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1. Εισαγωγή 

Αν ανατρέξουµε σε όλη την πορεία της ιστορίας, θα δούµε ότι η πληροφορία 

αποτελούσε και αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιµα αγαθά σε µια κοινωνία. ∆εν είναι 

τυχαίο εξάλλου ότι κλάδοι της επιστήµης και της τεχνολογίας έχουν επενδύσει στην 

ανάπτυξη µέσων για να την µεταφέρουν στα σπίτια µας, στον χώρο εργασίας µας, 

στις συσκευές που χρησιµοποιούµε. Κυριότερος παράγοντας όµως για την 

αξιοποίηση µιας πληροφορίας και για τον χαρακτηρισµό αυτής ως πολύτιµη είναι η 

ταχύτητα µε την  οποία αυτή µεταδίδετε.   

Μία τέτοιου είδους πληροφορία είναι και οι µεταβολές των καιρικών φαινοµένων, η 

οποίες γίνονται πολύτιµες από την υψηλή ταχύτητα µε την οποία αυτές θα 

µεταδοθούν στην περιοχή ενδιαφέροντος. Αν και από της αρχές του 19ου αιώνα 

υπήρχαν όργανα ικανά για παροχή ακριβών µετεωρολογικών µετρήσεων και συνεπώς 

και έγκυρων µετεωρολογικών προγνώσεων, αυτές ήταν άχρηστες εξαιτίας του ότι η 

µετάδοση τους, σχεδόν ποτέ, δεν γίνονταν άµεσα.  

Με την πάροδο όµως των χρόνων και  την εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας 

είχαµε και την ταυτόχρονη εξέλιξη των αισθητήρων και των τηλεµετρικών 

συστηµάτων αποστολής δεδοµένων. Έτσι η ακρίβεια των προγνώσεων των καιρικών 

µεταβολών αυξήθηκε. Επιπλέον, η πληροφορία µπορεί να µεταφερθεί ενσύρµατα ή 

ασύρµατα γρήγορα και κυρίως φθηνά, ακόµα και σε συσκευές που χρησιµοποιούµε 

στην καθηµερινή µας ζωή όπως για παράδειγµα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή το 

κινητό µας τηλέφωνο.  

Ένα τέτοιο σύστηµα µέτρησης µετεωρολογικών µεγεθών και αποστολής της 

πληροφορίας στον κινητό του τελικό χρήστη θα παρουσιαστεί στις αµέσως επόµενες 

σελίδες. 
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2. Μετεωρολογία 

Κύριο αντικείµενο της µετεωρολογίας είναι η έρευνα της ατµόσφαιρας στο σύνολο 

της, καθώς και φαινόµενα που συντελούνται εντός αυτής. Οι αρχαίοι Έλληνες τα 

φαινόµενα που την ενδιαφέρουν τα ονόµαζαν “µετέωρα”, εξ αυτού και η επιστήµη 

ονοµάστηκε µετεωρολογία και τα φαινόµενα που µελετάει µετεωρολογικά 

φαινόµενα.  

Τα σηµαντικότερα από τα φαινόµενα παρατήρησης είναι η ατµοσφαιρική πίεση, οι 

µεταβολές της θερµοκρασίας, η εξάτµιση, η υγρασία, ο σχηµατισµός η εξέλιξη και οι 

µετακινήσεις των νεφών, η υγροποίηση των υδρατµών καθώς και οι µορφές 

απόθεσης. Επιπλέων, αντικείµενο της µετεωρολογίας είναι και τα φαινόµενα που 

προκαλούνται από τον ατµοσφαιρικό ηλεκτρισµό και καλούνται “καταιγίδες”, αλλά 

και σε αυτά που οφείλονται στην ίδια την ατµόσφαιρα όπως είναι η διάθλαση – 

ανάκλαση του φωτός. 

Όλα τα παραπάνω φαινόµενα παρατήρησης αντιπροσωπεύονται από µετεωρολογικά 

µεγέθη και µετρούνται από συγκεκριµένα όργανα µέτρησης. Κάποια από τα ευρέως 

διαδεδοµένα όργανα µέτρησης περιγράφονται στις παρακάτω σελίδες. Φυσικά, η 

µετεωρολογική παρατήρηση έχει περάσει πλέον σε τεχνολογίες που βρίσκονται σε 

τροχιά γύρω από την γη. Ειδικοί γεωστατικοί και µη δορυφόροι, µε υψηλής ακρίβειας 

µετεωρολογικά ραντάρ, σαρώνουν την ατµόσφαιρα δίνοντας µας σε πραγµατικό 

χρόνο δεδοµένα καιρού.  

 

Εικόνα 1: Εικόνα από µετεωρολογικό δορυφόρο για ένα εν΄εξελίξει τυφώνα 
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2.1 Όργανα μετεωρολογίας 

Ανεµόµετρο: Το ανεµόµετρο είναι το όργανο που µετράει την ταχύτητα του ανέµου 

και είναι ίσως το πιο ευρέως διαδεδοµένο όργανο στους µετεωρολογικούς σταθµούς. 

Στην πιο απλή µορφή του, η λειτουργία του βασίζεται στη µέτρηση των στροφών της 

έλικας, που εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέµου ως προς τον χρόνο. Η γεωµετρία 

της έλικας είναι ανάλογη µε τις ταχύτητες τού προς µέτρηση ανέµου και συνεπώς από 

την περιοχή στην οποία θα τοποθετηθεί το όργανο. Ο συγκεκριµένος τύπος 

ανεµοµέτρου ονοµάζετε ‘cup anemometer’ (εικόνα 2). Η ταχύτητα µπορεί να 

µετρηθεί σε Miles/Hour, Meters/Second και τέλος σε Nautical miles/Hour.  

Συνήθως χωρίζουµε τα ανεµόµετρα σε δύο υποκατηγορίες. Αυτά που µετράνε 

αποκλειστικά την ταχύτητα του ανέµου και σε αυτά που µετράνε την πίεση του. 

Επειδή όµως υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα στις δύο αυτές έννοιες, ένα ανεµόµετρο 

το οποίο είναι σχεδιασµένο για την µέτρηση του ενός µεγέθους µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και για την µέτρηση του άλλου.  

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι υπάρχουν και άλλοι τύποι οργάνων για την 

µέτρηση του ανέµου και οι οποίοι χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνικές από τις 

προαναφερθείσες για να πετύχουν την µέτρηση αυτήν. Οι τύποι αυτοί είναι οι 

παρακάτω: 

 

Θερµαινόµενου νήµατος (Hot-wire): Σε αυτόν τον τύπο ανεµοµέτρου γίνεται χρήση 

της ψυκτικής ιδιότητας του ανέµου σε θερµά µέταλλα. Έτσι, µε την θέρµανση ενός 

µικρού σε µήκος νήµατος σε θερµοκρασίες λίγο µεγαλύτερες της περιβάλλουσας 

µπορούµε µε κατάλληλες συναρτήσεις µεταφοράς (που εξαρτώνται από τύπο 

µετάλλου του νήµατος) να πάρουµε την ταχύτητα ανέµου (εικόνα 4). 

 

Υπερήχων (Sonic anemometer): Η ταχύτητα του ανέµου σε αυτών τον τύπο 

ανεµοµέτρου γίνετε µέσο της µέτρησης του χρόνου που απαιτείται για να φτάσει ένας 

παλµός υπερήχου από τον ποµπό στον δέκτη (εικόνα 3).  
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Εικόνα 2: Ο πιο συνηθισµένος τύπος ανεµοµέτρου (Cup Anemometer) 

 

 

Εικόνα 3: Ανεµόµετρο τεχνολογίας υπερήχων (Sonic Anemometer) 

 

 

Εικόνα 4: Ανεµόµετρο τεχνολογίας θερµαινόµενου νήµατος (Hot-Wire Anemometer) 
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Βαρόµετρο: Το βαρόµετρο είναι ένα όργανο µέτρησης της ατµοσφαιρικής πίεσης 

(εικόνα 5). ∆ιακρίνονται σε υδραργυρικά, µεταλλικά και αυτογραφικά. Η 

βαροµετρική πίεση αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα µετεωρολογικά στοιχεία και 

είναι αυτό που µπορεί να µετρηθεί ακριβέστερα.  

Η κύρια χρήση του είναι για προβλέψεις µετεωρολογικών φαινοµένων που πρόκειται 

να συµβούν στο άµεσο µέλλον (συνήθως µέσα στο επόµενο 24ωρο). Για παράδειγµα, 

µια υψηλή βαροµετρική πίεση υποδηλώνει αίθριο καιρό, ενώ µια χαµηλή σηµαίνει 

ότι µια καταιγίδα πλησιάζει, µιλώντας πάντα για µεταβολές τοπικού επιπέδου.  

∆ίκτυα τέτοιων αισθητήρων δηµιουργούν χάρτες βαροµετρικής πίεσης κάνοντας 

χρήση των ισοβαρικών γραµµών (γραµµές ίδιας πίεσης). Μέσω αυτών των γραµµών  

µπορούµε να προβλέψουµε την κίνηση µετεωρολογικών συστηµάτων σε ευρύτερες 

περιοχές.  Ένα υψηλό δυναµικό αποτελεί ένα φραγµό στην µετατόπιση ενός τέτοιου 

συστήµατος, ενώ  µια γραµµή χαµηλού δυναµικού αντιπροσωπεύει την πιθανότερη 

κίνηση του µετεωρολογικού συστήµατος, αφού αποτελεί την διαδροµή µε την 

µικρότερη αντίσταση.  

Όµως, για την σωστή µέτρηση της βαροµετρικής πίεσης απαιτείται ακριβής µέτρηση 

της θερµοκρασίας αλλά και του υψοµέτρου στο οποίο είναι τοποθετηµένο το 

βαρόµετρο. Μια µικρή µεταβολή των δύο παραπάνω µεγεθών (θερµοκρασίας, 

υψοµέτρου)  θα επηρέαζε σηµαντικά την προς µέτρηση βαροµετρική πίεση.  

