι ςτο remoteNumber και ζτςι προςδιορίηεται που κα ςτάλει το μινυμα. Κάκε  

ωορά που καλείται θ ςυνάρτθςθ sms.print() κα ςτζλνει με μινυμα ςτον απομακρυςμζνο 

παραλιπτθ ότι ζχει μζςα τθσ, ςτθν προκειμζνθ το txtmsg και το numbermsg. Ζπειτα με 

το sms.endSMS() ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία τθσ αποςτολισ μθνφματοσ.  

Sms.beginSMS(remoteNumber); 

Sms.print(txtmsg); 

Sms.print(numbermsg); 
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Sms.endSMS() 

 

Είναι απαραίτθτο πρίν κλειςει θ voidloop να μπει ζνα delay ϊςτε να ςτζλνεται το 

ςυγκεκριμζνο μινυμα κάκε 5 λεπτά. 

 

Delay(300000);//5min x 60sec x 1000 

 

Εκτυπωνεται και ζνα μινυμα ςτθν ςειριακι οκόνθ ότι θ αποςτολι ολοκλθρϊκθκε με 

επιτυχία και κλείνει θ voidloop. 

 

Seria.println(“Sending was complete”) 

} 
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6.4.2 Παράδειγμα Δζκτθ 

 

HARDWARE 

Για τθν υλοποιιςθ τθσ λιψθσ μθνυμάτων  κα πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε ζνα arduino 

uno ,ενα GSMshield, μια κάρτα SIM και 1 LED. 

 

ΣΕΝΑΛΟ 

Σε αυτό το sketch κα πρζπει να γινεται ενεργοποίθςθ ενόσ LED για 5 δευτερόλεπτα 

μόλισ δεχτεί ζνα ςυγκεκριμζνο μινυμα π.χ.(‘k’) από ζναν απομακρυςμζνο αποςτολζα 

και ζπειτα να ςβινει. Δθλαδι κα δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο όπου ο παραλιπτθσ κα 

παίρνει τα δεδομζνα που παρζχει  ο αποςτολζασ και  κα μπορεί να τα διαχειριςτεί όπωσ 

κζλει. 

 

ΚΩΔΛΚΑΣ 

Αρχικά ειςάγεται θ  GSM library. 

 

#include<GSM.h> 

 

Θ κάρτα SIM μπορεί να ζχει  αρικμό PIN που να επιτρζπει τθ λειτουργία του 

τθλεωωνικοφ δικτφου. Τότε πρζπει να οριςτεί ο κωδικόσ PIN για τθν κάρτα SIM. Εάν θ 

κάρτα δεν ζχει PIN, κα μείνει κενό αυτό το κομμάτι. 

 

#define “PINNUMBER“ 

 

Αρχικοποίθςθ των κλάςεων που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν. Αυτζσ είναι οι 

GSMGSM_SMS . 

 

GSM gsmAccess;  

GSM_SMS sms; 
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Δθμιουργία ενόσ πινάκα τφπου char ζτςι ϊςτε να τοποκετείται μζςα ο αρικμόσ του 

απομακρυςμζνου αποςτολζα  που κα ςτζλνεται το μινυμα και μια μεταβλθτι τφπου int 

που κα δθλωνει ςε ποιο pin του arduino κα βάλουμε το LED. 

 

charremoteNumber[20]; 

intled = 13; 

 

Στθν ςυνάρτθςθ setup()  κα ανοίξει θ ςειριακι επικοινωνία με το PC ζτςι ϊςτε να 

εμωανίηονται τα δεδομζνα που ςτζλνονται από τον αποςτολζα. Μετά το άνοιγμα τθσ 

ςφνδεςθσ  ςτζλνεται μινυμα ότι το sketch ξεκίνθςε. Επίςθσ, ορίηεται το digitalpin 13 του 

arduino  που ονομάςτθκε led ςαν output. 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600);  

   Serial.println("SMS Messages Receiver"); 

    pinMode(led, OUTPUT); 

 

Δθμιουργία μίασ τοπικισ μεταβλθτισ για ανιχνευςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ ςφνδεςισ 

διαρκϊσ.  

booleannotConnected = true; 

 

Για τθν ςυνδεςθ με το δίκτυο πρζπει να γίνει κλιςθ τθσ  gsmAccess.begin() , όπου μζςα 

ςε αυτι πρζπει να μπει ο αρικμόσ PIN τθσ κάρτασ που κα ςτζλνει μθνφματα. Κα 

χρειαςτεί και μία επανάλθψθ while() , που κα τςεκάρει ςυνεχϊσ το status τθσ ςφνδεςθσ. 

Πταν το modem ςυνδεκεί το gsmAccess  κα επιςτρζψει GSM_READY, όπου κα 

χρθςιμοποιθκεί ςαν flag για να ρυκμίηεται θ notConnected μεταβλθτι ςαν true ιfalse. 

 

while(notConnected) 

  { 

    if(gsmAccess.begin(PINNUMBER)==GSM_READY){ 

      notConnected = false; 

} 

    else 

    { 

      Serial.println("Not connected"); 

      delay(1000); 

    } 
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  }; 

 

Κλείνει θ ςυνάρτθςθ setup()  με κάποιεσ πλθροωορίεσ που κα δίνονται ςτθν ςειριακι 

οκόνθ. 

 

Serial.println("GSM initialized."); 

  Serial.println("Waiting for messages"); 

} 

 

Ρλζον υπάρχει δυνατότθτα λιψθσ των μθνυμάτων SMS  από το GSM modem. Οι κάρτεσ 

SIM ζχουν κάποιο χϊρο ςτθ μνιμθ για να αποκθκεφονται  τα ειςερχόμενα SMS. Ο 

αρικμόσ των SMS όπου θ κάρτα μπορεί να κρατιςει μπορεί να είναι  10, ι ακόμα και  

200, ανάλογα με τθν κάρτα SIM. Κα πρζπει να ελεγκει ο παροχοσ για να κακοριςτεί 

πόςα SMS  μπορεί να κρατιςει ςτθ μνιμθ θ SIM. 

 

Στθν ςυνάρτθςθ voidloop(), όπου  χρθςιμοποιειται για να εκτελεί διαρκϊσ  τισ εντολζσ 

που ζχει μζςα τθσ, δθμιουργείται μια μεταβλθτι τφπου char ζτςι ϊςτε να κρατιςει 

προςωρινά χαρακτιρεσ από κάκε SMS που λαμβάνει. Χρθςιμοποιϊντασ τθν ςυνάρτθςθ 

sums.available() γίνεται ζλεγχοσ ςυνεχϊσ αν υπάρχει παρουςία κάποιου ειςερχόμενου 

μθνφματοσ ςτθν SIM. 

 

 

void loop()  

{ 

  char c; 

  if (sms.available()>0) 

{ 

 

Εάν υπάρξει μινυμα τότε , μπορεί να ανακτικεί ο αρικμόσ του αποςτολζα που το 

ςτζλνει καλϊντασ τθν ςυνάρτθςθ  sms.remoteNumber(remoteNumber, 20). Θ 

μεταβλθτι remotenumber ειναι ο πίνακασ char που δθμιουργικθκε νωρίτερα ςτθν αρχι 

του προγράμματοσ. Αυτόσ ο αρικμόσ δεν μπορεί να ξεπερνά τουσ 20 αρικμοφσ. Ζπειτα 

εμωανίηεται και ςτθν ςειριακι οκόνθ ο αρικμόσ αυτόσ. 

 

Serial.println("Message received from:"); 

    sms.remoteNumber(remoteNumber, 20); 

    Serial.println(remoteNumber); 
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Θ διαγραωι κάποιου μινυματοσ πραγματοποιειται με τθν ςυνάρτθςθ sms.flush(). 

Χρθςιμοποιϊντασ τθν ςυνάρτθςθ  sms.peek() γινεται αναγνϊριςθ ενόσ είδοσ 

μθνφματοσ.  Ρ.χ. αν ζνα μινυμα ξεκάνει από (‘#’). Ραρακάτω δίνεται ζνα μικρό 

παράδειγμα για τθν κατανόθςθ των 2 αυτϊν ςυναρτιςεων.  

Ζςτω  πωσ αν ζνα μινυμα ξεκάνει από (‘#’)τοτε κα διαγράωετε αυτόματα και κα 

εμωανίηεται ςτθν ςειριακι οκόνθ πωσ το μινυμα διαγράωτθκε. 

 

if(sms.peek()=='#') 

    { 

      Serial.println("Deleted SMS"); 

      sms.flush(); 

}; 

 

 

Θ αναγνωςθ ενόσ μθνφματοσ  κα χρθςιμοποιθκεί θ ςυνάρτθςθ  sms.read(). Εδϊ κα 

αποκθκευτεί κάκε χαρακτιρασ που κα περιλαμβάνεται  ςτο μινυμα, μζςα ςτθν 

μεταβλθτι  c  που δθμιουργικθκε νωρίτερα , μζςω τθσ επανάλθψθσ while. Μζςα ςτθν 

επανάλθψθ  κα ςτζλνεται ςτθν ςειριακι οκόνθ το text του μθνφματοσ ανά χαρακτιρα 

(ζνα- ζνα τα γράμματα). Αν το μινυμα είναι ο χαρακτιρασ και τότε ιςχφει θ if αρά 

ανάβει το LED για 5 δευτερόλεπτα δίνοντασ HIGH ςτο pinled και ζπειτα το κλείνει 

δίνοντασ LOW ςτο ίδιο pin και κλείνει και θ while επαναλθψθ. Πταν βάηουμε HIGH τιμι 

τότε ςθμαίνει ότι το arduino δίνει  + 5 volt  ςτο ςυγκεκριμζνο pin, ενϊ το LOW δίνει 0 

volt. 

 

while(c=sms.read()) 

{ 

      Serial.print(c); 

 

If(c=’k’) 

  { 

digitalWrite(led, HIGH);   // Αναβουμε ηο LED(+5 volt)   

delay(5000);  //5 δευηερολεπηα καθυζηερηζη 

digitalWrite(led, LOW);   // Σβηνουμε ηο LED(0 volt) 

}; 

}; 
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Θ  διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε και κα διαγράωει το μινυμα από τθν μνιμθ τθσ SIM 

κάρτασ, με τθν ςυνάρτθςθ  sms.flush(). 

 

Serial.println("\nEND OF MESSAGE");     

    sms.flush(); 

    Serial.println("MESSAGE DELETED"); 

} 

Μια  κακυςτζρθςθ ενόσ δευτερολζπτου και  κλείνει θ voidloop. 

 

delay(1000); 

} 

 

Μόλισ  ωορτϊκει ο κϊδικασ και ανοίξει θ ςειριακι οκόνθ, τίκεται ςε κατάςταςθ 

αναμονισ μζχρι να λάβει ζνα SMS. Πταν ςταλκεί μινυμα τότε ςτθν ςειριακι κα 

μποροφνε να διαβαςτοφν περίπου ωσ και 150 (χαρακτιρεσ ,αρικμοί ι κενά). Στθν 

περίπτωςθ που το μινυμα ζχει τον χαρακτιρα ” k”  τότε κα ανάψει ζνα LED για 5 

δευτερόλεπτα και ζπειτα κα ςβιςει και για κα γίνει διαγραωι του μθνφματοσ ζτςι ϊςτε 

να μθν καταναλϊνει μνιμθ. 
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7.  ΑΙΣΘΗΤΗΙΑ 

Για τθν εφρεςθ των περιβαλλοντολογικϊν ςυνκθκϊν γίνεται  χριςθ  των αιςκθτιριων: 

 Κερμοκραςίασ  

 Ρίεςθσ 

 Υγραςίασ 

 Φωτεινότθτασ 

 CO2 

 

Ραρακατω κα αναλυκοφν τα χαρακτθριςτικά που κα πρζπει να τα διζπουν τθν εφρυκμθ  

λειτουργία τουσ. 

Οι μικροαιςθητήρεσ ζχουν καταςτεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο των ςυςτθμάτων 

αναλυτικϊν μετριςεων βρίςκοντασ αμζτρθτεσ εωαρμογζσ ςτον βιομθχανικό ζλεγχο, 

ςτθν αυτοματοποίθςθ εργοςταςίων, ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία, ςτισ μεταωορζσ, ςτισ 

τθλεπικοινωνίεσ, ςτουσ υπολογιςτζσ και ςτθ ρομποτικι, ςτον περιβαλλοντικό ζλεγχο, 

ςτθ γεωργία και ςτον τομζα που εντάςςεται και αυτι θ εργαςία, δθλαδι ςτον ευρφτερο 

τομζα τθσ υγείασ και ειδικότερα ςτον τομζα τθσ βιοιατρικισ τεχνολογίασ. 

Θ κινθτιριοσ δφναμθ που ζδωςε ϊκθςθ ςτθν τεχνολογία αιςκθτιρων είναι θ 

επεξεργαςία ςιματοσ. Με τθν ανάπτυξθ των μικροεπεξεργαςτϊν και των 

ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων ςυγκεκριμζνθσ εωαρμογισ θ επεξεργαςία ςιματοσ ζγινε 

ωτθνι, ακριβισ και αξιόπιςτθ αυξάνοντασ τθ ςυνολικι ευωυΐα του θλεκτρονικοφ 

εξοπλιςμοφ. 

Στθν αρχι τθσ δεκαετίασ του 80 μια ςφγκριςθ τθσ ςχζςθσ απόδοςθσ προσ τιμι μεταξφ 

μικροεπεξεργαςτϊν και αιςκθτιρων κατζδειξε ότι οι τελευταίοι υςτεροφςαν. Το 

γεγονόσ αυτό ζδωςε ερζκιςμα για ζρευνα ςτθν περιοχι των αιςκθτιρων και ςφντομα 

άρχιςε θ προςπάκεια για τθν ανάπτυξθ τεχνολογίασ αιςκθτιρων και νζων διατάξεων 

που χρθςιμοποιοφν αιςκθτιρεσ. Σιμερα  είμαςτε μάρτυρεσ μιασ ζκρθξθσ ςτισ 

εωαρμογζσ που χρθςιμοποιοφνται αιςκθτιρεσ. 

Οι αιςκθτιρεσ που παράγουν θλεκτρικό ςιμα εξόδου χωρίσ βοθκθτικι πθγι ενζργειασ 

καλοφνται πακθτικοί ι αυτοδιεγειρόμενου ςιματοσ εξόδου (self-generating). Ζνα 

παράδειγμα αυτοφ του τφπου αιςκθτιρα είναι κερμοςτοιχείο το οποίο παράγει μια 

θλεκτροδιεγερτικι δφναμθ από τθ διαωορά ςτισ κερμοκραςίεσ επαωισ. 

Οι αιςκθτιρεσ που παράγουν θλεκτρικό ςιμα εξόδου με βοθκθτικι πθγι ενζργειασ 

καλοφνται ενεργθτικοί ι διαμορωωμζνου ςιματοσ (modulating). Στθν κατθγορία αυτι 

ανικουν οι ωωτοδίοδοι, τα ωωτοκφτταρα και τα κερμίςτορ. Στουσ ενεργθτικοφσ 

αιςκθτιρεσ θ βοθκθτικι πθγι ενζργειασ χρθςιμεφει ςαν κφρια πθγι για το ςιμα εξόδου 
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του αιςκθτιρα και θ μετροφμενθ ωυςικι ποςότθτα το διαμορωϊνει ενιςχφοντασ ι 

υποβιβάηοντασ το. 

