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Περίληψη 
 

  Η παρούσα εφαρµογή επιτρέπει την αποµακρυσµένη διαχείριση ηλεκτρικών συσκευών 

µέσω διαδικτύου. Αποτελείται ένα µικρουπολογιστικό κύκλωµα (hardware), το οποίο 

συνδέεται µε τον υπολογιστή που λειτουργεί ως server, από το λογισµικό (software), που 

χρησιµοποιείται για τη διασύνδεση του υπολογιστή µε το hardware µέσω της RS232 και 

από µια ιστοσελίδα, την οποία µπορεί να ανοίξει ο χρήστης από οποιοδήποτε µέρος, αρκεί 

να έχει πρόσβαση στο internet. 

  Όταν ο χρήστης ανοίξει την ιστοσελίδα, ενηµερώνεται σχετικά µε την τρέχουσα 

θερµοκρασία που επικρατεί στο χώρο οπου βρίσκεται ο server, καθώς επίσης και µε την 

κατάσταση των συσκευών. Εφόσον το επιθυµεί, µπορεί να αλλάξει την κατάσταση 

οποιασδήποτε συσκευής, απλώς µε το πάτηµα του αντίστοιχου κουµπιού.  

  Το µικρουπολογιστικό σύστηµα αναλαµβάνει να αλλάξει την κατάσταση των συσκευών 

και να στείλει τη θερµοκρασία στον Η/Υ. Η διασύνδεση του κυκλώµατος µε τον Η/Υ 

επιτυγχάνεται µέσω µιας εφαρµογής σε Visual Basic 6. Τέλος, η ιστοσελίδα που είναι και 

το interface µε τον χρήστη, έχει πραγµατοποιηθεί σε PHP. 

 

 
 

Abstract 
 

  This project is designed for distant control of electrical devices through the internet. It 

consists of a microcomputing system (hardware), which is connected to a computer that is 

used as a server, a software that is used for coupling the hardware and the computer via 

RS232 and a website that allows users to access the system remotely, from any location, 

provided they have an internet connection. 

  Through the website, the user can monitor the current temperature of the room that the 

server is installed in, as well as the state of the devices. The user can also modify the state 

of any device he wishes, by just clicking the equivalent button. 

  The Microcomputing system is responsible for changing the state of the devices and 

sending the temperature data to computer. The coupling between the hardware and the 

computer was implemented in Visual Basic 6, whereas the website was developed using 

PHP. 
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1. Εισαγωγή 

 
  Η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι εφαρµογές της, συνετέλεσαν στην πρόοδο των 

επιστηµών και συνακόλουθα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου. Στη 

ραγδαία αυτή εξέλιξη µεγάλη συµβολή είχε η ανακάλυψη των ολοκληρωµένων 

κυκλωµάτων στα µέσα του περασµένου αιώνα. 

   Επειδή το ισχυρότερο κίνητρο των ανθρώπων για τεχνολογική πρόοδο και επιστηµονική 

ανάπτυξη είναι ο πόλεµος, οι ευεργετικές εφαρµογές της τεχνολογίας επηρέασαν πρώτα 

τις στρατιωτικές δυνάµεις, για λογαριασµό των οποίων και δηµιουργήθηκαν, κυρίως των 

µεγάλων δυνάµεων του κόσµου. Έπειτα άρχισαν οι εφαρµογές στην επιστηµονική έρευνα 

και µετά στη βιοµηχανία. Η τεχνολογία των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων σήµερα, 

εξελίσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς και οι εταιρίες στον κόσµο επενδύουν µεγάλα ποσά 

για την έρευνα και την κατασκευή τελειότερων συστηµάτων, µε σκοπό τη µείωση του 

κόστους των προσφερόµενων προϊόντων καθώς επίσης και την απλούστευση του 

χειρισµού τους. 

  Τελικά πέρασαν και στην καθηµερινότητα του ανθρώπου για τη δική του εξυπηρέτηση, 

ευκολία και βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου. 

   Ανάµεσα στις ψηφιακές εφαρµογές της τεχνολογίας που διείσδυσαν στην καθηµερινή 

ζωή των ανθρώπων κατατάσσονται και οι εφαρµογές που αφορούν στην αυτοµατοποίηση 

και γενικότερα ψηφιοποίηση της λειτουργίας των σπιτιών. Για παράδειγµα, οι 

επιστήµονες άρχισαν να σχεδιάζουν τα λεγόµενα «έξυπνα» σπίτια, τα οποία για κάποιον 

επιστηµονικά καταρτισµένο, δεν είναι καθόλου έξυπνα, απλά είναι ψηφιακά. Τα ψηφιακά 

σπίτια έχουν πολλές δυνατότητες, όλες αυτές που χαρίζει η ψηφιακή τεχνολογία. 

Μπορούν να ελέγχουν τα πάντα για το τι συµβαίνει µέσα στο σπίτι. Από το ποιοι και 

πόσοι είναι µέσα στο σπίτι, µέχρι το αν υπάρχει γάλα στο ψυγείο και ως πότε αυτό θα 

είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Τέτοιου µεγέθους αυτοµατισµοί καθιστούν τον 

οικονόµο του σπιτιού άχρηστο. 