 

 

Εικόνα 5: Όργανο µέτρησης βαροµετρικής πίεσης µε αναλογικό ενδείκτη  
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Συλλέκτης βροχής (Rain Gauge):  Πρόκειται για ένα από τα τυπικά όργανα που 

χρησιµοποιείτε στους µετεωρολογικούς σταθµούς για να µετράνε την ποσότητα 

νερού που έχει πέσει σε µία περιοχή (σε µορφή βροχόπτωσης) σε ένα συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα.  

Τα περισσότερα από αυτά τα όργανα µετράνε την ποσότητα νερού σε χιλιοστά αν και 

πολλές φορές οι αναφορές γίνονται σε ίντσες ή και εκατοστά. Η καταγραφή των 

δεδοµένων αυτού του οργάνου γίνετε πλέον µε ηλεκτρονικό τρόπο (εικόνα 6), αν και 

παλαιότερα γινόταν χειροκίνητα. Η συχνότητα καταγραφής των δεδοµένων εξαρτάται 

από τις απαιτήσεις της µετεωρολογικής υπηρεσίας αλλά και από το µικροκλίµα της 

περιοχής. Με λίγα λόγια, περιοχές µε µεγάλες περιόδους βροχόπτωσης απαιτούν και 

πιο συχνές καταγραφές. 

Φυσικά, όπως όλα τα όργανα µέτρησης, έτσι και αυτό έχει κάποιους περιορισµούς 

στις δυνατότητες λειτουργίας του. Για παράδειγµα, η προσπάθεια συλλογής 

αξιόπιστων δεδοµένων βροχόπτωσης κατά την διάρκεια ενός τυφώνα ή γενικότερα 

µιας ακραίας καταιγίδας θα ήταν σχεδόν αδύνατη. Επιπλέον, τα δεδοµένα που 

συλλέγουν, αντιπροσωπεύουν µια πολύ µικρή τοπική περιοχή που πολλές φορές έχει 

µεγάλες αποκλίσεις από µια όχι και τόσο αποµακρυσµένη ως προς το όργανο 

µέτρησης.  

 

 

Εικόνα 6: Ηλεκτρονικός συλλέκτης βροχής  
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Νεφοσκόπιο (Nephoscope):  Χρησιµοποιείτε για να µετρήσει την ταχύτητα και την 

κατεύθυνση κίνησης των νεφών και θα µπορούσαµε να το διαχωρίσουµε σε δύο 

τύπους: Νεφοσκόπιο πλέγµατος (Grid Nephoscope) και καθρέπτη (Mirror 

Nephoscope).  

Η αρχή λειτουργίας του πρώτου, βασίζετε σε µια συστοιχία από µπάρες 

τοποθετηµένες οριζόντια στο τέλος µιας κάθετης στήλης, δίνοντας έτσι την 

δυνατότητα να µπορούν να µετακινηθούν ελεύθερα πάνω στον κάθετο άξονα. Ο 

παρατηρητής θα πρέπει να περιστρέψει κατάλληλα την συστοιχία των µπαρών έτσι 

ώστε το σύνολο των νεφών να κινείτε παράλληλα ως προς αυτές. Η αζιµουθιακή 

γωνία που δηµιουργούν οι µπάρες είναι και η διεύθυνση των νεφών.  

Η λειτουργία του δεύτερου τύπου στηρίζετε στην χρήση δύο κυρίως στοιχείων˙ ενός 

µαύρου καθρέπτη και ενός ενδείκτη (εικόνα 7). Ο µαύρος καθρέπτης είναι 

χαραγµένος µε κατάλληλους οµόκεντρους κύκλους και είναι τοποθετηµένος πάνω σε 

έναν τρίποδα. Ο ενδείκτης κινείται περιµετρικά ως προς το κέντρο του καθρέπτη 

αλλά και σε έναν κάθετο άξονα. Ο παρατηρητής θα πρέπει να προσανατολίσει το 

καθρέπτη έτσι ώστε να δείχνει τον πραγµατικό Βορρά και έπειτα να ρυθµίσει τον 

ενδείκτη έτσι ώστε τα σύννεφα να βρίσκονται στο κέντρο του καθρέπτη. Η 

κατεύθυνση των νεφών διαγράφετε πάνω στις διαγραµµίσεις του καθρέπτη.  

 

 

Εικόνα 7: Νεφοσκόπιο καθρέπτη (Mirror Nephoscope) αναρτηµένο σε τρίποδα 
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Υγρόµετρο: Μέσω αυτού του οργάνου µπορούµε να µετρήσουµε την υγρασία της 

ατµόσφαιρας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι υγροµέτρων όπως το υγρόµετρο τρίχας 

(εικόνα 8), το υγρόµετρο Αλλυάρ αλλά και το υγρόµετρο δρόσου. Για τον λόγο όµως 

ότι αναπτύχθηκαν διάφορες τεχνικές για την µέτρηση της ατµοσφαιρικής υγρασίας, 

κάθε µία εκ των οποίων χρησιµοποιεί και διαφορετική τεχνική µέτρησης, πλέον 

χρησιµοποιούµε τον όρο υγρογράφοι για να αναφερθούµε σε όλους τους παραπάνω 

τύπους ανεξαρτήτως του τρόπου λειτουργίας αυτών.  

 

 

Εικόνα 8: Υγρόµετρο τρίχας  
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2.2 Μετεωρολογικοί σταθµοί 

Οι µετεωρολογικοί σταθµοί είναι εγκαταστάσεις µε όργανα και εξοπλισµό για την 

παρατήρηση της ατµοσφαιρικής κατάστασης, έτσι ώστε να παρέχουν πληροφορίες 

για µετεωρολογικά δελτία αλλά και για την µελέτη του κλίµατος. Οι µετρήσεις που 

λαµβάνονται από τον κάθε µετεωρολογικό σταθµό είναι ανάλογες του τοµέα 

ενδιαφέροντός του. Με λίγα λόγια, υπάρχουν σταθµοί οι οποίοι είναι ειδικευµένοι 

στην λήψη µετρήσεων πάνω σε ένα συγκεκριµένο µετεωρολογικό φαινόµενο της 

ατµόσφαιρας, όπως για παράδειγµα οι κινήσεις των αερίων µαζών ή των ηλεκτρικών 

εκκενώσεων. Στην πλειοψηφία τους όµως, κάθε σταθµός λαµβάνει µετρήσεις σχετικά 

µε την θερµοκρασία, την βαροµετρική πίεση, την υγρασία καθώς επίσης και της 

φοράς – ταχύτητας του ανέµου.  

Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορα δίκτυα µετεωρολογικών σταθµών τα οποία 

κάνουν πιο συνολικές παρατηρήσεις για την δηµιουργία και εξέλιξη κάποιων 

ευρύτερων φαινοµένων της ατµόσφαιρας. Τέτοιοι σταθµοί συγκεντρώνουν τα 

δεδοµένα σε κεντρικούς εξυπηρετητές δικτύου (servers) και µέσω κατάλληλων 

αλγορίθµων είτε επεξεργάζονται απευθείας τα δεδοµένα είτε τα προωθούν σε 

ερευνητικές οµάδες µε σκοπό να εφαρµόσουν κατάλληλα διάφορα µοντέλα 

παρατήρησης. 

Ανεξαρτήτως όµως αυτών των διεθνών δικτύων συλλογής και επεξεργασίας 

δεδοµένων, χρειαζόµαστε τα µετεωρολογικά στοιχεία και στην καθηµερινή µας ζωή. 

Ένας πρακτικός τρόπος συλλογής αυτών των στοιχείων είναι µέσω της παρατήρησης 

των ενδείξεων των οργάνων. Αυτό όµως προϋποθέτει την άµεση παρουσία του 

χρήστη στο µετεωρολογικό φαινόµενο τη στιγµή που αυτό εξελίσσεται, πρακτική που 

πολλές φορές µπορεί να είναι και επικίνδυνη. Μέσω όµως της ανάπτυξης του 

συστήµατος που ακολουθεί θα µπορούµε να παίρνουµε ασύρµατα δεδοµένα για την 

κατάσταση του καιρού όπου και αν βρισκόµαστε όποτε και αν το θελήσουµε.  

Η µεταφορά των δεδοµένων θα γίνετε µέσω του ευρέως χρησιµοποιηµένου δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας GSM και η αποστολή των δεδοµένων στον τελικό χρήστη  θα 

γίνετε µέσω σύντοµών γραπτών µηνυµάτων (SMS), εκτελώντας απλώς µια 

αναπάντητη κλήση στον µετεωρολογικό σταθµό.   
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3. Το ηλεκτρονικό κύκλωµα (Hardware) 

Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος απαιτεί την χρήση ειδικευµένων ηλεκτρονικών 

κυκλωµάτων (hardware) και σχεδιασµό νέων τυπωµένων πλακετών (Printed Circuit 

Boards - PCBs), πάνω στα οποία θα συνδεθούν όλες οι περιφερειακές συσκευές αλλά 

και τα διακριτά στοιχεία που απαρτίζουν το τελικό σύστηµα. Η αρχική σκέψη ήταν η 

αναζήτηση κυκλωµάτων και αναπτυξιακών πλακετών που ήδη κυκλοφορούν στην 

αγορά. Το πρόβληµα που δηµιουργούνταν όµως βρίσκονταν κυρίως στο υψηλό 

κόστος των συγκεκριµένων αναπτυξιακών αλλά και στην έλλειψη προµηθευτή που 

θα παρείχε όλα τα απαιτούµενα συστήµατα. 

Τελικώς, αποφασίστηκε η κατασκευή µιας νέας αναπτυξιακής πλακέτας µέσω της 

οποίας θα γίνονταν οι αρχικοί πειραµατισµοί πάνω στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα αλλά 

και στο λειτουργικό του µικροελεγκτή. Αυτή σχεδιάστηκε µε τέτοιον τρόπο έτσι ώστε 

όλοι οι ακροδέκτες εισόδου-εξόδου (ΙΟ pins/ports) των κυριοτέρων στοιχείων του 

συστήµατος (GSM ηλεκτρονικής υποµονάδας και µικροελεγκτή) να είναι προσβάσιµα 

από άλλες αναπτυξιακές πλακέτες αλλά και από τον ίδιο τον χρήστη για ευκολία 

λήψης µετρήσεων. Επιπλέον, το µέγεθος του τελικού τυπωµένου κυκλώµατος είναι 

τέτοιο ώστε να µπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε µια διάτρητη πλακέτα πειραµατισµών 

(ράστερ) αλλά και ταυτόχρονα αρκετά µικρό έτσι ώστε το κόστος κατασκευής του να 

παραµείνει χαµηλό.  