 

7.1  Επικυμθτά χαρακτθριςτικά 

 

 Απόλυτη Ευαιςθηςία : είναι το πθλίκο τθσ αλλαγισ του ςιματοσ εξόδου προσ 

τθν αλλαγι τθσ μετροφμενθσ ποςότθτασ.  

 

 Σχετική Ευαιςθηςία : είναι το πθλίκο μιασ αλλαγισ του ςιματοσ εξόδου προσ μια 

αλλαγι τθσ μετροφμενθσ ποςότθτασ κανονικοποιθμζνου ωσ προσ τθν τιμι του 

ςιματοσ εξόδου όταν θ μετροφμενθ ποςότθτα είναι 0. 

 

 Ανάλυςη : είναι θ μικρότερθ ανιχνεφςιμθ αλλαγι ςτθ μετροφμενθ ποςότθτα που 

μπορεί να προκαλζςει αλλαγι ςτο ςιμα εξόδου 

 

 Ακρίβεια : είναι το πθλίκο του μζγιςτου ςωάλματοσ ςτο ςιμα εξόδου προσ το 

πλιρουσ κλίμακασ ςιμα εξόδου εκωραςμζνο ςε ποςοςτό επί τοισ εκατό (%). 

 

 Σφάλμα γραμμικότητασ : είναι θ μζγιςτθ απόκλιςθ τθσ καμπφλθσ βακμονόμθςθσ 

του ςιματοσ εξόδου από τθν καταλλθλότερθ ευκεία γραμμι που περιγράωει 

αυτό το ςιμα. 

 

 Υςτζρηςη : είναι θ ζλλειψθ ικανότθτασ του αιςκθτιρα να δείξει το ίδιο ςιμα 

εξόδου για μια δοςμζνθ τιμι τθσ μετροφμενθσ ποςότθτασ ανεξάρτθτα από τθ 

διεφκυνςθ αλλαγισ του τελευταίου. 

 

 Αντιςτάθμιςη (offset) : είναι το ςιμα εξόδου του αιςκθτιρα, όταν θ μετροφμενθ 

ποςότθτα είναι 0 

 

 Θόρυβοσ : είναι το τυχαίο ςιμα εξόδου που δεν ςχετίηεται με τθ μετροφμενθ 

ποςότθτα 

 

 Βεληνεκζσ : είναι το διάςτθμα μεταξφ των δφο τιμϊν τθσ μετροφμενθσ 

ποςότθτασ ( μεγίςτου και ελαχίςτου) που μποροφν να μετρθκοφν από τον 

αιςκθτιρα. 
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 Ρεριοχή λειτουργίασ : είναι θ περιοχι  πάνω από τθν οποία το ςιμα εξόδου του 

αιςκθτιρα παραμζνει μζςα ςτο κακοριςμζνο ςωάλμα. 

 

 Χαμηλή ευαιςθηςία : ο αιςκθτιρασ ανταποκρίνεται μόνο ςε μεγάλα ςιματα 

ειςόδου 

 

 Ραρεμβολή : θ ζξοδοσ είναι ευαίςκθτθ ςτισ εξωτερικζσ ςυνκικεσ 

 

 

Ο όροσ μορφομετατροπζασ (transducer) χρθςιμοποιείται τόςο για το τμιμα ειςόδου, 

όςο και εξόδου του ςυςτιματοσ αιςκθτιρων. 

Ο ρόλοσ του μορωομετατροπζα ειςόδου είναι θ ςυλλογι πλθροωοριϊν για μια ωυςικι ι 

χθμικι ποςότθτα από τον ζξω κόςμο. Για το λόγο αυτό οι μορωομετατροπείσ 

ονομάηονται αιςκθτιρεσ. Συχνά τα θλεκτρικά ςιματα που παράγονται από τουσ 

αιςκθτιρεσ είναι αςκενι και πρζπει να ενιςχυκοφν ι να υποςτοφν κάποιου είδουσ 

επεξεργαςία. Αυτό γίνεται ςτο κομμάτι επεξεργαςίασ ςιματοσ του ςυςτιματοσ 

αιςκθτιρων.  

 

Τζλοσ ο ρόλοσ του μορωομετατροπζα εξόδου είναι θ μετατροπι του θλεκτρικοφ 

ςιματοσ ςε μια μορωι αντιλθπτι από τισ ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ, ι θ ενεργοποίθςθ  

κάποιου γεγονότοσ όπωσ για παράδειγμα το άνοιγμα ι το κλείςιμο μιασ βαλβίδασ. Για 

το λόγο αυτό οι μορωομετατροπείσ ςυχνά καλοφνται ενεργοποιθτζσ (actuators). 
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7.2  Αιςκθτιριο Θερμοκραςίασ  

Για τθν μετρθςθ τθσ κερμοκραςίασ του περιβάλλοντοσ κα χρθςιμοποιθκεί το 

αιςκθτιριο: LM35 

Χαρακτηριςτικά LM35: 

 Βακμονόμθςθ απ’ευκειασ ςε βακμοφσ Κελςίου 

 Ρερικϊριο ςωαλματοσ: ±0.5οC 

 Ρλιρεσεφροσμετριςεων : -55 οCζωσ +150 οC 

 Τάςθ λειτουργιάσ από 4 ζωσ 30 volt 

 Κατάλλθλο για ωορθτζσ εωαρμογζσ 

 

Χαρακτθριςτικά Διαγράμματα Λειτουργίασ 
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7.2.1  υνδεςμολογία με Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον Arduinoμζςω του λογιςμικοφ προγράμματοσ ArduinoIDE ωορτϊνουμε τον 

παρακάτω κϊδικα, ο όποιοσ είναι μζςα ςτθν loop() και είναι υπεφκυνοσ για τθν λιψθ 

των μετριςεων από το αιςκθτιριο. 
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7.2.2  Κώδικασ 

 

//κεηαβιεηή ζεξκνθξαζίαο 

floattemp; 

 

// Βαδνπκε ην επηζπκεηε αλαινγηθε εηζνδν (Α0-Α5) 

inttempPin = 0;   

 

voidsetup() 

{ 

  Serial.begin(9600);//εθθηλεζε ζεηξηαθεο 

} 

 

voidloop() 

{ 

//αλαγλσζε ηηκεο απν αθηδα αηζζεηεξηνπ 

  SensorValue = analogRead(tempPin); 

   

// Μεηαηξνπε κε απν  Sensorvalue 

//ζε βαζκνπο Κειζηνπ. 

  temp = SensorValue * 0.48828125;          

  Serial.print("TEMPRATURE = ");               

  Serial.print(temp); 

  Serial.print("*C");             

  Serial.println(); 

    delay(1000); 

} 

 

Με τθν ωόρτωςθ του κϊδικα θ ςειριακι εμωανίηει τισ μετριςεισ ςτθν ςειριακι οκόνθ. 

και ςτθν ςελίδα του server. 
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7.3  Αιςκθτιριο Τγραςίασ 

Θ υγραςία ςαν μεγεκοσ είναι λίγο πιο ςφνκετθ ζννοια ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα μεγζκθ 

που κα καταγράψουμε και μπορεί να μετρθκεί υπό κανονικζσ ςυνκικεσ με μικρότερθ 

ακρίβεια. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ςυνικωσ όταν μιλάμε για υγραςία εννοοφμε τθν ςχετικι 

υγραςία, αυτι που είναι ανάλογθ με τθν κερμοκραςία που επικρατεί ςε ζναν χϊρο. 

Ζτςι, μια αλλαγι ςτθν κερμοκραςία είναι αρκετι ςτο να επθρεάςει τθν ςχετικι υγραςία. 

Το αιςκθτιριο που κα χρθςιμοποιιςουμε είναι το HIH-4030 τθσ HoneyWell. 

 

 

Τα χαρακτηριςτικά του HIH-4030: 

 

• Χυτό κερμοςκλθρυντικο πλαςτικό περίβλθμα 

• Γραμμικι τάςθ εξόδου 

• Σχεδίαςθ χαμθλισ κατανάλωςθσ 

• Ενιςχυμζνθ ακρίβεια 

• Γριγοροσ χρόνοσ απόκριςθσ 

• Χθμείο-ανκεκτικό 

 

 

Διάγραμμα ηωνϊν λειτουργιάσ  

 
Διαγραμμα Σαςθσ(V) - χετικθσ Τγραςιασ(%RH) 

HIH-4030 
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Σχετικθ υγραςια – ταςθ εξοδου 

 

7.3.1  υνδεςμολογία με Arduino 

 

Κα μετριςουμε τθν ςχετικι υγραςία με τθν βοικεια του αιςκθτιριουHIH-4030, το 

όποιο είναι ζνα χαμθλισ ιςχφοσ και  αναλογικισ εξόδου αιςκθτιριο, ιδανικό για τθν 

περίπτωςθ μασ. Μθν ξεχνάμε πωσ το Arduino πρζπει να λάβει αναλογικό ςιμα από τα 

αιςκθτιρια μασ ςτα inputsαπό Α0 ζωσ Α5. 

Θ ςφνδεςθ του HIH-4030 με τον Arduino είναι εξαιρετικά απλι. Κα ςυνδζςουμε τα Vcc 

και GND του αιςκθτιριου ςτα αντίςτοιχα +5volt και ςτθ γείωςθ του Arduino, κακϊσ και 

τθν OUT ςε μια από τθν αναλογικζσ μασ ειςόδουσ(Α0-Α5). 
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Κακϊσ το αιςκθτιριο HIH-4030  απαιτεί τθν γνϊςθ τθσ κερμοκραςίασ για να μετριςει 

τθν ςχετικι υγραςία, θ κερμοκραςία που λαμβάνεται από το αιςκθτιριο μζτρθςθσLM35 

και καταχωρείται ςτθν μεταβλθτι Temp κα χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό τθσ 

ςχετικισ υγραςίασ. 

 

7.3.2  Κϊδικασ 

 

//ορίηουμε ςε ποια είςοδο κα ςτζλνουμε  τισ μετριςεισ  

int HIH4030_Pin = A0;   

 

voidsetup(){ 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

voidloop(){ 

 

//Καηαρσξείηαη ε ζεξκνθξαζία από ην LM35 αηζζεηεξην.   

  float temperature = temp;        

 

 

//θαινπκε ζπλαξηεζε πνπ ερνπκε νξηζεη εθηνο setup() 

  float relativeHumidity= getHumidity(temperature); 

 

 

//εθηππσζε πγξαζηαο ζηελ ζεηξηαθε νζνλε  

  Serial.println(relativeHumidity);          

 

 

//θαζπζηέξεζε ώζηε λα πξνιαβαίλεη λα δηαβάδεη 

//ηηο ηηκέο ηνπ αηζζεηήξηνπ 

  delay(100);                 

} 

 

 

//νξηζκνο ηεο getHumidity()                                 

                           

  float getHumidity(float degreesCelsius)    

{  

 

//ηξνθνδνζηα ηνπ αηζζεηεξηνπ από Vcc   

  floatsupplyVolt = 5.0;           

 

 

//δηαβαδεη ην sensorHIH4030_value 

  int HIH4030_Value = analogRead(HIH4030_Pin);         
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//ην κεηαηξεπεη ζε ηαζε  

  floatvoltage = HIH4030_Value/1023. * supplyVolt;     

 

//ε θαλνληθνπνηεζε ηεο κεηξεζεο  δηλεηαη από ηα data sheets 

  Float sensorRH = 161.0 * voltage / supplyVolt - 25.8;     

  

//ζπζρεηηδεη ηελ ζεξκνθξαζηα κε ηελ κεηξεζε 

//ηνπαηζζεηεξηνπHIH4030 

floattrueRH = sensorRH /(1.0546 - 0.0026 * degreesCelsius);  

                                                       

//επηζηξεθεη ηελ ζρεηηθε πγξαζηα                            

returntrueRH;     

} 
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7.4  Αιςκθτιριο Πίεςθσ  

 

Για τθν  μζτρθςθ τθσ πίεςθσ του περιβάλλοντοσ κα χρειαςτοφμε ζνα αιςκθτιριο με 

αναλογικιζξοδο.  Κατάλλθλο για τθν περίπτωςθ μασ είναι το SPX3058D. Το 

ςυγκεκριμζνο μασ προςωζρει αναλογικό ςιμα και μάλιςτα, με τθν δυνατότθτα 

απευκείασ ςφνδεςθσ του με τον Arduino. Αυτό επιτυγχάνεται λογο του ότι χρθςιμοποιεί 

δφο αναλογικζσ εξόδουσ αντί τθσ μιασ. Ζτςι, το αιςκθτιριο μασ κα καταλαμβάνει δυο 

ειςόδουσ του Arduino εκ των Α0-Α5. 

 

Τα κυρία χαρακτηριςτικά του SPX3058D είναι τα ζξθσ: 

 Μζγιςτθ ταςθ τα 6volt 

 εφμα λειτουργιάσ 10.6mA ςτα 5 volt  

 Εφροσ πίεςθσ από -500mbar ζωσ 500mbar 

 Μζγιςτθ μετροφμενθ πίεςθ τα 50kPa(500mbar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Για τθν αποωυγι προβλθμάτων λόγο τθσ υψθλισ εμπεδθςθσ(highimpedance) κα 

κάνουμε χριςθ δφο πυκνωτϊν του 1nF, οι οποίοι κα ςυνδεκοφν με κάκε μια από τισ 

εξόδουσ του αιςκθτιριου αντιςτοίχωσ και ςτο άλλο άκρο με τθν γείωςθ.      

 

 

SPX3058D 
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7.4.1  υνδεςμολογία με Arduino 

Θ τροωοδοςία του αιςκθτιριου κα ςυνδεκεί με τα +5V (Vcc) του Arduino, δθλαδι ςτο 

pin3 όπωσ ωαίνεται ςτο ςχιμα. Θ πίεςθ του περιβάλλοντοσ με μονάδα μζτρθςθσ  τα kPa 

υπολογίηεται από τθν διαωορά των αναλογικϊν ςθμά των vOutMinus( pin4) και 

vOutPlus (pin2) που εχει ωσ εξόδουσ το αιςκθτιριο. Από τθν ςτιγμι που το αιςκθτιριο 

δεν είναι γραμμικό κα χρειαςτοφν κάποιοι μακθματικοί υπολογιςμοί μζςα ςτoν κϊδικα, 

οι οποίοι δίνονται από το datasheet του αιςκθτιριου. 
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7.4.2  Κώδικασ 

 

 

//δεισζεηο κεηαβιεησλ  

 

intvOutMinus 

intvOutPlus  

int  x,  

int pressure_ mbar 

int  pressure_kPa; 

 

analogReference(DEFAULT);//δεισλεη νηη ε max ηηκε ηνπ 

αλαινγηθνπ                 //pin εηλαη 5 volt. 

 

// αλαγθαηα θαζπζηεξεζε ινγσ ππθλσηε. 