   Αυτές οι τοµές στην καθηµερινή ζωή του ανθρώπου είναι σηµαντικότατες. Είναι τα 

αποτελέσµατα της τεχνολογίας, που όταν εισβάλλουν σε τέτοιο επίπεδο στην 

καθηµερινότητα του ανθρώπου, γίνονται δώρα ή καταστροφή για τον ίδιο τον άνθρωπο, 

ανάλογα µε τον τρόπο που θα τα χειριστεί, δηλαδή ανάλογα µε την ωριµότητα του ίδιου. 
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2. Στοχος της εργασιας 

   
   Στη σύγχρονη εποχή, µεγάλο πλεονέκτηµα για τον άνθρωπο είναι η εξ’ αποστάσεως 

‘παρουσία’ του. ∆ηλαδή να µην είναι παρών, σαν φυσική παρουσία, αλλά να 

διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του από απόσταση. 

  Αυτό ακριβώς το γεγονός βρίσκεται και στους στόχους της παρούσας εργασίας. Ο 

κάτοχος του σπιτιου, όπου θα είναι εγκατεστηµένη αυτή η εφαρµογή, να µπορεί να το 

διαχειρίζεται όχι απλα ψηφιακά από το σπίτι, αλλά να µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό 

από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου. Φυσικά αυτό δεν σηµαίνει ότι θα δηµιουργήσουµε  

καινούριο δίκτυο υπηρεσιών, απλά θα εκµεταλλευτούµε το ήδη υπάρχον παγκόσµιο 

δίκτυο µεταφοράς δεδοµένων, το οποίο λειτουργεί µε επιτυχία συνενώνοντας όλο τον 

κόσµο. Το διαδίκτυο. Και από τις εφαρµογές του διαδικτύου θα εκµεταλλευτούµε την πιο 

διαδεδοµένη και δηµοφιλέστερη. Τον παγκόσµιο ιστό. Έτσι ο τρόπος που θα συνδέεται ο 

κάτοχος του σπιτιού µε το σπίτι του θα είναι απλός και θα µπορεί να έχει από παντού 

πρόσβαση χωρίς να έχει ανάγκη από εξοπλισµό, παρά µόνο πρόσβαση στο  διαδίκτυο. 

 

  Ο στόχος λοιπόν της εργασίας είναι να υλοποιηθεί το κατάληλο hardware και software 

για τον έλεγχο µιας απλής διάταξης έως και πέντε συσκευών ενός σπιτιού. Με κατάληλες 

τροποποιήσεις, µπορούν να προστεθούν επιπλέον συσκευές σε πολυπλοκότερες διατάξεις 

για µεγαλύτερες απαιτήσεις. 

  Πιο συγκεκριµένα, στο σύστηµα αυτό υπάρχει ενα αισθητήριο θερµοκρασίας το LM35 

της εταιρείας National Semicontactor, η οποία απεικονίζεται σε βαθµούς Κελσίου στο 

ειδικό πρόγραµµα που εχει δηµιουργηθεί σε γλώσσα Visual Basic 6 και πρέπει να είναι 

εγκατεστηµένο στον server, δηλαδή στον υπολογιστή που θα είναι υπεύθυνος για τον 

έλεγχο των συσκευών καθώς επίσης και της θερµοκρασίας. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 

µέσω µιας ιστοσελίδας να παρακολουθεί την θερµοκρασία και να ενεργοποιεί ή να 

απενεργοποιεί ανάλογα µε την επιθυµία του τις ηλεκτρικές συσκευές. 

  Το βασικότερο κοµµάτι όµως της διάταξης είναι ο µικροελεγκτής, ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για την όλη λειτουργία του συστήµατος. Στη συγκεκριµένη εφαρµογή έχει 

χρησιµοποιηθεί ο µικροελεγκτής MC68HC908GP32 της εταιρείας MOTOROLA. Η 

αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του θα γίνει σε επόµενη ενότητα, αξίζει όµως να 

σηµειωθεί ότι η επεξεργασία της θερµοκρασίας και η ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 

των συσκευων γίνονται µέσω των δυνατοτήτων που µας προσφέρει ο MC68HC908GP32. 
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3. Ανάλυση Εξαρτηµάτων 
 

3.1   Το αισθητήριο θερµοκρασίας LM35 

        

Για τη µέτρηση της θερµοκρασίας στην εφαρµογή αυτή έχει επιλεγεί το αισθητήριο 

LM35DZ της εταιρείας National Semiconductor.  

 

 

 

Ο αισθητήρας αυτός είναι ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα ικανοποιητικής ακρίβειας που µας 

δίνει µια γραµµικά αναλογική τάση που αντιστοιχεί σε 10mV/0C. ∆εν απαιτεί εξωτερική 

βαθµονόµηση και εποµένως για θερµοκρασία 250C η έξοδος του αισθητήρα ισοδυναµεί 

µε τάση 250C x 10mV/0C = Vout = 250mV. Το εύρος της θερµοκρασίας που µπορεί να 

µετρήσει κυµαίνεται από -55 έως 150 0C. 

 

  Η τάση εξόδου του αισθητηρίου θα πρέπει να οδηγηθεί σε έναν µετατροπέα αναλογικού 

σήµατος σε ψηφιακό (analog to digital converter) έτσι ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω 

επεξεργασία του σήµατος µετά την ψηφιοποίησή του. 

 

 

Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα:  

•   Βαθµολογηµένος άµεσα σε ° Κελσίου (Centigrade). 