Για την υλοποίηση του τυπωµένου κυκλώµατος χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά 

ολοκληρωµένα κυκλώµατα τεχνολογίας επιφανειακής στήριξης (Surface Mound 

Devices - SMDs). Με αυτόν τον τρόπο µπορούσαµε εύκολα να περιορίσουµε το 

µέγεθός της κατασκευής, εκµεταλλευόµενοι το µικρό ίχνος (footprint) των 

συσκευασιών αυτών,  αλλά και να έχουµε πρόσβαση σε µεγαλύτερη γκάµα 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, αφού πλέον όλο και λιγότεροι τύποι παράγονται σε µε 

µη SMD συσκευασίες. Ένα άλλο πλεονέκτηµα της χρήσης αυτών των συσκευασιών 

αφορά τον τοµέα της µαζικής παραγωγής αυτού του συστήµατος. Οι συσκευασίες 

SMD µπορούν να δουλευτούν µε µεγάλη ευκολία από τις µηχανές συναρµολόγησης 

(Peak and Place machines),  σε σχέση µε τις παλαιότερες συσκευασίες, οι οποίες 

απαιτούσαν και την παρουσία ανθρώπου σε πολλά στάδια της συναρµολόγησης. 

∆υστυχώς, το πρωτότυπο τυπωµένο κύκλωµα που παρουσιάζετε παρακάτω 

συναρµολογήθηκε εξολοκλήρου µε την χρήση κολλητηριού και µεγεθυντικού φακού. 
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Η όλη λειτουργία του κυκλώµατος στηρίζετε πάνω σε έναν µικροελεγκτή PIC 

16F877Α της αγγλικής εταιρίας Microchip. Πάνω του συνδέονται όλα τα 

περιφερειακά κυκλώµατα του συστήµατος όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 

βαθµίδων 1 (block diagram) αλλά και στα σχηµατικά που ακολουθούν. O 

µικροελεγκτής είναι αυτός που λαµβάνει τις αποφάσεις για το αν θα πρέπει να 

µετασχηµατίσει, να αποθηκεύσει, να επεξεργαστεί ή γενικότερα να µεταβιβάσει 

πληροφορίες από το ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα στο άλλο. 

Για την ασύρµατη µεταφορά των καιρικών δεδοµένων αποφασίστηκε η χρήση των 

ευρέως διαδεδοµένων GSM ηλεκτρονικών υποµονάδων (GSM modules) και πιο 

συγκεκριµένα, του GM862 της Ιταλικής εταιρίας Telit. Η λήψη της απόφασης για 

χρήση του GSM δικτύου για την αποστολή των δεδοµένων στηρίχθηκε στην ευρεία 

αποδοχή του από συσκευές που το χρησιµοποιούν, όπως είναι για παράδειγµα τα 

κινητά τηλέφωνα ή οι υπολογιστές παλάµης (PDΑs).  

Στο κύκλωµα τροφοδοσίας χρησιµοποιήθηκαν δύο σταθεροποιητές τάσης 

συνδεσµολογηµένοι σε σειρά. Ο πρώτος είναι υπεύθυνος για την τροφοδοσία της 

GSM υποµονάδας ενώ ο δεύτερος σταθεροποιητής τάσης οδηγεί όλα τα υπόλοιπα 

στοιχειά του κυκλώµατος.  

 

∆ιάγραµµα βαθµίδων 1: ∆οµή του συστήµατος 
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Εικόνα 9: Επάνω όψη της αναπτυξιακής πλακέτας 

Διακόπτες 

 Για την επιλογή διαφόρων 

καταστάσεων λειτουργίας του 

κώδικα 

Ενδεικτικά LED για την 

λειτουργία του κυκλώματος. 

STA: Κατάσταση σύνδεσης με 

τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο 

PWR: Ένδειξη τροφοδοσίας της 

αναπτυξιακής πλακέτας 

Τροφοδοσία 

Κύκλωμα τροφοδοσίας  της 

GSM ηλεκτρονικής 

υπομονάδας, με χρήση του 

ολοκληρωμένου κυκλώματος 

LT1528 της εταιρίας Linear  

LEDs 

Χρησιμοποιούνται σαν 

ενδεικτικά για διάφορες 

καταστάσεις λειτουργίας του 

συστήματος αλλά και σαν 

ενδεικτικά σφαλμάτων  

USB θύρα 

Θύρα για την επικοινωνία με 

Η/Y. Για εξοικονόμηση χώρου 

χρησιμοποιήθηκε  mini USB 

κονέκτορας. Τα LEDs αριστερά 

και δεξιά της πλακέτας 

οπτικοποιούν την μεταφορά 

δεδομένων 

Γενικής χρήσης θύρα 

επικοινωνιών 

Για την σύνδεση άλλων  

μετεωρολογικών αισθητήρων ή 

περιφερειακών κυκλωμάτων 
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Εικόνα 10: Κάτω όψη της αναπτυξιακής πλακέτας 

USB ολοκληρωμένο κύκλωμα 

Μετατροπέας USB – UART με 

χρήση του ολοκληρωμένου 

κυκλώματος FT232RL της 

εταιρίας FTDI 

Μικροελεγκτής 

Για τον έλεγχο όλων των 

περιφερειακών στοιχείων του 

κυκλώματος. Μέσα σε αυτό το 

στοιχείο ενσωματώθηκε το 

λειτουργικό.  

Τροφοδοσία 

Κύκλωμα τροφοδοσίας με 

χρήση του ολοκληρωμένου 

κυκλώματος LT1963, για την 

τροφοδοσία όλων των 

στοιχείων της αναπτυξιακής 

πλακέτας εκτός της GSM 

ηλεκτρονικής υπομονάδας 

Τροφοδοσία 

Πυκνωτές τανταλίου μικρού 

ESR για την αντιμετώπιση των 

απότομων βυθισμάτων τάσης 

στις διαδικασίες transceiver 

της GSM ηλεκτρονικής 

υπομονάδας 

Αισθητήρας 

Θερμοκρασίας/Υγρασίας 

Αισθητήρας θερμοκρασίας –

υγρασίας SHT11 από την 

εταιρία Sensirion, σε 

συσκευασία επιφανειακής 

στήριξης LCC 
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Εισαγωγή του κυκλώματος 1  
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3.1 Μικροελεγκτής 

Υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικές οικογένειες µικροελεγκτών από διαφορετικούς 

κατασκευαστές αλλά όλοι βασίζονται σε κάποια βασικά διαγράµµατα βαθµίδων. 

∆ιαφορετικά µέλη οικογενειών δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας τον ίδιο πυρήνα 

(microprocessor core) συνδυασµένο µε διαφορετικά περιφερειακά ή διαφορετικά 

µεγέθη µνήµης προγράµµατος. Μια γενική δοµή ενός τέτοιου µικροελεγκτή έχουµε 

στο διάγραµµα βαθµίδων 2.  

 

∆ιάγραµµα βαθµίδων 2: Γενική δοµή ενός µικροελεγκτη 

 

 

Ένας τέτοιος µικροελεγκτής είναι και ο PIC που αρχικά σχεδιάστηκε από την εταιρία 

General Instruments το 1970. Αν και το σχέδιο ήταν ανορθόδοξο για την εποχή του, 

βρήκε άµεσα υποστηρικτές αφού ήταν από τους λίγους µικροελεγκτές που µπορούσε 

να λειτουργήσει εξ ολοκλήρου µόνος του χωρίς την υποστήριξη άλλων 

περιφερειακών µονάδων. Στηρίχτηκε σε µια κεντρική µονάδα επεξεργασία (CPU) µε 

περιορισµένο ρεπερτόριο εντολών (Reduced Instruction Set Computing - RISC) 

χρησιµοποιώντας µόνο έναν καταχωρητή εργασίας (W Register) και κάνοντας χρήση 

µόλις 30 διαφορετικών εντολών.  
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Αν όµως αφήσουµε τα ιστορικά στοιχεία θα δούµε ότι πλέον οι µικροελεγκτές PIC 

έχουν διαγράψει µια πολύ επιτυχηµένη πορεία στον χώρο. Πλέον υπάρχουν πέντε 

κύριες οικογένειες οι οποίες προσφέρονται σε διαφορετικές συσκευασίες και για 

διαφορετικές εφαρµογές. Κάθε µέλος οποιασδήποτε οικογένειας µοιράζετε την ίδια 

αρχιτεκτονική πυρήνα αλλά διαφορετικά περιφερειακά στοιχεία.  

Για το δικό µας σύστηµα αποφασίστηκε η χρήση µιας από τις πιο 

πολυχρησιµοποιηµένες οικογένειες της εταιρίας Microchip και συγκεκριµένα της 

σειράς 16F (εικόνα 11).  

 

 

Εικόνα 11: Ίχνος (footprint) ενός µικροελεγκτή PIC 16F874Α/877Α 
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3.2 Αισθητήρας Θερµοκρασίας/Υγρασίας,  SHT11 

Ο SHT11 ανήκει στην οικογένεια SHT1x, των αισθητήρων θερµοκρασίας - υγρασίας 

επιφανειακής στήριξης της εταιρίας Sensirion (εικόνα 12). Ενσωµατώνει αναλογικές 

µετρητικές διατάξεις καθώς επίσης και σύστηµα επεξεργασίας σήµατος έτσι ώστε να 

παρέχει στην έξοδο του ένα καθαρά ψηφιακό σήµα το οποίο είναι πλήρως 

βαθµονοµηµένο.  