 

delay(20);                      

 

//δηαβαζκα αλαινγηθσλ εηδνδσλ 

 

vOutPlus = analogRead(0);       

vOutMinus = analogRead(1); 

 

//δηαθνξα εηζνδσλ 

//θαη πξνζζεζε ηνπ offset 

 

x = (vOutMinus-vOutPlus) + 5;  

 

 

//θαλνληθνπνηεζε ησλ κεηξεζεσλ 

//βαζεηησλdatasheets 

 

if (x > 0) 

  pressure_mbar = (x*5) + (x*x/13);           

else  

  pressure_mbar = (x*4) - (x*x/24); 

 

 

//κεηαηξνπε ζε kPa 

pressure_kPa = pressure_mbar / 10;  

 

 

//εθηππσζε ζηε ζεηξηαθε    

 

Serial.print ("Pressure = ");        

Serial.print(pressure_mbar,DEC); 

Serial.println(" mbar"); 
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7.5  Αιςκθτιριο Φωτεινότθτασ  

 

Για τθν μζτρθςθ τθσ ωωτεινότθτασ γίνεται χριςθ μιασ αντίςταςθσ τφπου LDR.  

Θ ωμικι τιμι μιασ ωωτοαντιςταςθσ (Light-DependentResistor) εξαρτάται από το ωωσ 

που προςπίπτει ςτθν επιωάνεια τθσ. Σε ςυνκικεσ ςκότουσ θ αντίςταςθ τθσ είναι τθσ 

τάξθσ των ΜΩ, ενϊ ςε ςυνκικεσ μεγάλθσ ζνταςθσ ωωτόσ είναι των μερικϊν Ω.  

 

Πςο μεγαλφτερθ είναι θ διαωορά τουσ, τόςο καλφτερθ κεωρείται ποιοτικά. 

Θ λειτουργία τουσ βαςίηεται ςτθν αρχι τθσ ωωτοαγωγιμότθτασ, δθλαδι ςτθν εμωάνιςθ 

ωορζων του θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςε οριςμζνα ςτερεά ςϊματα όταν απορροωιςουν ωω

τεινι ακτινοβολία κακοριςμζνθσ ζνταςθσ και μικουσ κφματοσ. 

Στισ αντιςτάςεισ  αυτζσ  γίνεται  άμεςθ  εκμετάλλευςθ του  εςωτερικοφ  ωωτοθλεκτρικο

φ  ωαινόμενου.  

 

Πταν  ωωτίηονται  αυξάνεται  θ αγωγιμότθτα τουσ επειδι τα ωωτόνια απελευκερϊνουν 

ςτο εςωτερικό του κρυςτάλλου νζεσ οπζσ και θλεκτρόνια. 

Κατάλλθλα ωωτοαγϊγιμα υλικά για τθν καταςκευι ωωτοαντιςτάςεων είναι το κειοφχο 

κάδμιο(CdS), ο κειοφχοσ μόλυβδοσ(PbS), το ςελθνιοφχο κάδμιο(CdSe)και 

τα μείγματα τουσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα Αντίςταςθσ – Φωτεινότθτασ 

 

LDR 
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χετικι απόκριςθ φάςματοσ 

 

 
 

7.5.1  υνδεςμολογια ςτον Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτθριςτικόσ πίνακασ 
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Φωτεινότητα 
Ρεριβάλλοντοσ  

Φωτεινότητα 
Σε Lux 

Αντίςταςη 
LDR 

Αντίςταςη 
LDR 
+ R(Ω) 

εφμα LDR 
+ R(Ω) 

Τάςη ςτην  
R 

Απολυτο 
ςκοταδι 

0.1 lux 
600KΩ 610 KΩ 0.008 mA 0.1 V 

Φεγγαρόωωτο 1 lux 
70 KΩ 80 KΩ 0.07 mA 0.6 V 

Ρολφ ςυννεωια 10 lux 
10 KΩ 20 KΩ 0.25 mA 2.5 V 

Αραιι 
ςυννεωια 

100 lux 
1.5 KΩ 11.5 KΩ 0.43 mA 4.3 V 

Θλιοωανεια 1000 lux 
300 Ω 10.03 KΩ 0.5 mA 5V 

 

 

7.5.2  Κώδικασ  

 

//ην αηζζεηεξην θαη ε αληηζηαζε ζπλδενληαη 

//κε ην Α0 

intphotocellPin = 0;      

 

//δεισζε ηηκεο ηνπ αηζζεηεξηνπ                              

           

Int photocellReading;      

  

 

 

voidsetup(void) { 

    

  Serial.begin(9600);    

} 

  

voidloop(void) { 

 

//αλαγλσζε ηεο ηηκεο    

photocellReading = analogRead(photocellPin);  / 

 

//εθηππσζε κεηξεζεο ζηελ ζεηξηαθεο ζπξα 

Serial.print("Analog reading = "); 

Serial.print(photocellReading);     / 

 

//Καηεγνξηνπνηεζεεπηπεδνπθσηεηλνηεηαο 

 

  if (photocellReading< 10) {                         
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    Serial.println(" - Απνιπην ζθνηαδη "); 

  } elseif (photocellReading < 200) { 

    Serial.println(" - Φεγγαξνθσην "); 

  } elseif (photocellReading < 500) { 

    Serial.println(" - Πνιύ ζπλλεθηα "); 

  } elseif (photocellReading < 800) { 

    Serial.println(" - Αξαηή ζπλλεθηα "); 

  } else { 

    Serial.println(" - Ηιηνθαλεηα "); 

 

//αλαγθαηα θαζπζηεξεζε 

  

 delay(1000);   / 

} 
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7.6  Αιςκθτιριο διοξειδίου του άνκρακα (CO2) 

Το διοξείδιο του άνκρακα (χθμικόσ τφποσ : CO2) είναι χθμικι ζνωςθ που αποτελείται 

από δφο άτομα οξυγόνου ενωμζνα με ομοιοπολικό δεςμό με ζνα άτομο άνκρακα. Είναι 

γραμμικό μόριο χωρίσ διπολικι ροπι. Ρεριζχει 27,3 % w/w άνκρακα και 72,7 % w/w 

οξυγόνο. Μπορεί να αποδοκεί με το ςυντακτικό τφπο : O=C=O. Είναι αζριο ςυςτατικό 

τθσ γιινθσ ατμόςωαιρασ, άχρωμο, άοςμο και άγευςτο ςε κανονικζσ ςυνκικεσ πίεςθσ και 

κερμοκραςίασ και επίςθσ είναι ζνα από τα αζρια του κερμοκθπίου. 

Θ γνϊςθ  τθσ ακριβισ ςυγκζντρωςθσ διοξειδίου είναι απαραίτθτθ για τθν λιψθ 

προςτατευτικϊν μζτρων για τθν μείωςθ του. 

Κατάλλθλο για τθν μζτρθςθ του είναι το αιςκθτιριοSEN0159. 

Το SEN0159ζχει τον μικροαιςκθτθρα διοξειδίουMG-811, το όποιο είναι πολφ ευαίςκθτο 

ςτο CO2 και λιγότερο ευαίςκθτο ςτο 

μονοξείδιο(CO).  

 

Χαρακτθριςτικά:  

 Ονομαςτικι τάςθ 5 volts 

 Αναλογικζσ εξόδουσ 

 μια ψθωιακι ζξοδο 

 onboard κφκλωμα κζρμανςθσ 

 μεγεκοσ: 32x42mm 

 

 

 

 

Διάγραμμα ευαιςκθςίασ αιςκθτιριου 

 

SEN0159 
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7.6.1 υνδεςμολογία με Arduino 

 

 
 

7.6.2 Κώδικασ 
 

#define         MG_PIN                       (0)    

#define         DC_GAIN                      (8.5)    

#define         READ_SAMPLE_INTERVAL         (50)     

#define         READ_SAMPLE_TIMES            (5)   

#define         ZERO_POINT_VOLTAGE           (0.220)  

#define         REACTION_VOLTGAE             (0.020)  

  

 

float CO2Curve[3]  = 

{(2.602,ZERO_POINT_VOLTAGE,(REACTION_VOLTGAE/(2.602-3))};    

  

  

voidsetup() 

{ 

    Serial.begin(9600);                                   

   

} 

  

voidloop() 

{ 

    int percentage; 

    float volts; 

    volts = MGRead(MG_PIN); 

    percentage = MGGetPercentage(volts,CO2Curve); 

     

    Serial.print("CO2:"); 

       Serial.print(percentage); 

  

    Serial.print( "ppm" );   

     

  delay(200); 
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} 

  

 float MGRead(int mg_pin) 

{ 

    int i; 

    float v=0; 

  

    for (i=0;i<READ_SAMPLE_TIMES;i++) { 

        v += analogRead(mg_pin); 

        delay(READ_SAMPLE_INTERVAL); 

    } 

    v = (v/READ_SAMPLE_TIMES) *5/1024 ; 

    return v;   

} 

  

int  MGGetPercentage(float volts, float *pcurve) 

{ 

   if ((volts/DC_GAIN )>=ZERO_POINT_VOLTAGE) { 

      return -1; 

   } else {  

      return pow(10, ((volts/DC_GAIN)-pcurve[1])/pcurve[2]+pcurve[0]); 

   } 

} 

 

Παράδειγμα Εμφάνιςθσ μετριςεων ςτθν ςειριακι οκόνθ του ΑrduinoIDE 
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8.  ΟΘΟΝΗ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

ΜΕΤΗΣΕΩΝ 

Για τθν οπτικι απεικόνιςθ των μετρουμζνων μεγεκϊν κα γίνει χριςθ τθσ Arduino 

TFTscreen, θ όποια είναι ςχεδιαςμζνθ να “κουμπϊνει” πάνω ςτον Arduino. 

Θ TFTArduino είναι μια LCDοκόνθ που είναι ικανι να απεικονίςει κείμενο, ςχιματα 

κακϊσ και εικόνεσ. Πλα αυτά μζςα από τθν ειδικι TFTLibrary που κα ωορτωκεί ςτο 

λογιςμικό. Επιπρόςκετα ζχει δυνατότθτα χριςθσ SDcard ςτο πίςω μζροσ τθσ πλακζτασ, 

τθν όποια κα αξιοποιθκεί καταγράωοντασ τα δεδομζνα που ςτζλνει ο client. 

 

 

 

 

 

 

Arduino TFT screen πιςω οψη 

Arduino TFT screen μπροςτινηοψη 
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Θ οκονθ εχει 1.77 ιντςεσ διαγϊνιο, αναλυςθ 160x128 pixel και  λειτουργει με ταςθ 5volt. 

Θ libraryTFT αποτελει τθν επζκταςθ τθσ υπάρχουςασ  AdafruitGFX ςτθν οποια είναι 

βαςιςμενθ. Αυτι είναι υπευκυνθ για τθν γραωικθ αναπαράςταςθ των ςχθμάτων. 

Για τθν παραλλθλθ χρθςθ και τθσ SDcard πρεπει να εχουμε ωορτωςει και τθν 

βιβλιοκθκθ SDlibrary. 

Στο παρακατω ςχθμα βλεπουμε τισ ειςοδουσ τθσ. 

 

8.1  υνδεςμολογία με Arduino 

Θ ςυνδεςμολογία των ειςόδων τθσ οκόνθσ με τον Aduino είναι θ ακόλουκθ: 

 +5V: +5V 

 MISO: pin 12 

 SCK: pin 13 

 MOSI: pin 11 

 LCD CS: pin 10 

 SD CS: pin 4 

 D/C: pin 9 

 RESET: pin 8 

 BL: +5V 

 GND: GND 

 

Αμζςωσ μετά τθν λιψθ των δεδομζνων από τον Arduino κα πρζπει να εμωανίηονται θ 

μετριςεισ ςτθν οκόνθTFT. Ραρακάτω κα αναλυκεί ο κϊδικασ που είναι υπεφκυνοσ για 

τθν απεικόνιςθ τουσ. 
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8.2  Κϊδικασ 

// εηζαγσγε Arduino LCD library 

#include <TFT.h> 

#include <SPI.h> 

 

 

// αξρηθνπνηεζεηο γηα ηνλ  Uno 

#define cs   10 

#define dc   9 

#define rst  8   

 

 

// πξνζδηνξηζκνο αξρηθνπνηεζεσλ  

TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst); 

// πηλαθαο ραξαθηεξσλ γηα ηελ απνζεθεπζε ησλ ηηκσλ 

char sensorPrintout[4]; 

 

 

voidsetup() { 

 

  // ελαξμε νζνλεο 

  TFTscreen.begin(); 

 

  //θαζαξηζκνο ηεο νζνλεο ζην καπξν θνλην 

  TFTscreen.background(0, 0, 0); 

 

  // επηινγε ρξσκαηνο θεηκελνπ ην αζπξν 

  TFTscreen.stroke(255,255,255); 

 

  // επηινγε κεγεζνπο γξακκαηνζεηξαο 

  TFTscreen.setTextSize(2); 

 

  // επηινγε ζεκεηνπ εθθηλεζεο εγγξαθεο  

  TFTscreen.text("Τηκε Αηζζεηεξηνπ :\n ",0,0); 

 

  // αιιαγε κεγεζνπο γξακκαηνζεηξαο  

  TFTscreen.setTextSize(5); 

} 

 

voidloop() { 

 

  // δηαβαδεη ηηο ηηκεο ηνπ αηζζεηεξηνπ 

  //θαηαπνζεθεπζεζεstring 

  String sensorVal = String(analogRead(A0)); 

 

 

  //κεηαηξνπε ησλ δεδνκελσλ ζε πηλαθα ραξαθηεξσλ 

  //θαη εηζαγσγε ηνπο ζηνλ πηλαθα sensorPrintout 
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  //πνπερεη 4 ζεζεηο 

  sensorVal.toCharArray(sensorPrintout, 4); 

 

 

  // επηινγε γξακκαηνζεηξαο αζπξνπ ρξσκαηνο  

  TFTscreen.stroke(255,255,255); 

 

  // εκθαληζε ηεο ηηκεο ζην ζεκεην κε ζπληεηαγκελεο (0,20) 

  TFTscreen.text(sensorPrintout, 0, 20); 

 

  // wait for a moment 

  delay(250); 

 

  // ζβεζηκν κεηξεζεο  

  TFTscreen.stroke(0,0,0); 

  TFTscreen.text(sensorPrintout, 0, 20); 

} 
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9.  ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΜΕΤΗΣΕΩΝ 

Για τθν καταγραωι των μετριςεων από τα αιςκθτιρια κα κάνουμε χριςθ τθσ microSD 

κάρτασ μνιμθσ,  θ όποια είναι ενςωματωμζνθ ςτο Arduino graphicTFT. Θ ςυγκεκριμζνθ 

πλακζτα εμπεριζχει και τθν οκόνθTFT για εμωάνιςθ των τιμϊν.  Θ χρθςθ τθσ οκονθσ, 

κακϊσ και θ ςυνδεςμολογία με τον Arduino κα αναλυκοφν ςτθν αντίςτοιχθ ενοτθτα. 

Ραρακάτω, κα αναλυκεί θ λογιςμικι ςκοπιά τθσ καταγραωισ. 

 

 

ArduinoGraphicTFT 

Μζςω κατάλλθλου κϊδικα κα δθμιουργιςουμε αρχείο τφπου “text” ςτο όποιο κα 

εγγράωονται οι μετριςεισ μασ.   

Μζςα ςτθν setup()  κα καλζςουμε τθν SD.begin(), θ όποια αρχικοποιεί τθν βιβλιοκικθ 

SD και τθν κάρτα. 

Κα επιςτρζψει τθν λογικι τιμι true εωόςον γίνει επιτυχισ και τθν false για αποτυχία 

αρχικοποίθςθσ.  