•   Γραµµικός  παράγοντας κλίµακας + 10.0 mV/°C. 

•   0.5°C ακρίβεια (στους +25°C). 

•   Εκτιµηµένος για εύρος θερµοκρασίας από −55° έως  +150°C  

•   Κατάλληλος για τις µακρινές εφαρµογές. 

•   Χαµηλότερο κόστος λόγω wafer-level trimming. 
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•   Λειτουργεί από 4 ως 30 volts. 

•   Ρεύµα λιγότερο από 60 µA. 

•   Μη γραµµικότητα  ±1⁄4°C (τυπική τιµή). 

•   Χαµηλή σύνθετη αντίσταση, 0.1 W για φορτίο 1 mA. 
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   3.2  Ο µετατροπέας από αναλογικό σε ψηφιακό ADC0805 

 

  Η επεξεργασία της θερµοκρασίας από τον µικροελεγκτή γίνεται ψηφιακά. Το 

αισθητήριο όµως που έχουµε χρησιµοποιήσει µας δίνει αναλογική έξοδο. Για αυτό το 

λόγο, είµαστε αναγκασµένοι να παρεµβάλουµε ανάµεσα στο αισθητήριο και τον  

MC68HC908GP32 έναν µετατροπέα από αναλογικό σήµα σε ψηφιακό. 

 

  Ο ADC0805 είναι µετατροπέας τεχνολογίας CMOS, ο οποίος λαµβάνει ένα συνεχές 

αναλογικό σήµα και το µετατρέπει σε ένα διακριτό ψηφιακό. Η έξοδος του µπορεί να 

συνδεθεί άµεσα µε µικροελεγκτές χωρίς να χρειάζεται κάποιο ειδικό interface. 

  Επιλέγοντας την κατάλληλη τάση εισόδου, µπορεί να αρχικοποιηθεί η τιµή της DC 

συνιστώσας. Επιπρόσθετα, η τάση αναφοράς µπορεί να ρυθµιστεί, έτσι ώστε να 

επιτρέπεται η κωδικοποίηση οποιουδήποτε µικρού διαστήµατος αναλογικής τάσης σε 8-

µπιτη πληροφορία.  

  Στη συγκεκριµένη εφαρµογή, το αισθητήριο µεταβάλλει την έξοδο του κατά 10mV/°C. 

Για να είναι διακριτό αυτό το σήµα από τον A/D, η τάση αναφοράς υπολογίστηκε πως 

πρέπει να είναι ίση µε 0.64V . Η τροφοδότηση του ADC0805 µε την τάση αναφοράς έγινε 

µέσω ενός ακόλουθου τάσης και συγκεκριµένα του TLC271, για να αποφύγουµε τυχόν 

παραλληλισµό µε την εσωτερική αντίσταση του µετατροπέα. 

   

Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: 

 

• Συµβατός µε µικροελεγκτές χωρίς να χρειάζεται ειδικό interface  

• Χρόνος που χρειάζεται για την επικοινωνία: 135 ns 

• Μπορεί να δεχθεί διαφορικές αναλογικές τάσεις εισόδου 

• Οι είσοδοι και έξοδοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις τάσης των MOS και TTL 

τεχνολογιών 

• Λειτουργεί µε τάση αναφοράς 2.5 V 

• ∆ιαθέτει on-chip γεννήτρια ρολογιού 

• Με τροφοδοσία 5 V το εύρος της αναλογικής τάσης εισόδου κυµαίνεται από 0 έως 

5 V 

• ∆εν απαιτείται ρύθµιση του µηδέν 
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• Συσκευασία DIP µε 20 pin και standard µεγέθους 0.3¨ 

• ∆ιαχωρισµός Ζωνών:  8-bit 

• Συνολική απόκλιση λάθους:  ±1⁄4 LSB, ±1⁄2 LSB και ±1 LSB 

• Χρόνος που απαιτείται για τη µετατροπή: 100 ns 

  Στο σχήµα που παρατείθεται παρακάτω εµφανίζονται τα pins του ADC0805 καθώς 

επίσης και οι λειτουργίες τους. 

 

Σ 

 

 

  Ο µετατροπέας για να διαβάσει την αναλογική τάση του αισθητηρίου, χρειάζεται κάποια 

σήµατα ελέγχου. Αυτά είναι τα: CS, RD,WR και INTR.  

CS: Χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση του A/D. Όταν σε αυτό το pin εφαρµοστεί 

λογικό µηδέν, ενεργοποιείται ο ADC0805.  

WR: Είναι ένα σήµα ελέγχου, µε το οποίο ο ADC ξεκινάει τη διαδικασία της µετατροπής.  

Με το CS να είναι σε λογική κατάσταση µηδέν και στέλνοντας έναν παλµό από µηδέν σε 

ένα στο WR, αρχίζει η µετατροπή του αναλογικού σήµατος σε δυαδική πληροφορία. 