               

Εικόνα 12:Ο αισθητήρας SHT11 σε πραγµατική µορφή και σαν διάγραµµα διαστάσεων 

 

Η µέτρηση της υγρασίας γίνετε µέσω ενός χωρητικού αισθητήρα (capacitive sensor) 

και εκµεταλλεύεται τις µεταβολές του διηλεκτρικού πολυµερούς (ανάλογα µε τις 

µεταβολές της υγρασίας), ανάµεσα στους δύο οπλισµούς, για να αλλάξει την 

χωρητικότητα του πυκνωτικού αισθητήρα. Οι αναλογικές µετρήσεις του αισθητήρα 

µετατρέπονται σε ψηφιακές λέξεις µήκους 14bit οι οποίες χρησιµοποιούνται από το 

σύστηµα σειριακής διασύνδεσης έτσι ώστε τα δεδοµένα να είναι διαθέσιµα στον 

χρήστη όποτε αυτός το ζητήσει. Όλα τα παραπάνω υποσυστήµατα περιλαµβάνονται 

στην ίδια συσκευασία η οποία είναι η LCC (Leadless Chip Carrier). 

Για να επιτευχθεί µεγαλύτερη ακρίβεια µέτρησης σε κάθε ένα από τα SHT11 γίνετε 

ξεχωριστό καλιµπράρισµα σε ειδικούς θαλάµους, σταθερών µετεωρολογικών 

συνθηκών, από τον κατασκευαστή. Τα εξαγόµενα αποτελέσµατα-δεδοµένα από την 

παραπάνω διαδικασία, τα οποία είναι µοναδικά για τον κάθε αισθητήρα, εγγράφονται 

σε µια µνήµη µοναδικής εγράφης (One Time Programmable Memory - OTP). Μέσω 

αυτής της τεχνικής ο κάθε αισθητήρας χρησιµοποιεί “προσωπικά” δεδοµένα  για την 

εσωτερική του ρύθµιση, µε αποτέλεσµα την ακριβέστερη µέτρηση µεγεθών.  
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Για την σειριακή διασύνδεση χρησιµοποιείτε ένα σύγχρονο πρωτόκολλο δύο 

καλωδίων (Serial Clock Input – Serial Data) το οποίο είναι παρόµοιο µε το γενικής 

χρήσης πρωτόκολλο I2C της εταιρία Philips. Ωστόσο, δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν οι ίδιες συναρτήσεις οδήγησης αφού υπάρχουν κάποιες ουσιαστικές 

διαφορές στην τρόπο ορισµού των δεδοµένων των καταχωρητών ανάµεσα στα δύο 

πρωτόκολλα. Παρόλα αυτά ο αισθητήρας µπορεί να τοποθετηθεί πάνω στον ίδιο 

δίαυλο δεδοµένων µαζί µε άλλα περιφερειακά (πρωτοκόλλου I2C), χωρίς να 

δηµιουργεί προβλήµατα διασύνδεσης (εικόνα 13).   

 

Εικόνα 13: Συνδεσµολογία του αισθητήρα SHT11 

Στην εικόνα 14 που ακολουθεί βλέπουµε, σκιαγραφηµένη µε κίτρινο χρώµα, την 

προτεινόµενη περιοχή λειτουργίας του αισθητήρα. Η µακρόχρονη έκθεση του 

αισθητήρα σε τιµές εκτός αυτής της περιοχής και ειδικά σε υγρασία µεγαλύτερη των 

>80%RH θα προκαλούσε µια ολίσθηση στις µετρούµενες τιµές, δηµιουργώντας 

µεγαλύτερο σφάλµα µέτρησης. Φυσικά, αν ο αισθητήρας επέστρεφε στην 

προτεινόµενη περιοχή λειτουργίας, τότε το σφάλµα θα άρχιζε να µειώνετε έως ότου 

επιστρέψει στην αρχική του τιµή την οποία περιγράφει ο κατασκευαστής.  

 

Εικόνα 14: ∆ιάγραµµα ορίων λειτουργίας του αισθητήρα SHT11 
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3.3 Κύκλωµα επικοινωνίας συστήµατος - υπολογιστή 

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στον σχεδιασµό νέων ενσωµατωµένων 

συστηµάτων είναι η επιλογή της θύρας επικοινωνιών για την διασύνδεση µε τον 

υπολογιστή του χρήστη. Τα δύο πιο διαδεδοµένα πρωτόκολλα για αυτές τις 

διασυνδέσεις είναι το πολυχρησιµοποιηµένο RS232 και το πιο νέας τεχνολογίας 

USB. Αν και τα δύο προηγούµενα πρωτόκολλα είναι σειριακά και έχουν σχεδιαστεί 

για να συνδέουν περιφερειακές συσκευές µε υπολογιστή, είναι τελείως διαφορετικά 

στον τρόπο λειτουργίας τους και στον σχεδιασµό τους, τόσο σε επίπεδο 

ηλεκτρονικών κυκλωµάτων αλλά και λογισµικού. Αυτό σηµαίνει πως ένα απλό 

καλώδιο δεν είναι αρκετό για να ολοκληρώσει την σύνδεση ενός συστήµατος που 

χρησιµοποιεί RS232 µε ένα υπολογιστή που χρησιµοποιεί αποκλειστικά θύρες USB.  

Εκτός από το πρόβληµα της µη άµεσης διασύνδεσης αυτών των δύο πρωτοκόλλων, 

αντιµετωπίζουµε και ένα δεύτερο. Τα περισσότερα συστήµατα που στηρίζονται στην 

χρήση µικροελεγκτών µπορούν να διαχειριστούν καλύτερα ρουτίνες που είναι πιο 

κοντά στο σειριακό πρωτόκολλο RS232 και όχι σε αυτό του USB. Φυσικά, από την 

προηγούµενη παραδοχή θα πρέπει να εξαιρέσουµε κάποιες από τις τελευταίες 

οικογένειες µικροελεγκτών οι οποίοι ενσωµατώνουν λύσεις σε επίπεδο υλικού στο 

εσωτερικό του ολοκληρωµένου κυκλώµατος, για την διασύνδεση µε την USB θύρα. 

Ταυτόχρονα όµως, οι οικογένειες αυτές αυξάνουν αρκετά το κόστος χρήσης τους. 

Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των υπολογιστών εδώ και αρκετά χρόνια κάνει 

χρήση αποκλειστικά και µόνο τεχνολογιών που σχετίζονται µε την USB θύρα.   

Τη λύση στα δύο παραπάνω προβλήµατα έρχονται να δώσουν ειδικοί µετατροπείς, 

που σαν στόχο έχουν να γεφυρώσουν τις δύο αυτές ασυµβατότητες. Αυτοί οι 

µετατροπείς περιλαµβάνουν ολοκληρωµένα κυκλώµατα και κατάλληλα προγράµµατα 

οδήγησης (στην πλευρά του υπολογιστή) έτσι ώστε ο υπολογιστής να µπορεί να 

αναγνωρίσει ότι σε µία θύρα του συνδέθηκε ένα περιφερειακό USB. Αντίθετα, ο 

µικροελεγκτής χρησιµοποιεί απλές συναρτήσεις RS232 για να δεχτεί ή να αποστείλει 

δεδοµένα.  
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Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων µετατροπέων είναι και το 

ολοκληρωµένο κύκλωµα της εταιρίας FTDI, FT232RL (εικόνα 15). Πρόκειται για 

ένα γενικής χρήσης USB – UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 

µετατροπέα που όµως ενσωµατώνει κάποια επιπλέων χαρακτηριστικά, απλοποιώντας 

έτσι την σχεδίαση και κυρίως µειώνοντας τα περιφερειακά εξαρτήµατα που 

απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του.  

Κάποια από τα νέα χαρακτηριστικά που περιλαµβάνει είναι η ενσωµάτωση στο 

εσωτερικό του ολοκληρωµένου κυκλώµατος της µνήµης EEPROM, των τερµατικών 

αντιστάσεων που απαιτούνται από την USB θύρα, καθώς επίσης και η δηµιουργία 

εσωτερικού κυκλώµατος χρονισµού, εξαλείφοντας έτσι την απαίτηση των 

περισσοτέρων µετατροπέων για εξωτερικό κρύσταλλο. Τέλος, η όλη του σχεδίαση 

στηρίχθηκε στην όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία µε τον USB διακοµιστή, έτσι 

ώστε να χρησιµοποιεί το λιγότερο δυνατό εύρος ζώνης USB.   

 

 

Εικόνα 15: Συνδεσµολογία του µετατροπέα FT232RL   
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3.4 GSM ηλεκτρονική υποµονάδα 

Μέσω αυτής της συσκευής (εικόνα 16) µπορούµε να συνδέσουµε το σύστηµά µας 

οπουδήποτε στον κόσµο υπάρχει χρήση κινητών τηλεφώνων. Το µόνο που χρειάζεται 

για την σύνδεση του µε τον τηλεπικοινωνιακό προµηθευτή, είναι µια κάρτα SIM 

(Subscriber Identity Module).   

Η GSM ηλεκτρονική υποµονάδα ελέγχεται µέσω AT εντολών. Αυτό σηµαίνει πως το 

µόνο που πρέπει να κάνουµε είναι να στείλουµε µια σειρά από χαρακτήρες, όπως για 

παράδειγµα “ATD +30697*******”, και τότε η ηλεκτρονική υποµονάδα θα 

εκτελέσει µια κλήση στο τηλέφωνο το οποίο θα αναγράψει η εντολή.  

 

Εικόνα 16: Η GSM ηλεκτρονική υποµονάδα  

Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της  GSM ηλεκτρονικής υπομονάδας που 

χρησιμοποιήθηκε είναι: 

• GSM Quad Band 

• Ενσωματωμένος υποδοχέας κάρτας SIM 

• GPRS Class 10 

• Embedded TCP/IP Stack 

• Embedded FTP and SMTP Client 

• 17mA average stand-by, 3.5mA in low-power mode 

• 250mA average operating current 

• Data, Voice, SMS, and Fax 

• Data speeds up to 57.6kbps 

• Τάση τροφοδοσίας: 3.4-4.2V 

• MMCX Antenna Connector 
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3.5 Γενικής χρήσης θύρα επικοινωνιών 

 

Κατά τον σχεδιασµό της αναπτυξιακής πλακέτας τοποθετήθηκε µια γενικής χρήσης 

πόρτα επικοινωνιών (General Purpose Input/Output Port – GPIO Port). Η λογική 

πίσω από την τοποθέτηση αυτής της πόρτας, έγκειται στο ότι η αναπτυξιακή πλακέτα 

θα έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν πιο επεκτάσιµη. Έτσι κάνοντας χρήση αυτής της 

πόρτας επιτυγχάνετε  η σύνδεση µε άλλα αναπτυξιακά αλλά και άλλους αισθητήρες.  