 

Μζςα ςτθν loop() δθμιουργοφμε μεταβλθτι τφπου String, ςτθν όποια κα καταχωροφνται  

ςε κάκε επανάλθψθ τα δεδομζνα που λαμβάνουμε από τον client. 

 

Το αρχείο ανοίγει με τθν SD.open() , θ όποια το δθμιουργεί εάν δεν υπάρχει. 

Θ SD.open() ςυνάρτθςθ ζχει ςαν ορίςματα το όνομα ι το filepath του αρχείου και τθν 

επικυμθτθ λειτουργια. 

Λειτουργιεσ: 

 FILE_WRITEΑνοίγει το αρχείο και τοποκετεί τον κζρςορα αμζςωσ μετά από το 

τελευταίο εγγεγραμμζνο ςθμείο. 

 FILE_READΑνοίγει το αρχείο για ανάγνωςθ από τθν αωετθρία του. 
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Για τθν εγγραωι των δεδομζνων είναι υπεφκυνθ θ ςυνάρτθςθ dataFile.println(). Το 

όριςμα τθσ είναι θ μεταβλθτι τφπου char που ζχουν καταχωρθκεί τα δεδομζνα του 

client. 

 

Με το πζρασ τθσ εγγραωισ αποκθκεφουμε και κλείνουμε το αρχείο μζςω τθσ 

ςυνάρτθςθσ dataFile.close(). 

 

 

9.1  Κϊδικασ 

 

//εηζαγσγή βηβιηνζήθεο ηεο SD card 

#include<SD.h> 

 

//ε θάξηαSD επηθνηλσλεί κε ην pin 4 ηνπ arduino 

constintchipSelect = 4;   

 

voidsetup() 

{ 

//αλνηγνπκε ηελ ζεηξηαθε 

Serial.begin(9600); 

 

 

//ελεκεξσηηθν κελπκα ζηελ ζεηξηαθε 

Serial.print("InitializingSDcard..."); 

 

pinMode(10, OUTPUT); 

 

 

//ειεγρνο γηα παξνπζία θαξηαο  

//θαηδπλαηνηεηαο αξρηθνπνηεζεο 

if (!SD.begin(chipSelect)) {                / 

 

 

//εάλ δελ ππαξρεη θαξηα ηνηε δελ 

//θαλεη ηηπνηα θαη επηζηξεθεη ζηελ αξρε 

Serial.println("Cardfailed, ornotpresent"); 

 

return; 

} 

 

//κε θαξηακεζα, εκθαληζε ελεκεξσηηθνπ κελύκαηνο 

Serial.println("cardinitialized."); 

} 

 

voidloop() 

{ 
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//δεκηνπξγηα string γηα ηελ απνζεθεπζε δεδνκελσλ 

StringdataString = ""; 

 

 

//ιεςε ηηκσλ από ηηο αλαινγηθεο εηζνδνπο 

for (intanalogPin = 0; analogPin< 3; analogPin++)  

{ 

int sensor = analogRead(analogPin); 

dataString += String(sensor); 

    if (analogPin< 2) { 

//πξνζζεθεθελνπ θαη θνκκαηνοκεηαμπ ησλ ηηκσλ 

dataString += ",";     } 

} 

 

//αλνηγκα ηνπ αξρεηνπ  

//θαη ξπζκηζε mode γηα εγγξαθε 

FiledataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); 

 

//ειεγρνο αλ ππαξρνπλ δηαζεζηκα πξνο 

//εγγξαθε δεδνκελα 

 

if (dataFile)  

{ 

//εγγξαθε ησλ δεδνκελσλ ζην αξρεην   

dataFile.println(dataString); 

 

 

//απνζεθεπζε θαη θιεηζηκν ηνπ αξρεηνπ 

dataFile.close(); 

 

 

//εκθαληζε ησλ δεδνκελσλ θαη ζηελ ζεηξηαθε 

Serial.println(dataString); 

}   

 

 

//ζε πεξηπησζε πνπ δελ αλνηγεη 

//θαπνην αξρεην γηα θαηαγξαθε  

else { 

 

 

//εθηππσλνπκε ελεκεξσηηθν κελπκα ζθαικαηνο 

Serial.println("erroropeningdatalog.txt"); 

}  

} 

 

  



ΤΕΛ ΡΕΛΑΛΑ-ΤΜΘΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΛΣΜΟΥ 

  | 10. ΑΥΤΟΝΟΜΛΑ ΔΛΑΤΑΞΘΣ 96 

 

10. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

10.1  Φωτοβολταϊκά 

Με τον γενικό όρο ωωτοβολταϊκά ονομάηεται θ βιομθχανικι διάταξθ πολλϊν 
ωωτοβολταϊκϊν κυττάρων ςε μία ςειρά. Στθν ουςία πρόκειται για τεχνθτοφσ 
θμιαγωγοφσ (ςυνικωσ από Ρυρίτιο) οι οποίοι ενϊνονται με ςκοπό να δθμιουργιςουν 
ζνα θλεκτρικό κφκλωμα ςε ςειρά. Οι θμιαγωγοί αυτοί απορροωοφν ωωτόνια από τθν 
θλιακι ακτινοβολία και παράγουν μια θλεκτρικι τάςθ. Αυτι θ διαδικαςία 
ονομάηεται"Φωτοβολταϊκό ωαινόμενο". 
Τα ωωτοβολταϊκά ανικουν ςτθ κατθγορία των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (ΑΡΕ).  
 
Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο 
 
Το ωωτοβολταϊκό (Φ/Β) ωαινόμενο αωορά τθ μετατροπι τθσ θλιακισ ενζργειασ ςε 
θλεκτρικι. Το Φ/Β ωαινόμενο ανακαλφωκθκε το 1839 από τον Εντμόντ Μπεκερζλ 
(Alexandre-Edmond Becquerel ). Ρεριλθπτικά πρόκειται για τθν απορρόωθςθ τθσ 
ενζργειασ του ωωτόσ από τα θλεκτρόνια των ατόμων του Φ/Β ςτοιχείου και τθν 
απόδραςθ των θλεκτρονίων αυτϊν από τισ κανονικζσ τουσ κζςεισ με αποτζλεςμα τθν 
δθμιουργία ρεφματοσ. Το θλεκτρικό πεδίο που προχπάρχει ςτο Φ/Β ςτοιχείο οδθγεί το 
ρεφμα ςτο ωορτίο. 
 
Φωτοβολταϊκι Διάταξθ 
 
Τα Φ/Β πλαίςια ζχουν ωσ βαςικό μζροσ το θλιακό ςτοιχείο (solar cell) που είναι ζνασ 
κατάλλθλα επεξεργαςμζνοσ θμιαγωγόσ μικροφ πάχουσ ςε επίπεδθ επιωάνεια. Θ 
πρόςπτωςθ θλιακισ ακτινοβολίασ δθμιουργεί θλεκτρικι τάςθ και με τθν κατάλλθλθ 
ςφνδεςθ ςε ωορτίο παράγεται θλεκτρικό ρεφμα.Τα Φ/Β ςτοιχεία ομαδοποιοφνται 
κατάλλθλα και ςυγκροτοφν τα ωωτοβολταϊκά πλαίςια ι γεννιτριεσ (module), τυπικισ 
ιςχφοσ από 20W ζωσ 300W. Οι Φ/Β γεννιτριεσ ςυνδζονται θλεκτρολογικά μεταξφ τουσ 
και δθμιουργοφνται οι ωωτοβολταϊκζσ ςυςτοιχίεσ (arrays). 
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10.1.1  Κατθγορίεσ 

 

Τα ωωτοβολταϊκά ςτοιχεία χωρίηονται ςε δυο βαςικζσ κατθγορίεσ:  

1. Κρυςταλλικοφ Πυριτίου  

 Μονοκρυςταλλικοφ πυριτίου, με ονομαςτικζσ αποδόςεισ πλαιςίων 14,5% ζωσ 

21%, 

 Ρολυκρυςταλλικοφ πυριτίου, με ονομαςτικζσ αποδόςεισ πλαιςίων 13% ζωσ 

14,5%.2.  

2. Λεπτϊν Μεμβρανϊν 

 Άμορωου Ρυριτίου, ονομαςτικισ απόδοςθσ ~7%.  

 Χαλκοπυριτϊν CIS / CIGS, ονομαςτικισ απόδοςθσ από 7% ζωσ 11%. 

 

Το πυρίτιο (Si) είναι θ βάςθ για το 90% περίπου τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ Φ/Β. Θ 

κυριαρχία αυτι οωείλεται αρχικά ςτθν τεράςτια παγκόςμια επιςτθμονικι και τεχνικι 

υποδομι για το υλικό αυτό από τθ δεκαετία του '60. Μεγάλεσ κυβερνθτικζσ και 

βιομθχανικζσ επενδφςεισ ζγιναν ςε προγράμματα για τισ χθμικζσ και θλεκτρονικζσ 

ιδιότθτεσ του Si, ϊςτε να δθμιουργθκεί ο εξοπλιςμόσ που απαιτείται ςτα βιματα τθσ 

επεξεργαςίασ για τθν απόκτθςθ τθσ απαραίτθτθσ κακαρότθτασ και τθσ κρυςταλλικισ 

δομισ του υλικοφ. 

Θ γνϊςθ που προζκυψε ζτςι για το πυρίτιο, τα χαρακτθριςτικά του και θ αωκονία του 

ςτθ γθ, το κατζςτθςαν ικανό και ςυμωζρον μζςο για τθν εκμετάλλευςθ τθσ θλιακισ 

ενζργειασ. Εντοφτοισ, λόγω του ότι είναι εφκραυςτο, το πυρίτιο απαιτεί τον ςχθματιςμό 

ςτοιχείων ςχετικά μεγάλου πάχουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι μερικά από τα θλεκτρόνια που 

απελευκερϊνονται μετά τθν απορρόωθςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ πρζπει να ταξιδζψουν 

μεγάλεσ αποςτάςεισ για να ενταχκοφν ςτθν ροι του ρεφματοσ και να ςυνειςωζρουν ςτο 

θλεκτρικό κφκλωμα. Συνεπϊσ, το υλικό κα πρζπει να ζχει υψθλι κακαρότθτα και δομικι 

τελειότθτα, ϊςτε να αποτρζψει τθν επιςτροωι των θλεκτρονίων ςτισ ωυςικζσ τουσ 

κζςεισ. Οι ατζλειεσ πρζπει να αποωευχκοφν ϊςτε θ ενζργεια του θλεκτρονίου να μθν 

μετατραπεί ςε κερμότθτα. Θ παραγωγι κερμότθτασ, θ οποία είναι επικυμθτι ςτα 

θλιακά κερμικά πλαίςια, όπου αυτι θ κερμότθτα μεταωζρεται ςε ζνα ρευςτό, είναι 

ανεπικφμθτθ ςτα Φ/Β πλαίςια, όπου θ θλιακι ενζργεια κα πρζπει να μετατραπεί ςε 

θλεκτρικι. 

Το πυρίτιο, ανάλογα με τθν επεξεργαςία του, δίνει μονοκρυςταλλικά, πολυκρυςταλλικά 

ι άμορωα υλικά, από τα οποία παράγονται τα Φ/Β ςτοιχεία. Τα λεπτά υλικά είναι ζνασ 

τρόποσ να μειωκεί το κόςτοσ των Φ/Β πλαιςίων και να αυξθκεί θ απόδοςι τουσ. Εκτόσ 

από τθ χριςθ μικρότερθσ ποςότθτασ υλικοφ, ζνα άλλο πλεονζκτθμα είναι ότι ολόκλθρα 
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πλαίςια μποροφν να καταςκευαςτοφν παράλλθλα με τθ διαδικαςία απόκεςθσ. Αυτό 

είναι ςυμωζρον οικονομικά, αλλά επίςθσ πολφ απαιτθτικό τεχνικά, επειδι θ 

επεξεργαςία χωρίσ ατζλειεσ αωορά μεγαλφτερθ επιωάνεια. 

Στα πλεονεκτιματα των λεπτϊν πλαιςίων τα οποία αναωζρκθκαν παραπάνω, κα πρζπει 

να αντιπαρατεκεί θ χαμθλότερθ ωσ τϊρα απόδοςι τουσ, θ οποία περιορίηεται ςτο 5-

10%, ανάλογα με το υλικό. Ράντωσ θ τεχνολογία λεπτοφ ςτρϊματοσ (thin film) είναι ςε 

ωάςθ ανάπτυξθσ, αωοφ με διάωορεσ μεκόδουσ επεξεργαςίασ και χριςθ διαωορετικϊν 

υλικϊν αναμζνεται αφξθςθ τθσ απόδοςθσ, ςτακεροποίθςθ των χαρακτθριςτικϊν τουσ 

και αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ ςτθν αγορά. Σιμερα πάντωσ αποτελοφν τθν πιο ωκθνι 

επιλογι Φ/Β πλαιςίων. 

 

10.1.2  Χριςεισ Φωτοβολταϊκών 

 

Τα φωτοβολταϊκά είναι διατάξεισ που παράγουν θλεκτρικό ρεφμα από τθν θλιακι 
ακτινοβολία. Το θλεκτρικό αυτό ρεφμα χρθςιμοποιείται για να δϊςει ενζργεια ςε μια 
ςυςκευι ι για τθ ωόρτιςθ μπαταρίασ. Θ τεχνολογία αυτι χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςε 
μικροχπολογιςτζσ τςζπθσ που λειτουργοφν χωρίσ μπαταρία, απλϊσ με τθν ζκκεςι τουσ 
ςτο ωωσ. 

Τα ωωτοβολταϊκά χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςε ςυςτοιχίεσ για τθν παραγωγι ενζργειασ 
ςε μεγάλθ κλίμακα. Σε τζτοια μορωι χρθςιμοποιοφνται για να δίνουν ενζργεια 
ςε δορυωόρουσ, διαςτθμόπλοια, αλλά και ςε απλοφςτερεσ εωαρμογζσ, όπωσ για τθν 
ενεργειοδότθςθ απομακρυςμζνων τθλεωϊνων εκτάκτου ανάγκθσ ςε εκνικζσ οδοφσ, ςε 
ςπίτια κλπ. 

Σε πολλζσ χϊρεσ ζχουν ξεκινιςει προγράμματα επιδότθςθσ των επενδφςεων ςε 
ωωτοβολταϊκά, τα οποία παράγουνθλεκτρικι ενζργεια που μεταπωλείται και ειςάγεται 
ςτα δθμόςια δίκτυα μεταωοράσ. Τα προγράμματα αυτά ζχουν ςτόχο τθ διαωοροποίθςθ 
τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ και τθ ςταδιακι απεξάρτθςι τθσ από 
το πετρζλαιο. 