INT: Το INT είναι ένα σήµα που στέλνει ο A/D στον µικροελεγκτή για να του 

υποδηλώσει οτι η µετατροπή έχει πραγµατοποιηθεί. Ελέγχοντας αυτό το pin ξέρουµε πότε 

είναι η κατάλληλη στιγµή για να διαβάσουµε τα δεδοµένα. Εάν η µετατροπή είναι σε 

εξέλιξη, το pin είναι σε λογική κατάσταση ένα και µόλις ολοκληρωθεί, περνάει σε λογικό 

µηδέν. 
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RD: Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η µετατροπή και το INT έχει γίνει µηδέν, τότε πρέπει να 

να στείλουµε στο RD λογικό µηδέν για να επιτραπεί η ανάγνωση της δυαδικής πλέον 

πληροφορίας από τις εξόδους του ADC. Την πληροφορία αυτή, την εµφανίζει στα pins 11 

έως 17 (DB0 - DB7), τα οποία συνδέονται παράλληλα µε την portA του µικροελεγκτή 

(ένα προς ένα pin).  

  Ο µικροελεγκτής, αφού πρώτα ολοκληρώσει την επεξεργασία των δεδοµένων για την 

ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συσκευών, είναι πλέον σε θέση να στείλει τα 

σήµατα ελέγχου και να διαβάσει τη δυαδική πληροφορία που του στέλνει ο ADC0805. 
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3.3 Ο µετατροπέας τάσης MC145407 

 

  Στη σχεδίαση του κυκλώµατος έπρεπε να λάβουµε υπόψιν ότι ο µικροελεγκτής 

συνδέεται µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω της σειριακής θύρας, δηλαδή του 

πρωτοκόλου RS232. Το πρωτόκολλο αυτό λειτουργεί στα 12 Volt ενώ ο µικροελεγκτής 

δίνει τάση της τάξεως των 5 Volt. Συνεπώς, χρειαζόµαστε ένα µετατροπέα τάσεως για να 

γίνει εφικτή η επικοινωνία µε τον υπολογιστή. Ο MC145407 της Motorola 

χρησιµοποιήθηκε ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Με την κατάλληλη συνδεσµολογία 

µετατρέπει την πληροφορία που µεταδίδει ο µικροελεγκτής, σε τάση που να µπορεί να 

διαβαστεί από την σειριακή θύρα, καθώς επίσης και την πληροφορία που στέλνει η 

σειριακή θύρα σε ανάλογη τάση αναγνώσιµη για τον MC68HC908GP32. 

 

  Ο MC145407 είναι ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα απότελούµενο από πύλες πυριτίου 

CMOS το οποίο συνδυάζει τρεις οδηγούς και τρεις δέκτες. Τάση λειτουργίας του είναι τα 

5 V. Ένας διπλασιαστής τάσης χρησιµοποιείται για να µετατρέπει τα 5 V σε ± 10V. Αυτό 

πραγµατοποιείται µέσω ενός ταλαντωτή της τάξεως των 20 KH που περιλαµβάνεται στο 

ολοκληρωµένο κύκλωµα και τεσσάρων ηλεκτρολυτικών πυκνωτών. 

 

 

Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: 

 

 

� Οδηγοί 

• Ταλάντωση εξόδου  ± 7.5 V 

• Αντίσταση διακοπής λειτουργίας 300 Ω 

• Περιορισµός ρεύµατος εξόδου 

• Είσοδοι συµβατές µε τεχνολογίες TTL και CMOS 

• Περιορισµός ρυθµού µεταβολής από 4 V/µs έως 30 V/µs 
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� ∆έκτες 

• + 25 V κλίµακα εισόδου 

• 3 έως 7 ΚΩ αντίσταση εισόδου 

• 0.8 V υστέρηση για την βελτίωση της αντοχής στο θόρυβο 

 

Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται τα pins του MC145407 καθώς επίσης και οι λειτουργίες 

τους. 
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4.  Ο Μικροελεγκτής MC68HC908GP32 

 

  Για τη διεκπεραίωση της πτυχιακής εργασίας χρησιµοποιήθηκε ο µικροελεγκτής 

MC68HC908GP32 της εταιρείας MOTOROLA, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια που 

χρησιµοποιεί  την κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) MC68HC08. Έχει τη 

δυνατότητα να προγραµµατίζεται σε Assembly αλλά και σε C. ∆ιαθέτει 32 Kbytes on-

chip µνήµη FLASH, καθώς επίσης και 512 bytes on-chip RAM (µνήµη τυχαίας 

προσπέλασης). Η µέγιστη συχνότητα εσωτερικής λειτουργίας του είναι στα 8 MHz. Έχει 

33 pin εισόδου / εξόδου γενικής χρήσης, από τα οποία κάποια διαθέτουν και pullup 

αντιστάσεις. Στο σχήµα παρουσιάζεται η έκδοση PDIP (Plastic Dual In Line Packadge) 

των 40 pins και οι περιγραφικές λειτουργίες αυτών. 
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4.1 Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα: 

 

• 4.1.1  Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) 

  Ο µικροεπεξεργαστής σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα κυκλώµατα που υπαρχούν 

εσωτερικά για την υποστήριξη του, αποτελεί την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας. Αυτό 

που κάνει, είναι να ανασύρει µία εντολή που είναι αποθηκευµένη σε µία θέση µνήµης και 

να την εκτελεί. Στη συνέχεια κάνει το ίδιο και για τις επόµενες εντολές έως ότου 

εκτελεστούν όλες, δηλαδή έως ότου εκτελεστεί το πρόγραµµα που έχει δοθεί από τον 

χρήστη.  