Τα περιφερειακά που µπορούν να συνδεθούν πάνω της ποικίλουν. Σε κάποιες 

περιπτώσεις θα µπορούσε να είναι ένας απλός διακόπτης ή ένα σύνολο από αυτούς οι 

οποίοι θα επιλέγουν τις διάφορες καταστάσεις λειτουργίας του συστήµατος, 

ορίζοντας έτσι την λειτουργία της πόρτας σαν είσοδο λογικών καταστάσεων στο 

σύνολο της. Σε κάποια άλλη περίπτωση οι ίδιοι ακροδέκτες εισόδου-εξόδου θα 

µπορούσαν να ελέγχουν κάποια φορτία (µε χρήση κατάλληλου κυκλώµατος 

οδήγησης) µετατρέποντας τους ακροδέκτες σε ψηφιακές εξόδους. Τέλος θα 

µπορούσαν να παίξουν τον ρόλο “µεταφραστών” διαφόρων πρωτοκόλλων 

επικοινωνίας από τυχών αισθητήρες που θα συνδεθούν πάνω τους.  

Είσοδος, έξοδος ή οποιοσδήποτε συνδυασµός των δύο προηγουµένων ο κώδικας είναι 

αυτός που θα ορίσει την λειτουργία της πόρτας σε επίπεδο ελέγχου. Όσο αφορά όµως 

τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά της πόρτας τότε θα πρέπει να ανατρέξουµε στα 

φυλλάδια δεδοµένων (datasheet) του µικροελεγκτή. Όπως βλέπουµε και στην εικόνα 

17 που ακολουθεί έχουµε άµεση σύνδεση µεταξύ του µικροελεγκτή και της GPIO 

Port, αφού αποτελεί ουσιαστικά προέκταση των ακροδεκτών του µικροελεγκτή. Σαν 

συνέπεια ο µικροελεγκτής είναι αυτός που θα δώσει όλες τις ιδιότητες της γενικής 

χρήσης πόρτας επικοινωνιών. Για παράδειγµα µε χρήση ελεγκτών της σειράς 16F της 

εταιρίας Microchip (σειρά που χρησιµοποιεί το αναπτυξιακό επίδειξης) οι 

δυνατότητες της πόρτας είναι καθαρά ψηφιακές ενώ αν χρησιµοποιούσαµε ελεγκτή 

της σειράς 18F τότε θα εισαγάγαµε και αναλογικά κανάλια µέτρησης.  

Στον πίνακα 1, βλέπουµε τις συνδέσεις ανάµεσα στην γενικής χρήσης θύρα 

επικοινωνιών της αναπτυξιακής πλακέτας και τον µικροελεγκτή PIC 16F877A. 

 

 



27 

 

Πίνακας 1. Συνδεσμολογία της γενικής χρήσης θύρας επικοινωνιών 

GPIO1 3.8V  2A 

GPIO2 PIC pin D7 

GPIO3 PIC pin B0 / INT 

GPIO4 PIC pin B1 

GPIO5 PIC pin B2 

GPIO6 PIC pin B3 

GPIO7 GND 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17: Άµεσος τρόπος σύνδεσης της θύρας επικοινωνιών µε τον PIC 

 

 

 

 

 

 

 

PIC 

 

GPIO Port 
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3.6 Κύκλωµα τροφοδοσίας 

Στον σχεδιασµό του κυκλώµατος τροφοδοσίας δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία εξαιτίας της 

ιδιαιτερότητας των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της GSM υποµονάδας. Μία 

λανθασµένη σχεδίαση σε αυτό το κοµµάτι του συστήµατος, σε επίπεδο επιλογής των 

κατάλληλών υλικών αλλά και του σχεδιασµού του τυπωµένου κυκλώµατος, θα 

επηρέαζε σηµαντικά τις επιδώσεις του GM862 και ίσως να οδηγούσε µακροχρόνια 

στην καταστροφή του. Αναλογιζόµενοι όµως στο σηµείο αυτό ότι πρόκειται για το 

πιο ακριβό στοιχείο του κυκλώµατος µας (60Euros @ 100pcs) τότε αυτοµάτως 

καταλαβαίνουµε την σηµασία που έπρεπε να του δοθεί.  

Αν και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήµατος µας µπορούν να λειτουργήσουν 

στην τάση του πρώτου σταθεροποιητή αποφασίστηκε η χρήση και δεύτερου 

σταθεροποιητή τάσης πάνω στο ίδιο τυπωµένο κύκλωµα. Σε αυτήν την απόφαση 

οδηγηθήκαµε λόγο µη συµβατότητας των τάσεων στο επίπεδο των λογικών 

καταστάσεων της σειριακής επικοινωνίας µεταξύ της GSM υποµονάδας και του 

µικροελεγκτή. Αν και η τυπική  τάση λειτουργίας της υποµονάδας είναι τα 3.8V η 

τάση της σειριακής του θύρας είναι αυτήν των +2.8V UART (Universal 

Asynchronous Receive Transmit). Έτσι για την αποφυγή της χρήσης ενός µετατροπέα 

λογικών επιπέδων τάσης (level translator circuit) καταλήξαµε στη χρήση του 

δεύτερου σταθεροποιητή.   

Στην εικόνα 18 βλέπουµε τον υποβιβασµό των τάσεων µετά την χρήση του κάθε 

σταθεροποιητή τάσης 

 

        3.8V                                        2.8V 

        5V 

 

Εικόνα 18: Συνδεσµολογία σε σειρά των δύο σταθεροποιητών τάσεως    

 

 

LT1528 LT1963 
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LT1528: Πρόκειται για έναν 3A LDO (Low Dropout) σταθεροποιητή τάσης, ο οποίος 

είναι σχεδιασµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να χειρίζετε τα µεγάλλα ρεύµατα 

λειτουργίας των περισσοτέρων µικροελεγκτών ή άλλων διακριτών στοιχείων. Η 

µικρη του πτώση τάσης εισόδου-εξόδου (600mV @ 3A) όπως  επίσης και το µικρό 

ρεύµα ηρεµίας (400µA @ Working Mode, 125µΑ @ Shutdown Mode) τον καθιστόυν 

κατάλληλο σε περιπτώσεις αυτόνοµων συστηµάτων όπου η κατανάλωση ενέργειας 

είναι εξαιρετικής σηµασίας.  Ο συγκεκριµένος σταθεροποιητής είναι διαθέσιµος σε 

εκδόσεις που παράγουν προκαθορισµένες σταθεροποιηµένες τάσεις εξόδου (όπως 

αυτήν των 3.3V) αλλά παρέχεται επιπλέον και ένας εξωτερικός ακροδέκτης (pin 

sense) που µας επιτρέπει την ρύθµιση της τάσης εξόδου χρησιµοποιώντας έναν απλό 

διαιρέτη τάσης. Σε αυτήν την περίπτωση µπορούµε να πάρουµε σταθεροποιηµένες 

τάσεις εξόδου ανάµεσα στα όρια των 3.3V-4.2V.  

 Η επιλογή των πυκνωτών εισόδου και εξόδου ήταν κρίσιµης σηµασίας, κυρίως σε ότι 

αφορά την τιµή χωρητικότητας και ESR του πυκνωτή εξόδυ. Η µικρότερη τιµή 

πυκνωτή που µπορεί να συνδεθεί στην έξοδο του σταθεροποιητή είναι αυτήν των 

3.3µF µε ESR µικρότερο των 2Ω, έτσι ώστε να µην παρουσιαστεί πρόβληµα 

ταλάντωσης της τάσης εξόδου. Φυσικά µεγαλύτερες τιµές στη χωριτηκότητα του 

πυκνωτή εξόδου θα παρήγαγαν πιο οµαλές µεταβατικές καταστάσεις (εικόνα 19) 

κατά την διάρκεια περιόδων ζήτησης µεγάλων ρευµάτων από την GSM υποµονάδα. 

Για την καλύτερη διάµορφωση αυτών των µεταβατικών καταστάσεων 

χρησιµοποιήθηκαν επίσης και παρακαµπτήριοι πυκνωντές (Bypass Capacitors) σε 

όλα τα στοιχεία που τροφοδοτούνται από συγκεκριµένο σταθεροποιητή. Τέλος η 

επιλογή του πυκνωτή εισόδου ήταν πιο ελέυθερη αφού είναι κρίσιµης σηµασίας µόνο 

αν η πηγή τροφοδοσίας του σταθεροποιητή απέχει περισσότερο από 15 εκατοστά. 

Στα παρακάτω διαγράµµατα µεταβάσεων µπορούµε να δούµε την συµπεριφορά της 

τάσης εξόδου σε σχέση µε την επιλογή των τιµών χωρητικότητας του πυκνωτή 

εξόδου.  
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Εικόνα 19: ∆ιαγράµµατα µεταβατικών καταστάσεων του σταθεροποιητή LT1528  

LT1963A: Είναι ο δεύτερος κατά σειρά σταθεροποιητής τάσης (εικόνα 20) που 

χρησιµοποιείτε στο σύστηµα µας και είναι υπεύθυνος για την τροφοδοσία όλως των 

στοιχείων του τυπωµένου κυκλώµατος εκτός της GSM υποµονάδας. Η διάταξη 

µπορεί να παρέχει 1.5A ρεύµατος µε πτώση τάσης εισόδου-εξόδου µόλις 350mV και 

είναι βελτιστοποιηµένος για γρήγορες µεταβατικές καταστάσεις. Το ρεύµα 

τροφοδοσίας του είναι 1mA σε κανονική λειτουργία ενώ πέφτει στα <1µA κατά την 

διάρκεια απενεργοποίησης του. Για την επιλογή των πυκνωτών εισόδου και εξόδου 

του σταθεροποιητή  συµβουλευτήκαµε τα φυλλάδια δεδοµένων του κατασκευαστή.  