Θ κερμοκραςία είναι μια ςθμαντικι παράμετροσ λειτουργίασ ενόσ Φ/Β ςυςτιματοσ. 
Ππωσ ζχουμε δει ο ςυντελεςτισ κερμοκραςίασ για τθν τάςθ ανοικτοφ κυκλϊματοσ είναι 
κατά προςζγγιςθ ίςοσ με -2.3 mV/◦C για κακζνα θλιακό ςτοιχείο. Ο ςυντελεςτισ τάςθσ 
μιασ βαςικισ μονάδασ είναι επομζνωσ αρνθτικόσ και πολφ μεγάλοσ από τθ ςτιγμι που 
ςυνδζονται ςε ςειρά 33 ζωσ 36 θλιακά ςτοιχεία. Ο ςυντελεςτισ ρεφματοσ, από τθν άλλθ 
πλευρά, είναι κετικόσ και μικρόσ , περίπου +6 μΑ/◦C ανά τετραγωνικό εκατοςτό τθσ 
βαςικισ μονάδασ. Συνεπϊσ, μόνο θ μεταβολι τάςθσ ςε ςχζςθ μ’ αυτι τθσ κερμοκραςίασ 
λαμβάνεται υπόψθ για πρακτικοφσ κυρίωσ υπολογιςμοφσ, ενϊ για κάκε βαςικι μονάδα 
αποτελοφμενθ από nc θλιακά ςτοιχεία ςυνδεδεμζνα ςε ςειρά ιςοφται προσ: 

Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι θ τάςθ κακορίηεται από τθ κερμοκραςία λειτουργίασ 
των θλιακϊν ςτοιχείων, θ οποία διαωζρει από τθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. 

Ππωσ και για κακζνα θλιακό ςτοιχείο, το ρεφμα βραχυκυκλϊματοσ Λsc μιασ βαςικισ 
μονάδασ είναι ανάλογο προσ τθν ακτινοβολία και επομζνωσ κα ποικίλλει κατά τθ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
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διάρκεια τθσ θμζρασ κατά τον ίδιο τρόπο. Εωόςον θ τάςθ είναι λογαρικμικι ςυνάρτθςθ 
του ρεφματοσ, κα εξαρτάται επίςθσ λογαρικμικά και από τθν ακτινοβολία. Κατά τθ 
διάρκεια τθσ θμζρασ επομζνωσ θ τάςθ κα μεταβάλλεται λιγότερο από ότι το ρεφμα. Στο 
ςχεδιαςμό τθσ Φ/Β γεννιτριασ είναι ςυνθκιςμζνο να παραμελείται θ μεταβολι τθσ 
τάςθσ και να λαμβάνεται το ρεφμα βραχυκυκλϊματοσ ανάλογο προσ τθν ακτινοβολία. 

Θ λειτουργία μιασ βαςικισ μονάδασ κα πρζπει να βρίςκεται όςο το δυνατόν πιο κοντά 
ςτο ςθμείο μζγιςτθσ ιςχφοσ. Είναι ζνα ςθμαντικό γνϊριςμα τθσ χαρακτθριςτικισ τθσ 
βαςικισ μονάδασ, το ότι θ τάςθ του ςθμείου μεγίςτθσ ιςχφοσ Vm είναι ςχεδόν 
ανεξάρτθτθ από τθν ακτινοβολία. Θ μζςθ τιμι αυτισ τθσ τάςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
θμζρασ μπορεί να εκτιμθκεί ςτο 80% τθσ τάςθσ ανοικτοφ κυκλϊματοσ κάτω από 
κανονικζσ ςυνκικεσ ακτινοβολίασ. Αυτι θ ιδιότθτα είναι χριςιμθ για τθ ςχεδίαςθ τθσ 
μονάδασ ελζγχου τθσ ιςχφοσ τθσ ςυςκευισ. 

Ο χαρακτθριςμόσ τθσ βαςικισ Φ.Β. μονάδασ ςυμπλθρϊνεται με τθ μζτρθςθ τθσ 
κερμοκραςίασ ενόσ κανονικά λειτουργοφντοσ θλιακοφ ςτοιχείου (NOCT) (Normal 
Operating Cell Τemperature), οριηόμενθσ ωσ θ κερμοκραςία του θλιακοφ ςτοιχείου, όταν 
θ βαςικι μονάδα λειτουργεί κάτω από τισ ακόλουκεσ ςυνκικεσ ςε ανοικτό κφκλωμα: 

 Ακτινοβολία 0,8 

 Φαςματικι κατανομι ΑΜ 1,5 

 Κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 20°C 

 Ταχφτθτα ανζμου 1 m/s 

 

Θ NOCT (ςυνικωσ μεταξφ 42°C και 46 °C) χρθςιμοποιείται τότε για να κακορίςει τθ 
κερμοκραςία του θλιακοφ θλεκτρικοφ ςτοιχείου κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ 
βαςικισ μονάδασ. 

 

10.1.3  Βακμόσ απόδοςθσ 

 

Ο βακμόσ απόδοςθσ εκωράηει το ποςοςτό τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ που μετατρζπεται 

ςε θλεκτρικι ενζργεια ςτο ωωτοβολταϊκό ςτοιχείο. Τα πρϊτα ωωτοβολταϊκά ςτοιχεία, 

που ςχεδιάςτθκαν τον 19ο αιϊνα, δεν είχαν παρά 1-2% απόδοςθ, ενϊ το 1954 τα 

εργαςτιρια BellLaboratories δθμιοφργθςαν τα πρϊτα Φ/Β ςτοιχεία πυριτίου με 

απόδοςθ 6%. Στθν πορεία του χρόνου όλο και αυξάνεται ο βακμόσ απόδοςθσ: θ αφξθςθ 

τθσ απόδοςθσ, ζςτω και κατά μια ποςοςτιαία μονάδα, κεωρείται επίτευγμα ςτθν 

τεχνολογία των ωωτοβολταϊκϊν. Στθν ςθμερινι εποχι ο τυπικόσ βακμόσ απόδοςθσ ενόσ 

ωωτοβολταϊκοφ ςτοιχείου βρίςκεται ςτο 13 – 19%, ο οποίοσ, ςυγκρινόμενοσ με τθν 

απόδοςθ άλλου ςυςτιματοσ (ςυμβατικοφ, αιολικοφ, υδροθλεκτρικοφ κλπ.), παραμζνει 

ακόμθ αρκετά χαμθλόσ. Αυτό ςθμαίνει ότι το ωωτοβολταϊκό ςφςτθμα καταλαμβάνει 

μεγάλθ επιωάνεια προκειμζνου να αποδϊςει τθν επικυμθτι θλεκτρικι ιςχφ. Ωςτόςο, θ 

απόδοςθ ενόσ δεδομζνου ςυςτιματοσ μπορεί να βελτιωκεί ςθμαντικά με τθν 

τοποκζτθςθ των ωωτοβολταϊκϊν ςε θλιοςτάτθ. Οι προχποκζςεισ αξιοποίθςθσ των Φ/Β 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
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ςυςτθμάτων ςτθν Ελλάδα είναι από τισ καλφτερεσ ςτθν Ευρϊπθ, αωοφ θ ςυνολικι 

ενζργεια που δζχεται κάκε τετραγωνικό μζτρο επιωάνειασ ςτθν διάρκεια ενόσ ζτουσ 

κυμαίνεται από 1400-1800 kWh. 

 

10.1.4  Πλεονεκτιματα / Μειονεκτιματα 

 

Τα ωωτοβολταϊκά ςυςτιματα ζχουν τα εξισ πλεονεκτιματα: 

•Τεχνολογία ωιλικι ςτο περιβάλλον: δεν προκαλοφνται ρφποι από τθν παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ 

•Θ θλιακι ενζργεια είναι ανεξάντλθτθ ενεργειακι πθγι, διατίκεται παντοφ και δεν 

ςτοιχίηει απολφτωσ τίποτα 

•Με τθν κατάλλθλθ γεωγραωικι κατανομι, κοντά ςτουσ αντίςτοιχουσ καταναλωτζσ 

ενζργειασ, τα Φ/Β ςυςτιματα μποροφν να εγκαταςτακοφν χωρίσ να απαιτείται ενίςχυςθ 

του δικτφου διανομισ 

•Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ είναι ολοςχερϊσ ακόρυβθ 

•Ζχουν ςχεδόν μθδενικζσ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ 

•Ζχουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ: οι καταςκευαςτζσ εγγυϊνται τα «κρφςταλλα» για 20-30 

χρόνια λειτουργίασ 

•Υπάρχει πάντα θ δυνατότθτα μελλοντικισ επζκταςθσ, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ 

αυξανόμενεσ ανάγκεσ των χρθςτϊν 

•Μποροφν να εγκαταςτακοφν πάνω ςε ιδθ υπάρχουςεσ καταςκευζσ, όπωσ είναι π.χ. θ 

ςτζγθ ενόσ ςπιτιοφ ι θ πρόςοψθ ενόσ κτιρίου, 

•Διακζτουν ευελιξία ςτισ εωαρμογζσ: τα Φ/Β ςυςτιματα λειτουργοφν άριςτα τόςο ωσ 

αυτόνομα ςυςτιματα, όςο και ωσ αυτόνομα υβριδικά ςυςτιματα όταν ςυνδυάηονται με 

άλλεσ πθγζσ ενζργειασ (ςυμβατικζσ ι ανανεϊςιμεσ) και ςυςςωρευτζσ για τθν 

αποκικευςθ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ. Επιπλζον, ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα του Φ/Β 

ςυςτιματοσ είναι ότι μπορεί να διαςυνδεκεί με το δίκτυο θλεκτροδότθςθσ 

(διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα), καταργϊντασ με τον τρόπο αυτό τθν ανάγκθ για εωεδρεία 

και δίνοντασ επιπλζον τθ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να πωλιςει τυχόν πλεονάηουςα 

ενζργεια ςτον διαχειριςτι του θλεκτρικοφ δικτφου, όπωσ ιδθ γίνεται 

ςτο Φράιμπουργκ τθσ Γερμανίασ. 

Ωσ μειονζκτθμα κα μποροφςε να καταλογίςει κανείσ ςτα ωωτοβολταϊκά ςυςτιματα το 

κόςτοσ τουσ, το οποίο, παρά τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ παραμζνει ακόμθ αρκετά υψθλό. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Μία γενικι ενδεικτικι τιμι είναι 2700 ευρϊ ανά εγκατεςτθμζνοκιλοβάτ (kW) θλεκτρικισ 

ιςχφοσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι μια τυπικι οικιακι κατανάλωςθ απαιτεί από 1,5 ζωσ 

3,5 κιλοβάτ, το κόςτοσ τθσ εγκατάςταςθσ δεν είναι αμελθτζο. Το ποςό αυτό, ωςτόςο, 

μπορεί να αποςβεςτεί ςε περίπου 5-6 χρόνια και το Φ/Β ςφςτθμα κα ςυνεχίςει να 

παράγει δωρεάν ενζργεια για τουλάχιςτον άλλα 25χρόνια. Ωςτόςο, τα πλεονεκτιματα 

είναι πολλά, και το ευρφ κοινό ζχει αρχίςει να ςτρζωεται όλο και πιο πολφ ςτισ 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και ςτα ωωτοβολταϊκά ειδικότερα, για τθν κάλυψθ ι τθν 

ςυμπλιρωςθ των ενεργειακϊν του αναγκϊν. 

 

10.2  Μπαταρίεσ 

Θ μπαταρία ι ηλεκτρικόσ ςυςςωρευτήσ είναι θ ςυςκευι θ οποία αποκθκεφει χθμικι 

ενζργεια  και τθν αποδεςμεφει με τθ μορωι θλεκτριςμοφ. Για το ςκοπό αυτό 

χρθςιμοποιοφνται θλεκτροχθμικζσ διατάξεισ όπωσ θ γαλβανικι ςτιλθ. Θ ανάπτυξθ των 

μπαταριϊν άρχιςε με τθν καταςκευι τθσ Βολταϊκισ ςτιλθσ από τον *Αλεςάντρο Βόλτα+. 

Εικάηεται όμωσ ότι κάποια αντικείμενα, που χρονολογοφνται γφρω ςτο ζτοσ 600 και 

είναι γνωςτά ςαν *Μπαταρίεσ τθσ Βαγδάτθσ+, είχαν χρθςιμοποιθκεί τότε για τθν 

παραγωγι μικρισ ποςότθτασ θλεκτριςμοφ. 

Ο ςυςςωρευτισ ςτθν θλεκτρολογία είναι χθμικι πθγι ρεφματοσ, ικανι να αποκθκεφςει 

θλεκτρικι ενζργεια (αωοφ τθ μετατρζψει ςε χθμικι) και όταν χρειαςτεί, να τθν 

αποδϊςει ςε εξωτερικό Θλεκτρικό κφκλωμα. Αποτελείται από δοχείο καταςκευαςμζνο 

από μονωτικό υλικό (εβονίτθ, πλαςτικό, γυαλί) με θλεκτρολφτθ (οξφ ι άλκαλι), ςτο 

οποίο βυκίηονται τα θλεκτρόδια. Θ ςφνδεςι τουσ ςε εξωτερικό κφκλωμα προκαλεί ςε 

αυτό διζλευςθ ρεφματοσ (εκωόρτιςθ του θλεκτρικοφ ςυςςωρευτι). Ζτςι, ςτον θλεκτρικό 

ςυςςωρευτι γίνονται χθμικζσ διεργαςίεσ, που ζχουν ςχζςθ με τθ μετατροπι τθσ χθμικισ 

ενζργειασ ςε θλεκτρικι. 

Ο εκωορτιςμζνοσ θλεκτρικόσ ςυςςωρευτισ ωορτίηεται όταν περάςει από αυτόν 

*ςυνεχζσ ρεφμα+ από άλλθ πθγι, ενϊ ταυτόχρονα ςτον θλεκτρικό ςυςςωρευτι γίνονται 

αντίςτροωεσ χθμικζσ διεργαςίεσ, με τισ οποίεσ θ θλεκτρικι ενζργεια μετατρζπεται ςε 

χθμικι. Ο θλεκτρικόσ ςυςςωρευτισ χαρακτθρίηεται από τθ χωρθτικότθτα, δθλ. τθν 

ποςότθτα του θλεκτριςμοφ ςε αμπερϊρια, που μπορεί ο ςυςςωρευτισ να δϊςει ςτο 

κφκλωμα που τροωοδοτεί, από τθ μζςθ τάςθ ςε Volt κατά το χρόνο τθσ ωόρτιςθσ και 

εκωόρτιςθσ, από τθν ειδικι ενζργεια κατά βάροσ και όγκο, δθλ. τθν ενζργεια ςε 

βατϊρια που παρζχεται κατά τθν εκωόρτιςθ από 1 kgr βάρουσ ι 1 δεκατόμετρο του 

όγκου του θλεκτρικοφ ςυςςωρευτι, από τθν απόδοςθ κατά χωρθτικότθτα, δθλ. τον λόγο 

τθσ ποςότθτασ των αμπερωρίων που αποδίδεται κατά τθν εκωόρτιςθ προσ τθν 

ποςότθτα των αμπερωρίων που απορροωάται κατά τθ ωόρτιςθ, από τθν απόδοςθ κατά 

ενζργεια (ι βακμό απόδοςθσ), δθλ. το λόγο τθσ ενζργειασ που αποδίδεται κατά τθν 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CF%84
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εκωόρτιςθ προσ τθν ενζργεια που απορροωάται κατά τθ ωόρτιςθ. Υπάρχουν θλεκτρικοί 

ςυςςωρευτζσ ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ (για τισ ανάγκεσ των θλεκτρικϊν ςτακμϊν, των 

τθλεωωνικϊν και τθλεγραωικϊν ςτακμϊν, των ραδιοςτακμϊν κ.ά.) και ωορθτοί (για 

τροωοδότθςθ κινθτϊν ραδιοςυςκευϊν και ςυςκευϊν ενςφρματθσ επικοινωνίασ, 

αυτοκινιτων, αεροπλάνων κ.ά.). 