   Η CPU περιέχει πέντε καταχωρητές όπου µπορούν να αποθηκευτούν πληροφορίες, έτσι 

ώστε να δίνεται η δυνατότητα για περαιτέρω επεξεργασία αυτών. 

Όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί, οι καταχωρητές είναι: 

 

• Ο Accumulator (Α), ο οποίος είναι καταχωρητής γενικής χρήσης των 8 bit. 

Χρησιµοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση τελεστών και αποτελεσµάτων 

αριθµητικών πράξεων. 

• Ο Index Register (Η:Χ) είναι καταχωρητής των 16 bit και επιτρέπει τη 

δεικτοδοτούµενη διευθυνσιοδότηση. H είναι το υψηλότερο byte ενώ X είναι το 

χαµηλότερο. 

• Ο Stack Pointer (SP) είναι ένας καταχωρητής των 16 bit και σε αυτόν 

αποθηκεύεται η διεύθυνση της επόµενης περιοχής στο σωρό. Η αρχική του τιµή 

είναι $00FF. Κάθε φορά που αποθηκεύεται µία πληροφορία στο σωρό, τότε ο 

stack pointer µειώνεται, ενώ όταν  ανασύρεται µία πληροφορία, τότε αυξάνεται. 

• O Program Counter (PC) είναι και αυτός ένας καταχωρητής των 16 bit και 

περιέχει τη διεύθυνση της επόµενης εντολής που πρόκειται να εκτελεστεί.  

• O Condition Code Register (CCR) είναι της τάξεως των 8 bit και περιέχει κάποιες 

σηµαίες για τον έλεγχο των interrupts και των αποτελεσµάτων των εντολών που 

έχουν εκτελεστεί. 
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• 4.1.2  Μονάδα Μνήµης 

  Στον MC68HC908GP32 η µνήµη αποτελείται από την RAM, την ROM και την FLASH 

memory. Η µνήµη RAM είναι µόνο για προσωρινή αποθήκευση δεδοµένων και 

προγραµµάτων, λόγω του οτι όταν σταµατήσει η παροχή τροφοδοσίας, χάνει όλες τις 

πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί σε αυτή. Συγκεκριµένα στον MC68HC908GP32 η 

RAM είναι στη διεύθυνση από $0040 έως $023F και είναι της τάξεως των 512 byte. 

  Στη µνήµη ROM οι πληροφορίες που αποθηκεύονται, παραµένουν ανεξάρτητα της 

τροφοδοσίας και για αυτό το λόγο συνήθως συναντάµε προγράµµατα τα οποία είναι 

απαραίτητα για την λειτουργία του κυκλώµατος. Η µνήµη ROM καταλαµβάνει 307 bytes. 

  Η FLASH είναι µία µή-πτητική µνήµη, η οποία µπορεί να διαγραφεί και να 

προγραµµατιστεί ηλεκτρικά ( EEPROM – Electrically Erasable Programmable Read-Only 

Memory).  Καταλαµβάνει συνολικά 32 Kbytes και βρίσκεται στις διευθύνσεις: $8000 - 

$FDFF και $FFDC - $FFFF. Στη διεύθυνση $FE08 βρίσκεται ο καταχωρητής ελέγχου της 

FLASH, που είναι υπεύθυνος για τις λειτουργίες προγραµµατισµού και διαγραφής της 

µνήµης. 
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• 4.1.3  Μονάδες Εισόδου / Εξόδου (Ι/Ο) 

  Οι Μονάδες Εισόδου / Εξόδου (I/O) χρησιµοποιούνται για τη διασύνδεση του 

µικροελεγκτή µε διάφορα περιφερειακά, υπολογιστές και άλλα κυκλώµατα. 

  33 pins του µικροελεγκτή αφορούν σε πέντε θύρες (πόρτες), οι οποίες µπορούν να 

προγραµµατισθούν σαν είσοδοι, σαν έξοδοι, ή και αµφίδροµα ανάλογα µε την απαίτηση 

της εκάστοτε εφαρµογής. Κάποιες από αυτές τις θύρες έχουν επιπρόσθετες λειτουργίες, 

έτσι ώστε να παρέχονται στο χρήστη ακόµα περισσότερες δυνατότητες. 

  Κάθε θύρα αποτελείται από δύο καταχωρητές. Έναν για τον έλεγχο της θύρας  (Data 

Direction Register), µέσω του οποίου µπορούµε να ρυθµίσουµε την κατάσταση της θύρας 

που χρησιµοποιούµε, αν θέλουµε δηλαδή να είναι είσοδος ή έξοδος και έναν για την 

προσωρινή αποθήκευση δεδοµένων (Data Register), των δεδοµένων δηλαδή που 

λαµβάνουµε από κάποια συσκευή που είναι συνδεδεµένη στη θύρα ή δεδοµένα που 

θέλουµε να στείλουµε σε αυτή τη συσκευή, ανάλογα µε την κάθε περίπτωση. 

 

  Στη συγκεκριµένη εφαρµογή έχουµε χρησιµοποιήσει τέσσερις θύρες :  

την portA, την portB, την portC και την portE. 