Τέλος, ο συγκεκριµένος σταθεροποιητής τάσης παρέχει κάποιες περαιτέρω 

λειτουργίες όπως για παράδειγµα, προστασία από ανάστροφες τάσεις αλλά και 

αυτόµατη διακοπή λειτουργίας του σε περίπτωση υπερθέρµανσης του. Φυσικά, για 

την πλήρης κατανόηση των λειτουργιών θα πρέπει να ανατρέξουµε στα φυλλάδια 

δεδοµένων του κατασκευαστή (www.linear.com).  

 

Εικόνα 20: Συνδεσµολογία και συναρτήσεις µεταφοράς του σταθεροποιητή LT1963A 
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4 . Λογισµικό (Software) 

 Η λειτουργία του όλου συστήµατος στηρίχτηκε πάνω σε ένα αρκετά συµπαγές κώδικα 

γραµµένο σε γλώσσα C και µεταγλωττισµένο µέσω του µεταφραστή (compiler) της 

εταιρίας Custom Computer Services (CCS έκδοση 4.057). Ο συγκεκριµένος 

µεταφραστής χρησιµοποιήθηκε κυρίως λόγω των έτοιµων συναρτήσεων που προσφέρει 

για την παραµετροποίηση των µικροελεγκτών PIC (Programmable Intelligent Computer) 

της εταιρίας Microchip αλλά και των ευρέως διαδεδοµένων περιφερειακών 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων που µπορούν να συνδεθούν πάνω σε αυτούς τους 

µικροελεγκτές. Ανεξαρτήτως της ευκολίας που προσφέρει µέσω των έτοιµων 

συναρτήσεων, ένα από τα µεγαλύτερα µειονεκτήµατα του είναι η αποδοτικότητα αυτού 

ως προς το µέγεθος του παραγόµενου αρχείου για τον προγραµµατισµό του 

µικροελεγκτή (hex file). Αυτό το αρχείο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά µεγαλύτερο 

από τα αντίστοιχα που παράγονται από ίδιου τύπου µεταγλωττιστές µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται προβλήµατα σε περιπτώσεις που το µέγεθος της µνήµης προγράµµατος 

του µικροελεγκτή δεν έχει το ανάλογο εύρος.  

Η βασική λογική πίσω από την λειτουργία του κώδικα φαίνετε στο διάγραµµα ροής 1. 

Όπως µπορούµε να δούµε έχουµε τέσσερα στάδια. Στα δυο πρώτα εκτελούνται οι 

αρχικοποιήσεις του µικροελεγκτή και της GSM υποµονάδας.  Στο τρίτο στάδιο έχουµε 

την ενεργοποίηση των διακοπών ενώ στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο ο µικροελεγκτής 

µπαίνει σε κατάσταση χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας (κατάσταση sleep). Σε αυτήν την 

κατάσταση βασικές λειτουργίες του PIC απενεργοποιούνται και έτσι η κατανάλωση του 

πέφτει στα µε µερικά µA.  

Από την κατάσταση χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας ο µικροελεγκτής µπορεί να βγει 

µόνο αν έρθει το κατάλληλο σήµα διακοπής στον ακροδέκτη #Β0 της πόρτας B. Ο 

συγκεκριµένος ακροδέκτης είναι άµεσα συνδεδεµένος µε το pin #Buzer της GMS 

υποµονάδας, το οποίο παράγει τετραγωνικούς παλµούς κάθε φορά που έχουµε µία 

εισερχόµενη κλήση. Έτσι σε κάθε εισερχόµενη κλήση ο τετραγωνικός παλµός  οδηγεί 

τον ακροδέκτη σκανδαλισµού διακοπής του µικροελεγκτή, υποχρεώνοντας τον να 

εκτελέσει τη συνάρτηση διακοπών, όπου µέσα σε αυτήν θα γίνει ανάγνωση των τιµών 

των αισθητήρων (θερµοκρασίας και υγρασίας) και η αποστολή του µηνύµατος στον 

προκαθορισµένο από τον κώδικα αριθµό τηλεφώνου (διάγραµµα ροής 2).  
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Διάγραμμα ροής 1. Στάδια λειτουργίας του λογισμικού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα ροής 2. Στάδια λειτουργίας της συνάρτησης διακοπών (Interrupts function) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή 

Αρχικοποίηση PIC 

Αρχικοποίηση GSM module 

Ενεργοποίηση Διακοπών 

Κατάσταση “Sleep” 

Διακοπή 

Ανάγνωση Θερμοκρασίας 

Ανάγνωση Υγρασίας 

Αποστολή SMS 

Επιστροφή 



33 

 

4.1 Αρχικοποίηση του µικροελεγκτή PIC 

Μέσω των παρακάτω γραµµών κώδικα στην επικεφαλίδα του προγράµµατος C 

ορίζουµε τις παραµέτρους λειτουργίας του µικροελεγκτή:  

 

Κώδικας 1.  Αρχικοποίηση του μικροελεγκτή PIC 

#include <16f877A.h> 

#FUSES XT, NOWDT, PUT, NOPROTECT, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT 

#use delay (clock = 4000000) 

#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,stream=module) 

 

Η εντολή include ορίζει τον τύπου του µικροελεγκτή που θα χρησιµοποιήσουµε έτσι 

ώστε να έχουµε πρόσβαση σε συγκεκριµένες συναρτήσεις του µεταγλωττιστή αλλά 

και για να παραχθεί κατάλληλα το τελικό αρχείο για τον προγραµµατισµό.  

Οι δύο τελευταίες γραµµές κώδικα αναφέρονται στον εξωτερικό κρύσταλλο 

χρονισµού (4Mhz) αλλά και στον ορισµό της ασύγχρονης σειριακής θύρας για την 

επικοινωνία µε την GSM υποµονάδα. 

Τέλος, η γραµµή ορισµού των ασφαλειών (fuses) µέσω ψευδοεντολών, είναι από τις 

πιο σηµαντικές σε αυτό το κοµµάτι του κώδικα. Μέσω αυτής προσδιορίζουµε τον 

τρόπο λειτουργίας κάποιων εσωτερικών υποσυστηµάτων του µικροελεγκτή.  

Ο πίνακας 2, περιγράφει την λειτουργία αυτών των ψευδοεντολών ενώ για την 

κατάσταση επαναφοράς Brown-Out Reset δίνεται µια πιο εκτεταµένη ανάλυση. 
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Πίνακας 2: Περιγραφή λειτουργίας των ψευδοεντολών αρχικοποίησης του PIC 

Ψευδοεντολή Λειτουργία 

ΧΤ Εξωτερικός κρύσταλλος χρονισμού 

NOWDT Απενεργοποίηση του Watchdog Timer 

NOPROTECT Μπορεί να γίνει ελεύθερη ανάγνωση του 

κώδικα προγράµµατος 

NOLVP ∆εν χρησιµοποιείται χαµηλής 

τροφοδοσίας προγραµµατισµός και έτσι 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το pin 

Β3 της πόρτας B σαν γενικής χρήσης 

είσοδο – έξοδο  

NOCPD Καµία προστασία (εγράφη, διαγραφή, 

ανάγνωση) στην εσωτερική µνήµη 

EEPROM 

NOWRT Καµία προστασία στην εγγραφή της 

µνήµης προγράµµατος 

PUT Κατάσταση επαναφοράς που σχετίζετε µε 

την καθυστέρηση εκκίνησης του PIC  

BROWNOUT Κατάσταση επαναφοράς που σχετίζετε 

με διακυμάνσεις της τάσης τροφοδοσίας 
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Brown-Out Reset: Είναι µια από τις πιο πολυχρησιµοποιηµένες καταστάσεις 

επαναφοράς που περιλαµβάνονται σχεδόν σε όλους τους µικροελεγκτές. Η λειτουργία 

του βασίζεται σε ένα συγκριτή τάσης, ο οποίος συγκρίνει την τάση τροφοδοσίας του 

µικροελεγκτή µε µια προκαθορισµένη τάση από τον κατασκευαστή. Αν η τάση 

τροφοδοσίας VDD είναι µικρότερη της προκαθορισµένης τάσης VBOR, τότε 

δηµιουργείτε ένας παλµός επαναφοράς ο οποίος διαρκεί χρονικό διάστηµα t. Σκοπός 

αυτής της χρονοκαθυστέρισης είναι να δώσει αρκετό χρονικό διάστηµα στην τάση 

τροφοδοσίας έτσι ώστε να επανέλθει στα κανονικά επίπεδα λειτουργίας. 

 

 

Εικόνα 21: Λειτουργία επαναφοράς Brown-Out Reset  
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4.2 Αρχικοποίηση της ηλεκτρονικής υποµονάδας GSM 

Η παρακάτω συνάρτηση (κώδικας 2) αρχικοποιεί την GSM υποµονάδα στέλνοντας 

σειριακές  AT εντολές, έτσι ώστε να δουλεύει κατά τον τρόπο που ορίζουµε εµείς. Η 

κάθε εντολή αρχικοποίησης στέλνεται η µία πίσω από την άλλη µε την πάροδο 

µικρών διαστηµάτων χρόνο-καθυστέρησης έτσι ώστε η υποµονάδα  να προλάβει να 

την εκτελέσει. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι αυτός δεν είναι ο πιο σωστός τρόπος 

αποστολής AT εντολών, αφού κανονικά µετά την αποστολή µιας εντολής θα πρέπει 

να διαβάζουµε την απάντηση που θα λάβουµε, έτσι ώστε να βεβαιωθούµε ότι αυτήν 

εκτελέστηκε σωστά ή να ενηµερωθούµε για τις τιµές των νέων παραµέτρων 

λειτουργίας.  

Η συνήθης απάντηση που παίρνουµε είναι ένα “OK” όσον αφορά τις χαµηλού 

επιπέδου εντολές που συνήθως δεν περιέχουν παραµέτρους ή δεν αλλάζουν κρίσιµης 

σηµασίας δεδοµένα για την λειτουργία του module, για παράδειγµα:  

 

Αποστολή προς module: ΑΤ 

Απάντηση από το module: ΟΚ 

 

Φυσικά, ένας αριθµός εντολών ανταποκρίνεται µε πιο εκτεταµένες απαντήσεις που 

µας πληροφορούν για τις νέες παραµέτρους της συσκευής ή για την εµφάνιση ενός 

γεγονότος όπως η λήψη ενός νέου SMS ή µια νέα εισερχόµενη κλήση, για 

παράδειγµα:  

   

Αποστολή προς module: ΑΤ+CCLK? 