Ευρεία χριςθ ζχουν (κυρίωσ ςε μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ) οι θλεκτρικοί ςυςςωρευτζσ 

μόλυβδου - οξζοσ, ςτουσ οποίουσ ςαν θλεκτρολφτθσ χρθςιμοποιείται διάλυμα κειικοφ 

οξζοσ με πυκνότθτα 1,18- 1,29 gr/cm3 και ςαν θλεκτρόδια το διοξείδιο του μόλυβδου 

bΟ2 και ο ςπογγϊδθσ μόλυβδοσ. Οι μζςεσ τάςεισ είναι κατά τθν εκωόρτιςθ 1,98 V και 

κατά τθ ωόρτιςθ 2,4 V. Σαν ωορθτοί θλεκτρικοί ςυςςωρευτζσ, χρθςιμοποιοφνται ςυχνά 

οι αλκαλικοί ςυςςωρευτζσ, που ζχουν μεγαλφτερθ μθχανικι αντοχι. Αυτοί δεν ζχουν 

κατά τθ λειτουργία επιηιμιεσ εξατμίςεισ και είναι απλοφςτεροι ςτθ χρθςιμοποίθςι τουσ 

από τουσ θλεκτρικοφσ ςυςςωρευτζσ οξζοσ. 

Μπαταρίεσ νικελίου, ςτουσ οποίουσ ςαν θλεκτρολφτθσ χρθςιμοποιείται διάλυμα 

καυςτικοφ καλίου, ςαν κετικό θλεκτρόδιο οξείδια νικελίου ςε μείγμα με γραωίτθ και 

ςαν αρνθτικό θλεκτρόδιο ρινίςματα ςιδιρου ι καδμίου ςε μείγμα με ςπογγϊδθ ςίδθρο. 

Οι μζςεσ τάςεισ ωόρτιςθσ είναι αντίςτοιχα: 1,74 V και 1,65 V. Στα αεροπλάνα 

χρθςιμοποιοφνται πολφ οι αλκαλικοί θλεκτρικοί ςυςςωρευτζσ αργφρου - ψευδαργφρου 

και αργφρου-καδμίου. Τα πλεονεκτιματά τουσ είναι θ μεγάλθ ειδικι ενζργεια και θ 

ικανότθτα να λειτουργοφν ςε ερμθτικά κιβϊτια και ςε φψοσ (με χαμθλι *κερμοκραςία+ 

και *πίεςθ+. Το μειονζκτθμά τουσ είναι ότι ζχουν κόςτοσ 4-10 ωορζσ μεγαλφτερο από 

τουσ θλεκτρικοφσ ςυςςωρευτζσ μολυβδου-οξζοσ. Οι αλκαλικοί θλεκτρικοί ςυςςωρευτζσ 

χρθςιμοποιοφνται επίςθσ, ςε όργανα βαρθκοΐασ κ.α. Για τθ λιψθ μεγάλων τάςεων και 

ρευμάτων οι θλεκτρικοί ςυςςωρευτζσ ςυνδζονται ςε ςυςτοιχίεσ. 
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10.3  Σροφοδοςια Arduino 

     Για τθν τροωοδοςία του εωαρμογισ κα χρθςιμοποιθκεί θ θλιακι ενζργεια θ οποία 

είναι άωκονθ και δεν κοςτίηει. Μζςω ενόσ ωωτοβολταϊκοφ πάνελ ,ενόσ ρυκμιςτι και 

μίασ μπαταρίασ  κα λυκεί το πρόβλθμα τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ,που χρειάηεται ο 

arduino, όπου είναι ο καλφτεροσ και οικονομικότεροσ τρόποσ για να εξαςωαλιςκεί αυτό. 

Δεν χρειάηεται λοιπόν ςτο ςθμείο που κα εγκαταςτακεί το ςφςτθμα να υπάρχει  ρεφμα, 

ςτακερι τθλεωωνία αλλά οφτε και internet. Είναι ζνα πλιρωσ αυτόνομο ςφςτθμα που 

εγγυάται τθν αςωαλι μετάδοςθ δεδομζνων  ςε οποιοδιποτε απομακριςμζνο ςθμείο 

και αν βρίςκεται εγκατεςτθμζνο. 

 

 

10.3.1  Πριν τθν τοποκζτθςθ 

 

Ρριν τθν εγκατάςταςθ πρζπει να είναι ςίγουρο ότι θ τοποκεςία που ζχει επιλεχκεί για 

το ςφςτθμα είναι θ απολφτωσ κατάλλθλθ. Ο ςυλλζκτθσ δεν πρζπει να ςκιάηεται μερικζσ 

ι όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ από δζντρα ι κτίςματα κακϊσ θ απόδοςθ του ςυςτιματοσ 

μειϊνεται ςθμαντικά. Εάν το ςφςτθμα τοποκετθκεί ςε ταράτςα ι ςκεπι, πρζπει να 

βεβαιωκεί ότι δεν ςκιάηεται από άλλα ψθλότερα κτίρια. 

Ο ςυςςωρευτισ και ο ρυκμιςτισ ωόρτιςθσ πρζπει να τοποκετθκεί ςε κλειςτό χϊρο που 

αερίηεται επαρκϊσ και δεν ζχει υγραςία. 

 

Σοποκζτθςθ ςυλλζκτθ 

 

 

Ο ςυλλζκτθσ πρζπει να τοποκετείται ςε ςυγκεκριμζνθ κλίςθ με κατεφκυνςθ προσ το 

Νότο. 

http://blog.solarcooking.com/wp-content/uploads/2013/02/image003.gif
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Αν θ κλίςθ του ςυλλζκτθ διατθρείται ςτακερι κακ’ όλθ τθν διάρκεια του ζτουσ, τότε 

πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να λαμβάνει μζγιςτθ ακτινοβολία κατά τισ περιόδουσ 

χαμθλισ θλιοωάνειασ. Συγκεκριμζνα για τον Ελλαδικό χϊρο πρζπει να είναι περίπου 

37ο. 

Εάν υπάρχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ, θ κλίςθ πρζπει να είναι περίπου 45ο το 

χειμϊνα και 30ο το καλοκαίρι. 

 

 

Ο ςυλλζκτθσ πρζπει πάντα να τοποκετείται όρκιοσ ζτςι ϊςτε το κουτί ςφνδεςισ του που 

βρίςκεται ςτθν πίςω όψθ του, να είναι ψθλά και να αποωεφγεται θ κατακράτθςθ νεροφ.  Ρρζπει 

να είναι βζβαιο ότι το κουτί ςφνδεςθσ είναι απόλυτα ςτεγανοποιθμζνο μετά τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ. 

Ο ςυλλζκτθσ είναι καλό να βρίςκεται τουλάχιςτον 20 cm από το ζδαωοσ ζτςι ϊςτε να 

επιτυγχάνεται καλφτεροσαεριςμόσ και ο ςυλλζκτθσ να είναι πιο αποδοτικόσ. 

 

10.3.2  Ηλιακό Πάνελ 

 

 

ΘλιακόΡάνελ 

http://blog.solarcooking.com/wp-content/uploads/2013/02/image004.gif
http://blog.solarcooking.com/wp-content/uploads/2013/02/image004.gif
http://blog.solarcooking.com/wp-content/uploads/2013/02/image004.gif
http://blog.solarcooking.com/wp-content/uploads/2013/02/image004.gif
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Το ςυγκεκριμζνο πάνελ είναι αδιάβροχο και ανκεκτικό ςτισ γρατςουνιζσ. 

Χρθςιμοποιοφνται υψθλισ απόδοςθσ μονοκρυςταλλικά κφτταρα. Είναι πολφ υψθλισ 

ποιότθτασ και προτείνετε για ζργα που κα εκτεκοφν ςτθν φπαικρο. 

 

Χαρακτθριςτικά 

Επωνυμία : DOSOLAR 

Αρικμόσ Μοντζλου: DS-M10(12) 

Υλικό Καταςκευισ: MonocrystallineSilicon (Μονοκρυςταλλικθςιλικονθ) 

Διαςταςεισ : 300x300x17mm 

Μεγίςτθ Λςχφσ : 10W 

Αρικμόσ κφτταρων: 12 Pcs (2x6) 

Ρλαίςιο: Κράμα Αλουμινίου 

Ρροςταςία: Από Υγραςια και Οξυδωςθ 

Ριςτοποιιςεισ : TUV,IEC,CE,CEC 

Εγγφθςθ: 25 χρόνια 

Χωρά προζλευςθσ: Zhejiang, China 

 

 

10.3.3  Ρυκμιςτισ Φόρτιςθσ (Charge Regulator) 

 

Ο ρυκμιςτισ ωόρτιςθσ, που επίςθσ λζγεται “αυτόματοσ” ι “κόωτθσ” ι 

“chargeregulator”, είναι απαραίτθτο όργανο για να προςτατεφει τουσ ςυςςωρευτζσ 

(μπαταρίεσ) από υπερβολικι ωόρτιςθ και πολλζσ ωορζσ υπερβολικι εκωόρτιςθ. 

Ραρεμβάλλεται μεταξφ του ωωτοβολταϊκοφ ςυλλζκτθ και του ςυςςωρευτι. 

Πταν θ μπαταρία δεν μπορεί και δεν πρζπει να δεχκεί περιςςότερθ θλεκτρικι ωόρτιςθ, 

ο ρυκμιςτισ ωόρτιςθσ διακόπτει τθ ροι του ρεφματοσ προσ τον ςυςςωρευτι κι ζτςι δεν 

“ςκάει”. 

 

Επίςθσ, αν οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ είναι ςυνδεδεμζνεσ με το ρεφμα του ςυςςωρευτι και 

ο ςυςςωρευτισ δεν πρζπει να αδειάςει περιςςότερο, γιατί τα ςτοιχεία του κα υποςτοφν 

ηθμιά, ο ρυκμιςτισ ωόρτιςθσ διακόπτει το ρεφμα προσ τισ ςυςκευζσ και προςτατεφει τον 

ςυςςωρευτι από αλλοίωςθ. 
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Ο ρυκμιςτισ που είναι κατάλλθλοσ να χρθςιμοποιθκεί ςτο ςφςτθμα κα πρζπει να είναι 

6Volt όςο και το πάνελ που κα χρθςιμοποιθκεί. 

 

 

Solar Charge Regulator 

 

Ο ρυκμιςτισ ωόρτιςθσ 6V παίρνει τθν αβζβαιθ τάςθ που παράγεται από τουσ θλιακοφσ 

ςυλλζκτεσ και  προχποκζτειτθν αςωαλι ωόρτιςθ τθσ μπαταρίασ  χωρίσ να προκαλζςει 

ηθμιά από υπερωόρτιςθ ι απο αποωόρτιςθ. Μια ςυςκευι 6v (arduino) μπορεί ςτθ 

ςυνζχεια να ςυνδεκεί με τον ρυκμιςτι όπου κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ κα παίρνει 

απευκείασ τροωοδοςία από το πάνελ ,ενϊ κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ κα τθν 

τροωοδοτεί θ μπαταρία.   

 

Χαρακτθριςτικά: 

 

Χωρά προζλευςθσ: ZhejiangChina  

Αρικμόσ Μοντζλου: SCC1A/2A/3A 6V  

Ενδείκνυται : SolarSystemController 

Ονομαςτικι τάςθ:  6V  

Μζγιςτο ρευμα:3A  

100% solid state: PWM duty cycle 

LED ζνδειξθσ: Αδιάβροχθ  
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10.3.4  Μπαταρία 

 

Θ μπαταρία που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να είναι 6Volt τόςο δθλαδι και ο 

ρυκμιςτισ ωόρτιςθσ. 

 

 

Θ ωωζλιμθ ηωι τθσ μπαταρίασ ποικίλει τφπου ανάλογα με τθν χριςθ . Κατά μζςον όρο θ 

τφπου gel που κα χρθςιμοποιιςουμε  μπορεί να αποωορτιςτεί πλιρωσ και να 

επαναωορτιςτεί περίπου 750 ωορζσ .Ρρζπει να γίνετε τακτικι επαναωόρτιςθ μίασ 

μερικϊσ αποωορτιςμζνθσ  μπαταρίασ για να αυξθκεί θ διάρκεια ηωισ τθσ. 

 

Χαρακτθριςτικά: 

ΜΡΑΤΑΛΑ ΑΝΟΛΧΤΟΥ ΤΥΡΟΥ ΜΕ ΥΓΑ ΤROJAN T605 210ΑΘ 6V 

ΔΛΑΣΤΑΣΕΛΣ:  264X181X276 

ΒΑΟΣ: 26Kg 

ΕΛΔΟΣ ΡΟΛΟΥ: LPT 

175Ah ςτουσCο5 

210Ah ςτουσ Cο20 

230Ah ςτουσ  Cο100 

Λεπτά εκωόρτθςθσ 383 ςτα 25Ah και 105 ςτα 75Ah 
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10.3.5  Χρονικι Αυτονομία 

 

Εωόςον θ μπαταρία ζχει χωρθτικότθτα 210 Amph αυτό ςθμαίνει ότι κα μποροφςαν να 

καταναλϊνονται 210 Amber για 1 ϊρα ςυνεχόμενα. Πμωσ ο arduino και το GSMshield 

καταναλϊνει 2 Amber  άρα: 

 

210A x 1hour/2 A=105 hours ↔ 

↔ Days:105 hours/24=4.375days 

Θ μπαταρία που επιλζχκθκε ζχει διάρκεια  περίπου 4,5 θμερϊν ςυνεχισ χριςθσ και με 

πλιρθ ςυςκότιςθ. 

 

10.3.6  υνδεςμολογία τροφοδοτικισ διάταξθσ 

 

Οι ςυνδζςεισ πρζπει να είναι απόλυτα ςτακερζσ. Αν είναι απαραίτθτο πρζπει να μπει 

ςιλικόνθ ςτισ επαωζσ. 

Ακλουκοφμε τα παρακάτω βιματα 

ΡΟΣΟΧΘ!!! 

Βιμα 1 

Ρρζπει να ςυνδεκεί πρϊτα ο ςυςςωρευτισ ςτον ρυκμιςτι ωόρτιςθσ ςφνδεςθ κα είναι 

παράλλθλθ , δθλαδι (+) με (+), (-) με (-). 

 Βθμα 2 

Στθν ςυνζχεια πρζπει να ςυνδεκοφν οι ςυλλζκτεσ(πάνελ) ςτον ρυκμιςτι ωόρτιςθσ. 

Ράντα προςοχι ςτθν πολικότθτα, (+) με (+), (-) με (-). 

Βιμα 3 

Τζλοσ ςυνδζεται ςτον ρυκμιςτι ωόρτιςθσ το ωορτίο6V(arduino), προςζχοντασ τθν 

πολικότθτα.  

Ρρζπει να τθρθκοφν ακριβϊσ τα βιματα διότι ςτθν περίπτωςθ που ςυνδεκοφν πρϊτα 

τα ω/β τότε υπάρχει πικανότθτα βλάβθσ ςτον ρυκμιςτι. 