  Η portA, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα, είναι της τάξεως των 8 bit και 

µοιράζεται τα pins της µε τη µονάδα διακοπής πληκτρολογίου (Keyboard Interrupt 

Module). Η ρύθµιση της ως είσοδο ή έξοδο γίνεται µέσω του portA Data Direction 

Register (DDRA). Και τα 8 bits είναι αναγνώσιµα αλλά και εγγράψιµα. Ο έλεγχος του 

κάθε pin για το τι κατεύθυνσης θα είναι, γίνεται µέσω του αντίστοιχου bit  του 

καταχωρητή. Στην περίπτωση που θέλουµε να είναι είσοδος, το θέτουµε σε λογικό µηδέν 

(0), ενώ για έξοδο πρέπει να το θέσουµε ίσο µε λογικό ένα (1). 

Ο καταχωρητής δεδοµένων (PTA) αποθηκεύει προσωρινά την πληροφορία για κάθε pin 

της θύρας.  

 

  Η portB έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε την portA και χρησιµοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, 

µε µόνη διαφορά ότι µοιράζεται τα pins της µε την µονάδα του εσωτερικού µετατροπέα 

από αναλογικό σε ψηφιακό (ADC). 

 

  Η portC είναι της τάξεως των 7 bit και όταν χρησιµοποιείται σαν είσοδος, παρέχει τη 

δυνατότητα ενεργοποίησης pullup αντιστάσεων. Αποτελείται από τον Data Register 

(PTC), τον Data Direction Register (DDRC) και τον Input Pullup Enable Register 

(PTCPUE), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ενεργοποίηση των pullup αντιστάσεων. Το 
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κάθε bit του (PTCPUE) µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτητα από το άλλο, µε την προυπόθεση 

βέβαια ότι είναι ρυθµισµένο ως είσοδος. Το λογικό ένα αντιστοιχεί σε ενεργοποιηµένη 

pullup αντίσταση, ενώ το λογικό µηδέν αντιστοιχεί σε απενεργοποιηµένη pullup. 

 

  Η portE αποτελείται από δύο pins µόνο. Οι καταχωρητές της είναι ο Data Register (PTE) 

και ο Data Direction Register (DDRE). Ο DDRE χρησιµοποιείται για να καθορίσουµε εάν 

το pin θα είναι είσοδος ή έξοδος. Το λογικό ένα αντιστοιχεί και εδώ σε έξοδο, ενώ το 

λογικό µηδέν σε είσοδο. Ο καταχωρητής δεδοµένων (PTE) περιέχει τα δεδοµένα που 

στέλνονται ή λαµβάνονται από το περιφερειακό που είναι συνδεδεµένο. 

  Η εναλλακτική λειτουργία της portE, την οποία έχουµε χρησιµοποιήσει και στην 

παρούσα εργασία, είναι η Serial Communication Interface. Το bit 0 είναι για την 

αποστολή δεδοµένων και το bit 1 για τη λήψη. Η ανάλυση της SCI θα γίνει σε επόµενη 

παράγραφο. Στο σχήµα που ακολουθεί, εµφανίζονται οι καταχωρητές των θυρών. 
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  Στη συγκεκριµένη εφαρµογή, στην portA έχουµε συνδέσει την έξοδο του εξωτερικού 

µετατροπέα από αναλογικό σε ψηφιακό ADC0805, ο οποίος µε τη σειρά του έχει 

συνδεδεµένη την είσοδο του µε το αισθητήριο θερµοκρασίας LM35DZ. Για να 

συµπεριφέρεται η portA ως είσοδος και για να ‘διαβάζει’ τα δεδοµένα που στέλνει ο 

µετατροπέας, πρέπει να κάνουµε τις κατάλληλες ρυθµίσεις. Πρέπει δηλαδή να 
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τοποθετήσουµε όλα τα bit του καταχωρητή Data Direction Register (DDRA) σε λογική 

κατάσταση µηδέν. Ο µετατροπέας για να κάνει τη µετατροπή της θερµοκρασίας από 

αναλογικό σήµα σε δυαδική λέξη (Byte), χρειάζεται τρία σήµατα ελέγχου, δηλαδή να 

πάρει εντολή από τον µικροελεγκτή και αφού ΄διαβάσει΄ την έξοδο του αισθητηρίου, να 

κάνει τη µετατροπή και να εµφανίσει τα δεδοµένα στην έξοδο του, δηλαδή στην portA. 

Για να στείλουµε αυτά τα σήµατα ελέγχου έχουµε επιλέξει τα τρία πρώτα bit της portC. 

Αυτά τα bit εποµένως, θέλουµε να συµπεριφέρονται ως έξοδος. Για να πραγµατοποιηθεί 

αυτό, τοποθετούµε αυτά τα bit του καταχωρητή Data Direction Register (DDRC), σε 

λογική κατάσταση ένα.  Όπως έχει ήδη προαναφερθεί και στην ανάλυση του ADC0805, 

αρχικά πρέπει να στείλουµε λογικό µηδέν στον pin 1 του ADC0805, το οποίο είναι το 

chip select (CS). Στη συνέχεια, στέλνουµε έναν παλµό, δηλαδή πρώτα λογικό µηδέν και 

αµέσως µετά λογικό ένα, στο pin 3 (WR). Μόλις ο ADC0805 αντιληφθεί αυτές τις 

πληροφορίες, ‘διαβάζει’ την έξοδο του LM35DZ και αρχίζει την µετατροπή. Για όσην 

ώρα γίνεται η µετατροπή, ο µετατροπέας µας εµφανίζει στο pin 5 (INT), δηλαδή στο bit 3 