Απάντηση από το module: +CCLK: "00/01/01,00:00:58" 

 

 

Αποστολή προς module: AT#SERVINFO 

Απάντηση από το module:  #SERVINFO: 849,-83,"GR 

COSMOTE","20201",13,0075,01,1,,"II",02,6 
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Ο χρόνος εκτέλεσης της κάθε AT εντολής από την στιγµή που αυτήν θα δοθεί ως ότου  

δεχτούµε την απάντηση ποικίλει από εντολή σε εντολή αλλά και από το δίκτυο στο 

οποίο πιθανόν να αναφέρετε η συγκεκριµένη εντολή.  Σαν συνέπεια των παραπάνω 

κάθε µια από τις εντολές έχει ένα συγκεκριµένο χρόνο εκτέλεσης (time-out response 

time) και αν αυτός ο χρόνος ξεπεραστεί χωρίς να εκτελεστεί σωστά η εντολή τότε µας 

δίνεται µια απάντηση σφάλµατος (error). Οι χρόνοι αυτοί είναι συνήθως αρκετά 

µικροί, της τάξης των 100ms, για τις εντολές που αναφέρονται σε εσωτερικές 

ρυθµίσεις του module αλλά µπορούν να φτάσουν ως και τα 180s για εντολές που 

αλληλεπιδρούν µε το δίκτυο GSM.  

Στων κώδικα 2 που ακολουθεί βλέπουµε όλη την συνάρτηση αρχικοποίησης της GSM 

υπονοµάδας 

 

Κώδικας 2. Λειτουργία της συνάρτισης αρχικοποίησης της GSM υπομονάδας 

void module_init() 

{ 

fprintf(module,"ATE0\r\n"); 

delay_ms(200); 

fprintf(module,"AT+IPR=9600\r\n"); 

delay_ms(200); 

fprintf(module,"AT&K0\r\n"); 

delay_ms(200); 

fprintf(module,"AT+CMGF=1\r\n"); 

delay_ms(5000); 

fprintf(module,"AT+CPMS=\"ME\"\r\n"); 

delay_ms(5000); 

fprintf(module,"AT#GPIO=7,0,2\r\n"); 

delay_ms(200); 

fprintf(module,"AT#SRP=3\r\n"); 

delay_ms(200); 

output_high(led8); 

} 
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Μια σύντοµη περιγραφή για τις εντολές αρχικοποίησης που χρησιµοποιήθηκαν 

έχουµε παρακάτω. Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις AT εντολές αλλά και για 

την παραµετροποίηση αυτών µπορούµε να βρούµε στο δικτυακό τόπο της 

κατασκευάστριας εταιρίας της GSM υποµονάδος ( www.telit.com ). 

 

ΑΤΕ0: Απενεργοποίηση των λειτουργίας αντήχησης (echo) των AT εντολών. Αν η 

συγκεκριµένη εντολή είχε όρισµα 1 τότε σε κάθε µια AT εντολή που θα στέλναµε 

προς την ηλεκτρονική υποµονάδα θα παίρναµε αρχικώς σαν απάντηση την ίδια την 

εντολή και µετά την απάντηση που προκύπτει από την επεξεργασία αυτής.  

AT+IPR=9600: Η συγκεκριµένη εντολή προκαθορίζει την ταχύτητα µε την οποία η 

GSM υποµονάδα θα δέχεται εντολές από τον µικροελεγκτή. Αν θέλαµε θα 

µπορούσαµε να παραλείψουµε την χρήση αυτής της εντολής αφού ο συγκεκριµένος 

τύπος υποµονάδας περιλαµβάνει κύκλωµα-αλγόριθµο αυτόµατης αναγνώρισης του 

ρυθµού µεταφοράς δεδοµένων (auto baud rating system). Για λόγους σταθερότητας 

όµως αποφασίστηκε η χρήση της.  

AT&K0: Μέσω του ορίσµατος µηδέν, θέτουµε ότι δεν θα υπάρχει έλεγχος ροής σε 

επίπεδο ηλεκτρονικών κυκλωµάτων για την σειριακή θύρα  

AT+CMGF=1: Ορίζουµε ότι θα δουλέψουµε σε επίπεδο κειµένου όσον αφορά τη 

διαχείριση των σύντοµων γραπτών µηνυµάτων.  

AT+CPMS=”ME”: Ορίζουµε ως χώρο αποθήκευσης την εσωτερική µνήµη της 

ηλεκτρονικής υποµονάδος GSM.  

AT#GPIO=7,0,2: Μέσω αυτής της εντολής µπορούµε να αλλάξουµε την συµπεριφορά 

κάποιων από τους γενικής χρήσης ακροδεκτών.  

AT#SRP=3: Ορίζει την κατεύθυνση του ήχου κλήσης. Αυτός θα µπορούσε να 

οδηγηθεί ή στον ακροδέκτη #Buzzer ή σε άλλο γενικής χρήσης ακροδέκτη. 
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4.3 ∆ιαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής υποµονάδας GSM 

Για να ενεργοποιήσουµε την GSM υποµονάδα, ο ακροδέκτης #ON θα πρέπει να 

οδηγηθεί σε λογικό “0” για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο και µετά να επιστρέψει 

στην αρχική λογική κατάσταση του. Το µέγιστο ρεύµα που µπορεί να καταναλώσει 

(το pin #ON) είναι της τάξεως των 100mA και αυτό σηµαίνει πως δεν µπορούµε να 

κάνουµε απευθείας οδήγηση από τον µικροελεγκτή µας αλλά και γενικότερα από τα 

ευρέως διαδεδοµένα ψηφιακά κυκλώµατα.  

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η απευθείας σύνδεση του µικροελεγκτή µε το module 

αποφεύχθηκε και ενδιάµεσα στις δύο µονάδες τοποθετήθηκε ένα απλό κύκλωµα 

οδήγησης αποτελούµενο από ένα NPN τρανζίστορ (εικόνα 22). Το κύκλωµα οδηγείται 

από έναν παλµό θετικού µετώπου παραγόµενο από τον PIC και στην έξοδο του 

κυκλώµατος παίρνουµε τον απαιτούµενο παλµό αρνητικού µετώπου που 

χρειαζόµαστε για την ενεργοποίηση του module.  

 

Εικόνα 22: Κύκλωµα ενεργοποίησης της υποµονάδας GSM 

Για να ελέγξουµε αν η ηλεκτρονικά υποµονάδα έχει ενεργοποιηθεί αρκεί να 

κοιτάξουµε την λογική κατάσταση του ακροδέκτη #PWRMON. Ο συγκεκριµένος 

ακροδέκτης µετά από χρονικό διάστηµα 900ms, από τον παλµό ενεργοποίησης, θα 

πρέπει να είναι σε λογική κατάσταση “1”. Αν αυτό συµβεί τότε θεωρείτε ότι η 

ηλεκτρονική υποµονάδα GSM έχει πλέον ενεργοποιηθεί και έτσι µπορούµε να 

προχωρήσουµε σε περεταίρω ενέργειες για την παραµετροποίηση και τέλος την 

αποστολή SMS. Αν αυτό όµως δεν συµβεί τότε θα πρέπει να εκτελέσουµε ξανά την 

διαδικασία ενεργοποίησης που περιγράφηκε παραπάνω, έως ότου να έχουµε λογικό 

“1” στο ακροδέκτη #PWRMON.  
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Σε περίπτωση βλάβης, η ηλεκτρονική υποµονάδα δεν θα µπορέσει να ενεργοποιηθεί. 

Έτσι για να καταφέρουµε να συµπεριλάβουµε αυτήν την περίπτωση στο πρόγραµµα 

µας και για να αποφύγουµε έναν ατέρµονο βρόγχο ελέγχου του pin #PWRMON, 

εισήχθηκε µια µεταβλητή ελέγχου που µετράει το πόσες φορές έχει εκτελεστεί η 

διαδικασία εκκίνησης. Αν ο αριθµός εκτέλεσης της διαδικασία γίνει ίσος µε 5 τότε το 

πρόγραµµα σταµατάει να εκτελείτε και ένα ενδεικτικό led µας πληροφορεί για την 

αποτυχία εκκίνησης.  

Η όλη αυτή διαδικασία ελέγχεται µέσω της παρακάτω συνάρτησης (κώδικας 3), ενώ 

το διάγραµµα ροής 3 που ακολουθεί δίνει µια πιο εποπτική µατιά της διαδικασία που 

περιγράφηκε παραπάνω. 

 

Κώδικας 3. Λειτουργία της συνάρτησης ενεργοποίησης της GSM υπονοµάδας 

void module_on()  

{ 

int failed_on=1; 

 

 while(input(monitor)==0) 

 { 

 output_high(power); 

 delay_ms(1300); 

 output_low(power); 

 delay_ms(1200); 

 

  if(failed_on == 5) 

  { 

   while(1) 

{  

output_high(led5); 

   delay_ms(400); 

output_low(led5); 

delay_ms(400); 

} 

  } 

 failed_on = failed_on + 1; 

 } 

} 
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Διάγραμμα ροής 3. Λειτουργία της συνάρτησης ενεργοποίησης της GSM υπομονάδας 
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4.4 ∆ιαδικασία επαναφοράς της ηλεκτρονικής υποµονάδας GSM 

Όπως σε όλα τα ψηφιακά συστήµατα, έτσι και εδώ πριν από την έναρξη κάθε νέας 

λειτουργίας του κυκλώµατος πραγµατοποιείτε µια διαδικασία επαναφοράς (reset) έτσι 

ώστε να έχουµε τις σωστές τιµές εκκίνησης σε όλους τους καταχωρητές. Στο 

συγκεκριµένο σύστηµα η διαδικασία και το κύκλωµα επαναφοράς (εικόνα 22) είναι 

παρόµοια µε τη διαδικασία ενεργοποίησης της GSM ηλεκτρονικής υποµονάδας, µε τη 

µόνη διαφορά ότι εδώ δεν έχουµε κάποιο ακροδέκτη ελέγχου (όπως το #PWMON) για 

να ελέγξουµε αν η διαδικασία έγινε σωστά.  