θμείωςθ: Θ πτϊςθ τάςθσ για ςυςτιματα 6V δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 0,3V. 
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Το ςχεδιάγραμμα ςυνδεςμολογίασ που προκφπτει είναι: 
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11. ΤΕΛΙΚΗ ΕΦΑΜΟΓΗ 

κοπόσ  

Το τθλεμετρικό ςφςτθμα που κα υλοποιθκεί ζχει ωσ ςκοπό τθν λιψθ περιβαλλοντολογικϊν 

μεγεκϊν ςτθν περιοχι των Αςπραγγελων και τθν αποςτολι και τθν καταγραωι των δεδομζνων 

αυτϊν ςτθν περιοχι των Άνω Ρεδινϊν. 

11.1  Καταςκευι 

Για τθν  καταςκευι  του κα χρθςιμοποιθκοφν ανά περιοχι  τα εξισ εξαρτιματα: 

ΑΣΡΑΓΓΕΛΟΛ (Server) 

1. Arduino Uno (μικροελεγκτθσ) 

2. Arduino GSM/GPRS Shield (GSM μόντεμ) 

3. Αιςκθτιριο Κερμοκραςίασ  LM35 

4. Αιςκθτιριο Υγραςίασ HIH-4030 

5. Αιςκθτιριο Ατμοςωαιρικισ Ρίεςθσ SPX-3058D 

6. Αιςκθτιριο Φωτεινότθτασ LDR 

7. Αιςκθτιριο διοξειδίου του άνκρακα (CO2)  SEN-0159 

8. Κάρτα SIM 

9. Αυτονομία Τροωοδοςίασ  

 Φ/Β πάνελ DS-M10 

 υκμιςτισ  ωόρτιςθσ  SCC 1A/2A/3A 

 Μπαταρία ΤROJAN T605  210ΑΘ 6V 

 

 

ΑΝΩ ΡΕΔΛΝΑ (Client) 

 

1. Arduino Uno (μικροελεγκτθσ) 

2. Arduino GSM/GPRS Shield (GSM μόντεμ) 

3. Arduino TFT Screen(οκόνθ απεικόνιςθσ) + Υποδοχι SD card 

4. SD card(κάρτα μνιμθσ) 

5. Κάρτα SIM 

6. Αυτονομία Τροωοδοςίασ  

 Φ/Β πάνελ DS-M10 

 υκμιςτισ  ωόρτιςθσ  SCC 1A/2A/3A 

 Μπαταρία ΤROJAN T605  210ΑΘ 6V 
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Στο παρακάτω ςχιμα απεικονίηεται θ τηλεμετρική διάταξη που κα υλοποιθκεί: 

 

 

 

11.1.1 Ειδικζσ Παράμετροι 

Για τισ ανάγκεσ του ςυςτιματοσ κα χρθςιμοποιθκοφν και ςτισ δυο περιοχζσ το τθλεπικοινωνιακό 

δίκτυο κινθτισ τθλεωωνίασ του παρόχου Vodafone. Για πρόςβαςθ ςτο GPRS δίκτυο, πρζπει 

να είναι γνωςτό το APN, το username και το password που μασ δίνει ο παροχοσ ςτθν 

ιςτοςελίδα (http://forums.pinstack.com/f24/tcp_apn_wap_gateway_port_carrier_settings-

360/). 

Δινονται τα παρακάτω: 

VODAFONE Greece 

APN address: internet.vodafone.gr 

Username : guest 

Password : guest 

Μόλισ ωορτωκοφν οι παρακάτω κϊδικεσ ο GSM Server(Aςπραγγελοι) κα πρζπει να εμωανίςει 

ςτθν ςειριακι οκόνθ τθν IP διεφκυνςθ του. Εάν ειςάγουμε αυτιν τθν IP που παίρνουμε 

από το monitor ςτον κϊδικα του GSMclient(Άνω πεδινά), τότε κα πρζπει να 

εμωανίηονται ςτθν TFT οκόνθ οι τιμζσ των αιςκθτιριων  όπου βρίςκονται ςυνδεμζνα 

ςτισ αναλογικζσ ειςόδουσ του server (A0-A5).   

Ζςτω ότι (οι παρακατω ενδεικτικζσ τιμζσ τοποκετοφνται ςτον κϊδικα): 

 θ IP του server είναι: 128.117.6.10 

 Το PIN1(server):  5555 

 To PIN2(client): 7777 

http://forums.pinstack.com/f24/tcp_apn_wap_gateway_port_carrier_settings-360/
http://forums.pinstack.com/f24/tcp_apn_wap_gateway_port_carrier_settings-360/
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11.2  ΣΕΛΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

11.2.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΩ GPRS ΤΝΔΕΗ 

 

11.2.1.1  CLIENT 

 

#include <GSM.h> 

#include <SD.h> 

// PIN Number 

#define “7777"// PIN2 

 

// APN data 

#define GPRS_APN       " internet.vodafone.gr"// replace your 

GPRS APN 

#define GPRS_LOGIN     " guest "// replace with your GPRS 

login 

#define GPRS_PASSWORD  " guest "// replace with your GPRS 

password 

 

// θαζνξηζκνο pin γηα ηνλ uno 

#define cs   10 

#define dc   9 

#define rst  8  

// Arduino LCD library 

#include <TFT.h> 

#include <SPI.h> 

 

 

 

// initialize the GSM library instance 

GSMClient client; 

GPRS gprs; 

GSM gsmAccess; // include a 'true' parameter for debug 

enabled 

 

// create an instance of the TFT library 

TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst); 

 

 

// URL, path & port of server 

char server[] = "128.117.6.10"; 

char path[] = "/"; 

int port = 80; // 80 for HTTP 

char keimeno[22]; // XRISIMEUEI STO TFT 

constint chipSelect = 4; // XRISIMEUEI STO SD CARD 
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voidsetup() 

{ 

   /////****TO SET UP GIA TON CLIENT*****///// 
    

  // initialize serial communications 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("Starting Arduino web client."); 

  // connection state 

  boolean notConnected = true; 

 

  // Start GSM shield 

  // If your SIM has PIN, pass it as a parameter of begin() 

in quotes 

 //ζηελ while ζα ειεγρνπκε εαλ ππαξρεη ζπλδεζε 

  while(notConnected) 

  { 

    if((gsmAccess.begin(PINNUMBER)==GSM_READY) & 

        (gprs.attachGPRS(GPRS_APN, GPRS_LOGIN, 

GPRS_PASSWORD)==GPRS_READY)) 

      notConnected = false; 

    else 

    { 

      Serial.println("Not connected"); 

      delay(1000); 

    } 

} 

Serial.println("connecting..."); 

 

  // if you get a connection, report back via serial: 

  if (client.connect(server, port)) 

  { 

    Serial.println("connected"); 

    // Make a request: 

    client.print("GET "); 

    client.print(path); 

    client.println(); 

  }  

  else 

  { 

    // if you didn't get a connection to the server: 

    Serial.println("connection failed"); 

  } 

 

////**TO SET UP GIA TO TFT**///// 
 

     TFTscreen.begin(); 

 

  // θαζαξηζκνο νζνλεο κε καπξν θνλην 

  TFTscreen.background(0, 0, 0); 
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  // επηινγε ρξσκαηνο θεηκελνπ ην αζπξν 

  TFTscreen.stroke(255,255,255); 

   

  //επηινγεκεγεζνπογξακκαηνζεηξαο 

  TFTscreen.setTextSize(2); 

   

  // επηινγε ζεκεηνπ εθθηλεζεο εγγξαθεο  

  TFTscreen.text("Sensor Value :\n ",0,0); 

   

  // αιιαγε κεγεζνπο γξακκαηνζεηξαο  

  TFTscreen.setTextSize(5); 

 

 

    

 

////**TO SET UP GIA TO SD CARD**//// 

    

 

 

  Serial.print("Initializing SD card..."); 

  // make sure that the default chip select pin is set to 

  // output, even if you don't use it: 

  pinMode(10, OUTPUT); 

   

  // see if the card is present and can be initialized: 

  if (!SD.begin(chipSelect)) { 

    Serial.println("Card failed, or not present"); 

    // don't do anything more: 

    return; 

  } 

  Serial.println("card initialized."); 

   

} 

 

 

 

voidloop() 

{ 

  //θαηαγξαθε ζηελ SD 

File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); 

  if (client.available()) 

  { 

Int i=0; 

While(i<5) 

{ 

    char c = client.read(); 

    Serial.print(c); 

    If (c=(„>‟)) 

     { 

String command = get(); 
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command.toCharArray(keimeno, 22); //convert the 

reading(string) to a char array 

     TFTscreen.text(keimeno, i, 20);   //εκθαληζε ζηελ νζνλε  

     i++; 

if (dataFile)  

           { 

    dataFile.println(command);  //εγγξαθε ζην αλνηγκελν 

αξρεην 

    dataFile.close();       θιεηζηκν θαη απνζεθεπζε αξρεηνπ 

            

          }// kleisimo tis if(datafile) 

     }   //kleisimo tis    If(c=(„>‟) 

    }    //kleisimo tis while 

 

Delay(20000);//gia na paramenoun ta dedomena 

       

//stin tft 20 sec molis emfanistoun 

   

} 

 //kleisimo tis if (client available) 

 

  // if the server's disconnected, stop the client: 

  if (!client.available() && !client.connected()) 

  { 

    Serial.println(); 

    Serial.println("disconnecting."); 

    client.stop(); 

 

    // do nothing forevermore: 

    for(;;) 

      ; 

  } 

} 

 

//ε ζπλαξηεζε get πεξλεη θαζε byte απν ηε ζεηξηαθε 

//θαη ην θαλεη κηα ιεμε ηππνπ sting 

 

String get() 

{ 

 

  char data[22]; // A character array to store received 

bytes 

  int index = 0; // Stores the next 'empty space' in the 

array 

 

  while(Serial.available() > 0) //δηαθνξν ηνπ κεδελ 

                                

// δειαδε ππαξμε bytes ζην  

//buffer 

{ 
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    data[index] = Serial.read(); // Add the incoming byte to 

//the array 

    index++; // Ensure the next byte is added in the next 

//position 

  } 

 

  return data; 

 

  Serial.flush(); // Clear the serial buffer 

data[0] =‟ \0‟; 

} 

 

 

 

11.2.1.2  SERVER 
 

 

// libraries 

#include <GSM.h> 

 

// PIN Number 

#define “5555 " //PIN1 

 

// APN data 

#define GPRS_APN       " internet.vodafone.gr "// replace 

your GPRS APN 

#define GPRS_LOGIN     "guest"// replace with your GPRS 

login 

#define GPRS_PASSWORD  "guest"// replace with your GPRS 

password 

 

 

//gia to CO 2 

#define         MG_PIN                       (0)    

#define         DC_GAIN                      (8.5)    

#define         READ_SAMPLE_INTERVAL         (50)     

#define         READ_SAMPLE_TIMES            (5)   

#define         ZERO_POINT_VOLTAGE           (0.220)  

#define         REACTION_VOLTGAE             (0.020)  

 

 

 

 

// initialize the library instance 

GPRS gprs; 

GSM gsmAccess;     // include a 'true' parameter for debug 

enabled 

GSMServer server(80); // port 80 (http default) 
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// timeout 

constunsignedlong __TIMEOUT__ = 10*1000; 

 

 

///***metavlites gia aisthitirio thermokrasias******* 

 

floattemp; 

// Βαδνπκε ην επηζπκεηε αλαινγηθε εηζνδν (Α0) 

inttempPin = 0;   

 

 

////metavlites ygrasias 

 

//νξηδνπκε ζε πνηα εηζνδν ζα ζηειλνπκε  ηηο κεηξεζεηο  

int HIH4030_Pin = A1;   

 

 

 

 

////metavlites pieshs 

 

int vOutMinus;             

int vOutPlus;  

int  x;  

int pressure_ mbar; 

int  pressure_kPa; 

 

 

 

////metavlites fwteinothtas 

 

//ην αηζζεηεξην θαη ε αληηζηαζε ζπλδενληαη κε ην Α4 

intphotocellPin = 4;      

//δεισζε ηηκεο ηνπ αηζζεηεξηνπ                              

           

intphotocellReading;      

 

//METAVLITES CO 2 

 

float CO2Curve[3]  = 

{(2.602,ZERO_POINT_VOLTAGE,(REACTION_VOLTGAE/(2.602-3))};    

  

 

 

 

voidsetup() 

{ 

  // initialize serial communications 

  Serial.begin(9600); 
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  // connection state 

  boolean notConnected = true; 

  // Start GSM shield 

  // If your SIM has PIN, pass it as a parameter of begin() 

in quotes 

  //ειεγρνο γηα ζπλδεζηκνηεηα 

  while(notConnected) 

  { 

    if((gsmAccess.begin(PINNUMBER)==GSM_READY) & 

        (gprs.attachGPRS(GPRS_APN, GPRS_LOGIN, 

GPRS_PASSWORD)==GPRS_READY)) 

      notConnected = false; 

    else 

    { 

      Serial.println("Not connected"); 

      delay(1000); 

    } 

  } 

 

  Serial.println("Connected to GPRS network"); 

 

  // start server 

  server.begin(); 

 

  //GetIP. εκθαληζεIPζηελζεηξηαθε 

  IPAddress LocalIP = gprs.getIPAddress(); 

  Serial.println("Server IP address="); 

  Serial.println(LocalIP); 

} 

 

voidloop() { 

 

 

///***gia thermokrasia 

SensorValue = analogRead(tempPin); 

temp = SensorValue * 0.48828125;     

 

 

///***gia ygrasia 

 

//θαινπκε ζπλαξηεζε πνπ ερνπκε νξηζεη εθηνο setup() 

  float relativeHumidity= getHumidity(temp); 

 

 

///***gia piesh 

 

vOutPlus = analogRead(2);       

vOutMinus = analogRead(3); 

 

 

//επξεζε δηαθνξαο εηζνδσλ 
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//θαη πξνζζεζε ηνπ offset 

 

x = (vOutMinus-vOutPlus) + 5;  

 

 

//θαλνληθνπνηεζε ησλ κεηξεζεσλ 

//βαζεη ησλ data sheets 

 

if (x > 0) 

  pressure_mbar = (x*5) + (x*x/13);           

else  

  pressure_mbar = (x*4) - (x*x/24); 

 

 

 

///***gia fwteinothta 

 

//αλαγλσζε ηεο ηηκεο    

photocellReading = analogRead(photocellPin);   

      

  //GIA CO 2 

int percentage; 

float volts; 

volts = MGRead(MG_PIN); 

percentage = MGGetPercentage(volts,CO2Curve); 

 

 

 

// listen for incoming clients 

  GSM3MobileClientService client = server.available(); 

 

  if (client) 

  {   

    while (client.connected()) 

    { 

      if (client.available()) 

      { 

        Serial.println("Receiving request!"); 

        bool sendResponse = false; 

        while(char c=client.read()) {         //αλαγλσζε ηνπ    

//reguest 

          if (c == '\n') sendResponse = true; //ηειεησζε ελα 

//request 

        } 

 

     // if you've gotten to the end of the line (received a 

newline 

     // character) 
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       if (sendResponse)     //εθνζνλ ερεη ηειεησζεη θαζε 

//request 

       {                     //γηλεηαη αιεζεο θαη ζηειλεη 

//κεηξεζεηο 

          

 

       ///ektiponoume tin thermokrasia   

 

         client.print("temperature_is:"); 

         client.print(temp); 

         client.print(“_C"); 

         client.print(“>"); 