της θύρας C, λογικό ένα . Εφόσον ολοκληρωθεί η µετατροπή το pin 5, αλλάζει κατάσταση 

και στέλνει στον µικροελεγκτή λογικό µηδέν για αυτό το λόγω αυτό το bit έχει οριστεί ως 

είσοδος. Στη συνέχεια ενεργοποιούµε την διαδικασία ανάγνωσης, γράφοντας λογικό 

µηδέν στο pin 2 του ADC0805, µέσω του bit 1 της portC για να µπορέσουµε να 

διαβάσουµε τα δεδοµένα από το αποτέλεσµα της µετατροπής. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται 

ο έλεγχος της µετατροπής και η ανάγνωση των δεδοµένων από το αισθητήριο 

θερµοκρασίας. 

   

  Στην portB έχουµε συνδέσει πέντε φωτοδιόδους (LED), οι οποίες αντικαθιστούν τις 

ηλεκτρικές συσκευές. Ο έλεγχος γίνεται µέσω της παροχής τάσης ή  της απουσίας τάσης. 

Πρέπει εποµένως, η portB να συµπεριφέρεται ώς έξοδος. Για αυτό το λόγο, τοποθετούµε 

όλα τα bit του καταχωρητή Data Direction Register (DDRB), σε λογική κατάσταση ένα.  

  Εάν είχαµε κανονικές συσκευές, στην portB θα συνδέαµε πέντε ηλεκτρονόµους (relay) 

ακολουθούµενους από τις συσκευές, τα κυκλώµατα των οποίων αναλύονται στο 

παράρτηµα 2. 

 Η ρύθµιση της portE, λόγω του ότι χρησιµοποιείται για τη σειριακή επικοινωνία, γίνεται 

µέσω των καταχωρητών της SCI. Η ανάλυση των ρυθµίσεων θα γίνει στο κεφάλαιο που 

ακολουθεί. 
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• 4.2  Πρωτόκολλο επικοινωνίας SCI 

 

  Ένα από τα βασικότερα κοµµάτια της παρούσας εφαρµογής, είναι το πρωτόκολλο 

επικοινωνίας SCI (Serial Interface Communication), το οποίο µας επιτρέπει τη 

διασύνδεση µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε συνδυασµό µε το πρωτόκολλο RS232, το 

οποίο θα αναλύσουµε στο επόµενο κεφάλαιο. 

  Το πρωτόκολλο SCI επιτρέπει την σειριακή ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ ενός 

µικροεπεξεργαστή µε περιφερειακές συσκευές, όπως εκτυπωτές, σαρωτές και ποντίκια. 

Επιπρόσθετα, η SCI επιτρέπει την επικοινωνία και µε άλλους µικροεπεξεργαστές ή ακόµη 

και µε ένα εξωτερικό δίκτυο. Ο όρος SCI χρησιµοποιείται κυρίως από την MOTOROLA. 

Οι περισσότερες εταιρείες µικροεπεξεργαστών ονοµάζουν το πρωτόκολλο Universal 

asynchronous receiver / transmitter (UART). 

  Η portE έχει χρησιµοποιηθεί για την σειριακή επικοινωνία του µικροελεγκτή µε τον 

υπολογιστή. Ο µικροελεγκτής MC68HC908GP32 µας δίνει τη δυνατότητα να στείλουµε, 

αλλά και να λάβουµε σειριακά λέξεις του ενός ή και περισσότερων byte. Αυτό σηµαίνει 

πως άν έχουµε προς απόστολή  µία πληροφορία παραδείγµατος χάριν του ενός byte, θα 

σταλεί πρώτα το λιγότερο σηµαντικό ψηφίο (bit), στη συνέχεια το δεύτερο και ούτω 

καθεξής µέχρις ότου να σταλεί και το πιο σηµαντικό ψηφίο.   

  Πιο αναλυτικά, η SCI περιλαµβάνει έναν µετατροπέα από παράλληλο σε σειριακό που 

εξυπηρετεί την αποστολή δεδοµένων και έναν µετατροπέα από σειριακό σε αναλογικό 

που εξυπηρετεί την λήψη δεδοµένων. Οι δύο αυτοί µετατροπείς µπορούν να 

λειτουργήσουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιούν ξεχωριστά σήµατα ενεργοποίησης και ενεργοποίησης µέσω interrupt, 

χρησιµοποιούν όµως την ίδια γεννήτρια ρυθµού µεταβίβασης δεδοµένων (baud rate 

generator). Το format λειτουργίας είναι non return to zero (NRZ). Κατά τη διάρκεια 

κανονικής λειτουργίας η CPU απεικονίζει την κατάσταση της SCI, γράφει τα δεδοµένα 

που πρόκειται να σταλούν και επεξεργάζεται τα δεδοµένα που έχουν ληφθεί. 