Θα πρέπει να προσέξουµε πως κάθε φορά που εκτελείται αυτή η διαδικασία όλοι οι 

καταχωρητές παίρνουν τις αρχικές τους τιµές (που δεν είναι απαραίτητα οι λογικές 

καταστάσεις “0”) και ταυτόχρονα η ηλεκτρονική υποµονάδα του GSM αποσυνδέεται 

από το δίκτυο (αν ήταν προηγουµένως συνδεδεµένο) χωρίς όµως να στείλει την εντολή 

αποσύνδεσης προς τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Αυτό είναι κάτι που δεν 

προβλέπεται από το πρωτόκολλο επικοινωνίας GSM και έτσι µια τέτοια διαδικασία θα 

πρέπει να αποφευχθεί σε κανονική χρήση της συσκευής και να χρησιµοποιείται µόνο σε 

περιπτώσεις κάποιου σοβαρού σφάλµατος, όπως µια λάθος εντολή που θα κάνει την 

συσκευή να αναµένει επ΄ αόριστο για ένα γεγονός το οποίο όµως δεν θα 

πραγµατοποιηθεί.  
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5. Περαιτέρω ανάπτυξη 

Στις προηγούµενες σελίδες περιγράφηκε η λειτουργία ενός συστήµατος αποστολής 

δεδοµένων καιρού µέσω του δικτύου GSM, το οποίο είναι ακόµα σε πρωτότυπη 

µορφή. Όπως είναι φυσικό κάθε πρωτότυπο σύστηµα  κατασκευάζεται µε σκοπό να 

γίνει η πρώτη ανάπτυξη της τελικής κατασκευής και έτσι να βρεθούν λάθη πάνω στα 

ηλεκτρονικά κυκλώµατα και το λογισµικό του συστήµατος, καθώς επίσης και να 

βρεθούν λύσεις και ιδέες για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη του. Κάποιες από 

τις βελτιώσεις που θα προτείναµε  είναι η ενεργειακή αυτονόµηση του, η τοποθέτηση 

φιλικότερης διασύνδεσης χρήστη-συστήµατος και τέλος η αποστολή των δεδοµένων 

καιρού που συλλέγει, στο internet κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου GPRS.  

 

 

5.1 Ενεργειακή αυτονόµηση 

Αν αναλογιστούµε την φύση του συστήµατος τότε θα καταλάβουµε ότι η 

εγκατάσταση του θα γίνετε σε τοποθεσίες όπου η πρόσβαση σε ενεργειακά δίκτυα θα 

είναι από δύσκολη ως και αδύνατη. Αν όµως χρησιµοποιούσαµε τον ήλιο για να 

αντλήσουµε ενέργεια µέσω ενός ηλιακού πάνελ και των κατάλληλων κυκλωµάτων, 

τότε θα ήταν δυνατό να εγκαταστήσουµε τον µετεωρολογικό µας σταθµό σχεδόν 

οπουδήποτε µπορούµε να φανταστούµε κάνοντας τον έτσι ενεργειακά αυτόνοµο.   

Ενώ παλαιότερα η χρήση αυτής της µορφής ενέργειας  φαινόταν σαν νεοτερισµός µε 

το κόστος της να είναι αρκετά υψηλό, πλέον έχει αρχίσει να γίνετε µέρος της 

καθηµερινής µας ζωής και πολλές φορές είναι η ζητούµενη πηγή ενέργειας για την 

τροφοδοσία των καθηµερινών µας αναγκών. Φυσικά, η εξέλιξη αυτής της 

τεχνολογίας στις µέρες µας σε συνδυασµό µε τις νέες καινοτόµες ιδέες στον 

σχεδιασµό των κυκλωµάτων και στην εξοικονόµηση ενέργειας έχουν µειώσει το 

κόστος και έχουν ανοίξει νέες αγορές για την εκµετάλλευση της. Πλέον είναι µόνο 

θέµα χρόνου έως ότου όλο και περισσότεροι ενεργειακοί καταναλωτές να γίνουν 

αυτόνοµοι χρησιµοποιώντας αποκλειστικά τον ήλιο για τις ενεργειακές τους ανάγκες. 
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5.2 Νέα διασύνδεση χρήστη-συστήµατος (HID) 

Με τον όρο HID (Human Interface Device) εννοούµε µια υπολογιστική συσκευή η 

οποία αλληλεπιδρά άµεσα, είτε δεχόµενη δεδοµένα είτε αποστέλλοντας τα, µε τον 

άνθρωπο. Ο όρος αυτός χρησιµοποιήθηκε αρχικός από την εταιρία Microsoft κατά 

την διάρκεια ανάπτυξης της θύρας USB αλλά πλέον χρησιµοποιείται ευρύτερα για να 

περιγράψει τις διασυνδέσεις χρήστη-συστήµατος.  

Στο δικό µας πρωτότυπο σύστηµα µπορούµε να πούµε ότι η διασύνδεση χρήστη-

συστήµατος είναι µέσω των σύντοµών γραπτών µηνυµάτων (SMS). Μέσω αυτών, 

µπορούµε να δούµε την κατάσταση του συστήµατος µας λαµβάνοντας δεδοµένα και 

µέσο των αναπάντητων κλήσεων στέλνουµε την απαραίτητη εντολή, 

ολοκληρώνοντας έτσι τον όρο HID. Όµως η συγκεκριµένη διασύνδεση είναι 

περιορισµένων δυνατοτήτων, µε κυριότερο µειονέκτηµα της αυτό του κόστος χρήσης 

της. Στην περίπτωση όµως που θα θέλαµε  µια φθηνή διασύνδεση, όταν ο χρήστης 

είναι µπροστά από το σύστηµα, τότε η χρήση µιας οθόνης (αλφαριθµητική ή 

γραφικών) και ενός τυπικού συστήµατος διακοπτών για την αποστολή των εντολών 

είναι η καλύτερη λύση.  

Η όλη ανάπτυξη που έχει πραγµατοποιηθεί στην κατασκευή φθηνών οθονών υγρών 

κρυστάλλων (LCD - Liquid Crystal Displays) µε ενσωµατωµένους ελεγκτές για 

ενσωµατωµένα συστήµατα, µας δίνει την δυνατότητα της εύκολης εισαγωγής της 

συγκεκριµένης διασύνδεσης στο σύστηµα µας, ενώ τα νέα σειριακά πρωτόκολλα 

επικοινωνίας είναι αρκετά εύκολα στον χειρισµό τους από τον ήδη υπάρχοντα 

µικροελεγκτή του συστήµατος µας. Μια τέτοια διασύνδεση θα µπορούσε να 

τοποθετηθεί άµεσα στην ήδη υπάρχουσα αναπτυξιακή πλακέτα πειραµατισµών 

κάνοντας χρήση της γενικής χρήσης πόρτας επικοινωνιών.  
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5.3 Αποστολή των δεδοµένων µέσω GPRS 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι και αυτό το κοµµάτι των περαιτέρω βελτιώσεων ανήκει 

στην προηγούµενη κατηγορία των HID. Το τοποθετήσαµε όµως σε διαφορετική 

ενότητα για τον λόγο της υψηλής σηµασίας που δίνουµε σε αυτήν την διασύνδεση.  

Όπως βλέπουµε και στην εικόνα 23, ο αποµακρυσµένος µετεωρολογικός σταθµός θα 

µπορούσε να κάνει χρήση του ενσωµατωµένου GPRS συστήµατος και έτσι να 

αποστέλλει τα δεδοµένα σε µία κατάλληλα σχεδιασµένη σελίδα του internet που θα 

είναι προσβάσιµη από οποιονδήποτε. Μέσω αυτής της σελίδας ο χρήστης θα είναι 

δυνατό να έχει από την οθόνη του υπολογιστή του µια πιο οπτική εικόνα των 

µεταβολών που συµβαίνουν στο κλίµα της περιοχής, να µελετήσει διαγράµµατα που 

αλλάζουν σε πραγµατικό χρόνο, να βλέπει εικόνα από το εν εξελίξει µετεωρολογικό 

φαινόµενο και τέλος να αποστέλλει εντολές ελέγχου στον µετεωρολογικό σταθµό.   

Μια άλλη χρήση του δικτύου GPRS είναι η συλλογή και αποστολή των δεδοµένων 

από ένα σύνολο µετεωρολογικών σταθµών σε αποµακρυσµένους εξυπηρετητές 

δικτύου. Έτσι διάφοροι µετεωρολογικοί οργανισµοί ή εκπαιδευτικά ιδρύµατα θα 

έχουν στην διάθεση τους µια πιο εκτεταµένη εικόνα της µεταβολής ευρύτερων 

µετεωρολογικών φαινοµένων. 

 

 

 

Εικόνα 23: ∆οµή ενός συστήµατος µεταφοράς δεδοµένων µέσο πρωτοκόλλου GPRS 
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6. Επίλογος 

Μέσω της ανάπτυξης του µετεωρολογικού σταθµού που περιγράφηκε στις 

προηγούµενες σελίδες καταφέραµε να κάνουµε µια πρώτη εισαγωγή στα τηλεµετρικά 

συστήµατα αποστολής και λήψης δεδοµένων καθώς επίσης και να µελετήσουµε το 

πως µπορούµε να συλλέξουµε και έπειτα να διαχειριστούµε µια πληροφορία, όπως 

είναι τα δεδοµένα καιρού.  

Σε όλα τα στάδια εξέλιξης και κατασκευής του συστήµατος αντιµετωπίστηκαν 

σφάλµατα τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού ηλεκτρονικών κυκλωµάτων αλλά και 

δόµησης του λογισµικού. Φυσικά, από όλη την διαδικασία εύρεσης της ιδέας 

κατασκευής, πειραµατισµού για τον αν λειτουργεί σωστά και τέλος, εύρεσης και 

λύσης του σφάλµατος, αποκοµίστηκαν γνώσεις τόσο σε επίπεδο λειτουργίας των 

ηλεκτρονικών κυκλωµάτων αλλά κυρίως του τρόπου εργασίας που πρέπει να 

ακολουθείται για να διεκπεραιώνεται σωστά ένα τέτοιο εγχείρηµα.  
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