          

       ///ektiponoume tin ygrasia 

 

        client.print(“Humidity_is:"); 

        client.print(relativeHumidity); 

        client.print(“_%"); 

 

        client.print(“>"); 

 

 

 

 

        ///EKTIPONOUME TIN PIESI SE mbar 

 

        client.print(“pressure_is:"); 

        client.print(pressure_mbar); 

        client.print(“_mbar"); 

 

        client.print(“>"); 

 

 

 

 

       ///ektiponoume tin fwteinothta 

 

        client.print(“BRIGHTNESS_is:"); 

        client.print(photocellReading); 

 

        if (photocellReading < 10) {    

           Client.print (“-απνιπην_ζθνηαδη>”); 

  }         elseif (photocellReading < 200) { 

           Client.print("-Φεγγαξνθσην>"); 

  }         elseif (photocellReading < 500) { 

           Client.print ("-Πνιύ_ζπλλεθηα>"); 

  }          elseif (photocellReading < 800) { 

           Client.print ("-Αξαηή_ζπλλεθηα>"); 

  }          else { 

           Client.print ("–Ηιηνθαλεηα>"); 
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  } 

 

 

//EKTIPWNOUME TO CO 2 

 

 

    Client.print ("CO2_is:"); 

     

    Client.print (percentage); 

  

    Client.print ("_ppm>");   

 

 

 

          //necessary delay 

          delay(1000); 

          client.stop(); 

        } 

      } 

    } 

  } 

Delay(60000);    //θαζπζηεξεζε ελνο ιεπηνπ 

} 

 

 

 

 

//ορισμος της getHumidity()         

                                                    

  float getHumidity(float degreesCelsius)    

{  

 

//ηξνθνδνζηα ηνπ αηζζεηεξηνπ από Vcc   

  floatsupplyVolt = 5.0;           

 

 

//δηαβαδεη ην sensorHIH4030_value 

  int HIH4030_Value = analogRead(HIH4030_Pin);         

  

//ην κεηαηξεπεη ζε ηαζε  

  floatvoltage = HIH4030_Value/1023. * supplyVolt;     

 

//ε θαλνληθνπνηεζε ηεο κεηξεζεο  δηλεηαη από ηα data sheets 

  floatsensorRH = 161.0 * voltage / supplyVolt - 25.8;     

  

//ζπζρεηηδεη ηελ ζεξκνθξαζηα κε ηελ κεηξεζε 

//ηνπ αηζζεηεξηνπ HIH4030 

float trueRH = sensorRH /(1.0546 - 0.0026 * degreesCelsius);  

                                                       

//επηζηξεθεη ηελ ζρεηηθε πγξαζηα            

 returntrueRH;     
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} 

//orismos MGRead 

float MGRead(int mg_pin) 

{ 

    int i; 

    float v=0; 

  

    for (i=0;i<READ_SAMPLE_TIMES;i++) { 

        v += analogRead(mg_pin); 

        delay(READ_SAMPLE_INTERVAL); 

    } 

    v = (v/READ_SAMPLE_TIMES) *5/1024 ; 

    return v;   

} 

  

 

// orismos tis MGGetPercentage 

 

 

int  MGGetPercentage(float volts, float *pcurve) 

{ 

   if ((volts/DC_GAIN )>=ZERO_POINT_VOLTAGE) { 

      return -1; 

   } else {  

      return pow(10, ((volts/DC_GAIN)-

pcurve[1])/pcurve[2]+pcurve[0]); 

   } 

} 
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11.2.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΩ SMS ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ 
 

Σημείωση:  Καηά ηελ απνζηνιή κέζσ κελπκάησλ δελ απαηηείηαη ε 

γλώζε ηεο IP address ηνπ Server, θαζώο δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

GPRS δίθηπν. 

 

 

11.2.2.1  ΑΡΟΣΤΟΛΕΑΣ 

 

#include<GSM.h> 

#define “5555” //pin1   

GSM gsmAccess; 

GSM_SMS sms; 

 

 

//gia to CO 2 

 

#define         MG_PIN                       (0)    

#define         DC_GAIN                      (8.5)    

#define         READ_SAMPLE_INTERVAL         (50)     

#define         READ_SAMPLE_TIMES            (5)   

#define         ZERO_POINT_VOLTAGE           (0.220)  

#define         REACTION_VOLTGAE             (0.020)  

  

 

 

Char remoteNumber[  

]={„0‟,‟0‟,‟3‟,‟0‟,‟6‟,‟9‟,‟8‟,‟3‟,‟2‟,‟2‟,‟5‟,‟6‟,‟7‟,‟8‟}; 

 

///***metavlites gia aisthitirio thermokrasias******* 

floattemp; 

// Βαδνπκε ην επηζπκεηε αλαινγηθε εηζνδν (Α0) 

inttempPin = 0;   

 

////metavlites ygrasias 

//νξηδνπκε ζε πνηα εηζνδν ζα ζηειλνπκε  ηηο κεηξεζεηο  

int HIH4030_Pin = A1;   

 

////metavlites pieshs 

 

int vOutMinus;             

int vOutPlus;  

int  x; 

int pressure_ mbar; 

int  pressure_kPa; 

 

 

 

////metavlites fwteinothtas 
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//ην αηζζεηεξην θαη ε αληηζηαζε ζπλδενληαη κε ην Α4 

intphotocellPin = 4;      

//δεισζε ηηκεο ηνπ αηζζεηεξηνπ                              

           

intphotocellReading;      

 

//metavlites CO 2 

float CO2Curve[3] = 

{(2.602,ZERO_POINT_VOLTAGE,(REACTION_VOLTGAE/(2.602-3))};    

 

 

Void setup() 

 { 

Serial.begin(9600); 

Serial.println(“SMS Messages Sender”); 

 

BooleannotConnected=true; 

While(notConnected) 

{ 

If(gsmAccess.begin(PINNUMBER)==GSM_READY) 

  { 

notConnected=false; 

  } 

Else 

  { 

Serial.Println(“notConnected”); 

Delay(1000);  //ναξηζκόο 1000 αληηπξνζσπεύεη 1sec 

  } 

} 

Serial.Println(“GSM starts connecting”) 

}//kleinoume tin set up 

 

Void loop() 

{ 

 

///***gia thermokrasia 

SensorValue = analogRead(tempPin); 

temp = SensorValue * 0.48828125;     

 

 

///***gia ygrasia 

 

//θαινπκε ζπλαξηεζε πνπ ερνπκε νξηζεη εθηνο setup() 

  float relativeHumidity= getHumidity(temp); 

 

 

///***gia piesh 

 

vOutPlus = analogRead(2);       

vOutMinus = analogRead(3); 
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//επξεζε δηαθνξαο εηζνδσλ 

//θαη πξνζζεζε ηνπ offset 

 

x = (vOutMinus-vOutPlus) + 5;  

//θαλνληθνπνηεζε ησλ κεηξεζεσλ 

//βαζεη ησλ data sheets 

 

if (x > 0) 

  pressure_mbar = (x*5) + (x*x/13);           

else  

  pressure_mbar = (x*4) - (x*x/24); 

 

///***gia fwteinothta 

 

//αλαγλσζε ηεο ηηκεο    

photocellReading = analogRead(photocellPin);   

 

//se poion arithmo tha stelnei to sms 

Sms.beginSMS(remoteNumber); 

 

//GIA CO 2 

 

int percentage; 

    float volts; 

    volts = MGRead(MG_PIN); 

    percentage = MGGetPercentage(volts,CO2Curve); 

 

 

 

//ektipwnoume tin thermokrasia 

Sms.print(“temperature_is:”); 

Sms.print(temp); 

Sms.print(“>”); 

 

//ektipwnoume tin ygrasia 

Sms.print(“humidity_is:”); 

Sms.print(relativeHumidity); 

Sms.print(“>”); 

 

//ektipwnoume tin piesh 

Sms.print(“pressure_is:”); 

Sms.print(pressure_mbar); 

Sms.print(“>”); 

 

//ektipwnoume tin fwteinotita 

Sms.print(“BRIGHTNESS _is:”); 

Sms.print(photocellReading); 

 

        if (photocellReading < 10) {    

          sms.print (“-απνιπην_ζθνηαδη>”); 

  }         elseif (photocellReading < 200) { 
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           sms.print("-Φεγγαξνθσην>"); 

  }         elseif (photocellReading < 500) { 

           sms.print ("-Πνιύ_ζπλλεθηα>"); 

  }          elseif (photocellReading < 800) { 

           sms.print ("-Αξαηή_ζπλλεθηα>"); 

  }          else { 

           sms.print ("–Ηιηνθαλεηα>"); 

  } 

 

//ektipwnoume CO 2 

     sms.print ("CO2_is:"); 

     

    sms.print (percentage); 

  

    sms.print ("_ppm>");   

     

 

 

 

 

//aposteloume to sms 

Sms.endSMS() 

//to stelnoume kathe 5 lepta 

Delay(300000);//5min x 60sec x 1000 

Seria.println(“Sending was complete”) 

 

}//kleinoume tin void loop 

 

float getHumidity(float degreesCelsius)    

{  

//ηξνθνδνζηα ηνπ αηζζεηεξηνπ από Vcc   

  floatsupplyVolt = 5.0;           

 

 

//δηαβαδεη ην sensorHIH4030_value 

  int HIH4030_Value = analogRead(HIH4030_Pin);         

  

//ην κεηαηξεπεη ζε ηαζε  

  floatvoltage = HIH4030_Value/1023. * supplyVolt;     

 

//ε θαλνληθνπνηεζε ηεο κεηξεζεο  δηλεηαη από ηα data sheets 

  floatsensorRH = 161.0 * voltage / supplyVolt - 25.8;     

  

//ζπζρεηηδεη ηελ ζεξκνθξαζηα κε ηελ κεηξεζε 

//ηνπ αηζζεηεξηνπ HIH4030 

float trueRH = sensorRH /(1.0546 - 0.0026 * degreesCelsius);  

                                                       

//επηζηξεθεη ηελ ζρεηηθε πγξαζηα            

 returntrueRH;     

} 
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 // sinartisi MGREAD 

float MGRead(int mg_pin) 

{ 

    int i; 

    float v=0; 

  

    for (i=0;i<READ_SAMPLE_TIMES;i++) { 

        v += analogRead(mg_pin); 

        delay(READ_SAMPLE_INTERVAL); 

    } 

    v = (v/READ_SAMPLE_TIMES) *5/1024 ; 

    return v;   

} 

  

 

//SINARTISI MGGETPERCENTAGE 

 

int  MGGetPercentage(float volts, float *pcurve) 

{ 

   if ((volts/DC_GAIN )>=ZERO_POINT_VOLTAGE) { 

      return -1; 

   } else {  

      return pow(10, ((volts/DC_GAIN)-

pcurve[1])/pcurve[2]+pcurve[0]); 

   } 

} 
 

 

 

 

 

11.2.2.2  ΡΑΑΛΗΡΤΗΣ 

 

#include <GSM.h> 

#include <SD.h>//gia tin SD CARD 

 

#define “7777 “//pin2 

 

GSM gsmAccess;  

GSM_SMS sms; 

 

 

 

//gia tin TFT 

 

#define cs   10 

#define dc   9 

#define rst  8   

#include <TFT.h>  // Arduino LCD library 
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#include <SPI.h> 

// create an instance of the library 

TFT TFTscreen = TFT(cs, dc, rst); 

 

char keimeno[22]; // XRISIMEUEI STO TFT 

constint chipSelect = 4; // XRISIMEUEI STO SD CARD 

 

 

voidsetup() 

{ 

  Serial.begin(9600);  

   Serial.println("SMS Messages Receiver"); 

 

boolean notConnected = true; 

while(notConnected) 

  { 

    if(gsmAccess.begin(PINNUMBER)==GSM_READY){ 

      notConnected = false; 

} 

    else 

    { 

      Serial.println("Not connected"); 

      delay(1000); 

    } 

  }; 

Serial.println("GSM initialized."); 

  Serial.println("Waiting for messages"); 

 

 

 

   ////**TO SET UP GIA TO TFT**///// 

 

     TFTscreen.begin(); 

 

  // θαζαξηζκνο νζνλεο κε καπξν θνλην 

  TFTscreen.background(0, 0, 0); 

   

  // επηινγε ρξσκαηνο θεηκελνπ ην αζπξν 

  TFTscreen.stroke(255,255,255); 

   

  //επηινγεκεγεζνπογξακκαηνζεηξαο 

  TFTscreen.setTextSize(2); 

   

  // επηινγε ζεκεηνπ εθθηλεζεο εγγξαθεο  

  TFTscreen.text("Sensor Value :\n ",0,0); 

   

   

 

      ////**TO SET UP GIA TO SD CARD**//// 

    

  Serial.print("Initializing SD card..."); 
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  // make sure that the default chip select pin is set to 

  // output, even if you don't use it: 

  pinMode(10, OUTPUT); 

   

  // see if the card is present and can be initialized: 

  if (!SD.begin(chipSelect)) { 

    Serial.println("Card failed, or not present"); 

    // don't do anything more: 

    return; 

  } 

  Serial.println("card initialized."); 

 

 

}//kleinei h set up 

 

voidloop()  

{ 

 

//θαηαγξαθε ζηελ SD 

File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); 

 

  

  if (sms.available()>0) 

  { 

Int i=0; 

While(i<5) 

 

{ 

Char c=sms.read() 

 Serial.print(c); 

 

If (c=(„>‟)) 

     { 

String command = get(); 

command.toCharArray(keimeno, 22); //convert the 

reading(string)command to a char array keimeno 

     TFTscreen.text(keimeno, i, 20);   //εκθαληζε ζηελ νζνλε  

     i++; 

if (dataFile)  

           { 

    dataFile.println(command);  //εγγξαθε ζην αλνηγκελν 

αξρεην 

    dataFile.close();       θιεηζηκν θαη απνζεθεπζε αξρεηνπ 

            

          };// kleisimo tis if(datafile) 

     };   //kleisimo tis    If(c=(„>‟) 

     

 

}; //kleisimo tis while (i<4) 

delay(20000);//gia na paramenoun ta dedomena 

      //stin tft 20 sec molis emfanistoun 
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  }; //kleinei h if(sms.available) 

   

 Serial.println("\nEND OF MESSAGE");     

    sms.flush();//diagrafontai ta minimata apo tin mnimi tis 

kartas SIM 

    Serial.println("MESSAGE DELETED"); 

 

delay(1000);// 

 

}  //kleineihvoidloop 

 

 

//ε ζπλαξηεζε get πεξλεη θαζε byte απν ηε ζεηξηαθε 

//θαη ην θαλεη κηα ιεμε ηππνπ sting 

 

String get() 

{ 

 

  char data[22]; // A character array to store received 

bytes 

  int index = 0; // Stores the next 'empty space' in the 

array 

 

  while(Serial.available() > 0) //δηαθνξν ηνπ κεδελ 

                                // δειαδε ππαξμε bytes ζην 

buffer 

{ 

    data[index] = Serial.read(); // Add the incoming byte to 

the array 

    index++; // Ensure the next byte is added in the next 

position 

  } 

 

  return data; 

 

  Serial.flush(); // Clear the serial buffer 

data[0] =‟ \0‟;// diagrafoume ta dedomena apo ton char array 

data 

} 
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