  Η επιλογή του ρολογιού για τη ρύθµιση του baud rate γίνεται µέσω του bit SCIBDSRC, 

του CONFIG2 καταχωρητή που βρίσκεται στη διεύθυνση $001Ε. Στο σχήµα που 

ακολουθεί απεικονίζεται το διάγραµµα  της βαθµίδας της SCI καθώς και οι επιλογές που 

παρέχονται για το baud rate. 
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 Οι καταχωρητές που είναι υπεύθυνοι για το σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι ο 

SCI control register 1 (SCC1), ο SCI control register 2 (SCC2), ο SCI control register 3 

(SCC3), ο SCI status register 1 (SCS1), ο SCI status register 2 (SCS2), ο SCI data register 

1 (SCDR) και ο SCI baud rate register (SCBR), όπως εµφανίζονται στο σχήµα που 

ακολουθεί και η ανάλυση των οποίων θα γίνει στην επόµενη παράγραφο. 
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  Όπως προαναφέρθει, η SCI χρησιµοποιεί το non return to zero mark / space data format. 

Αυτό σηµαίνει πως πριν να σταλεί ο επόµενος παλµός το σήµα δεν επιστρέφει στο µηδέν. 

Ακολουθεί ένα παραδείγµα αυτού του format. 
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• 4.2.1  Εκποµπός 

 

  Ο εκποµπός έχει τη δυνατότητα διαχείρισης πληροφοριών είτε της τάξης των 8 bit, είτε 

των 9 bit. Η κατάσταση του M bit στον SCI control register 1 (SCC1) καθορίζει το µήκος 

της λέξης. Όταν γίνεται αποστολή πληροφορίας των 9 bit, το bit Τ8 του SCI control 

register 3 (SCC3) είναι το ένατο ψηφίο. 

  Κατά τη διάρκεια µιας SCI εκποµπής, ο transmit shift register (καταχωρητής ολίσθησης 

του εκποµπού) ολισθαίνει τον πρώτο χαρακτήρα από το pin PTE0 / TxD. Ο SCI data 

register είναι ο καταχωρητής (µόνο εγγραφής), µεταξύ της εσωτερικής λεωφόρου 

δεδοµένων και του καταχωρητή ολίσθησης. Για την αρχικοποίηση µιας SCI εκποµπής 

πρέπει: 

1. Να γίνει ενεργοποίηση της SCI µε την εγγραφή λογικού ένα στο bit (ENSCI) 

του SCI control register 1 (SCC1). 

2. Να γίνει ενεργοποίηση του εκποµπού µε την εγγραφή λογικού ένα στο bit  TE 

του SCI control register 2 (SCC2). 

3. Να γίνει καθαρισµός του SCI transmitter empty bit µε την ανάγνωση του SCI 

status register 1 και κατόπιν να γίνει η εγγραφή των δεδοµένων στον SCI data 

register (SCDR). 

4. Επανάληψη του τρίτου βήµατος για κάθε επακόλουθη αποστολή. 

 

Στο επόµενο σχήµα φαίνεται το block διάγραµµα του εκποµπού. 
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  Κατά την εκκίνηση της εκποµπής, φορτώνεται αυτόµατα στον καταχωρητή ολίσθησης 

του εκποµπού µία προεισαγωγή από λογικούς άσσους. Μετά την αποστολή αυτής της 

προεισαγωγής, µεταφέρονται στον καταχωρητή ολίσθησης τα δεδοµένα του SCDR. Στη 

θέση του λιγότερου σηµαντικού ψηφίου του καταχωρητή ολίσθησης, µπαίνει ένα bit 

εκκίνησης, το οποίο είναι ένα λογικό µηδέν και στη θέση του πιο σηµαντικού ψηφίου, 

µπαίνει ένας λογικός άσσος. 

  Το SCI transmitter empty bit (SCTE), του SCS1, περνάει σε λογική κατάσταση ένα τη 

στιγµή που ο SCDR µεταφέρει ένα byte στον καταχωρητή ολίσθησης του εκποµπού. Το 

SCTE υποδεικνύει πως ο SCDR µπορεί πλέον να δεχθεί καινούρια δεδοµένα από την 

εσωτερική λεωφόρο δεδοµένων. Εάν και το SCI transmit interrupt enable bit (SCTIE), του 

SCC2, είναι ενεργοποιηµένο, τότε το bit SCTE προκαλεί µία αίτηση διακοπής ( 

transmitter CPU interrupt request). 
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  Εφόσον ο καταχωρητής ολίσθησης του εκποµπού δεν εκτελεί καµία αποστολή, το pin 

PTE0 / TxD βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας, δηλαδή σε λογικό ένα. Εάν οποιαδήποτε 

στιγµή, µέσω του προγράµµατος, το bit ENSCI του SCC1 γίνει µηδέν, τότε ο εκποµπός 

και ο δέκτης παύουν να χρησιµοποιούν τα pins της portE.   
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• 4.2.2  ∆έκτης 

 

  Ο δέκτης µπορεί και αυτός να διαχειριστεί δεδοµένα της τάξεως είτε των 8 bit, είτε των 9 

bit. Η κατάσταση του M bit του SCI control register 1 (SCC1) καθορίζει το µήκος της 

λέξης. Όταν γίνεται λήψη πληροφορίας των 9 bit, το bit R8 του SCI control register 2 

(SCC2) είναι το ένατο ψηφίο. Όταν γίνεται λήψη πληροφορίας των 8 bit, τότε το bit R8 

είναι ένα αντίγραφο του όγδοου bit (bit 7). 

  Κατά τη διάρκεια µιας SCI λήψης, ο receive shift register (καταχωρητής ολίσθησης  του 

δέκτη) ολισθαίνει τα δεδοµένα από το pin PTE0 / RxD. Ο SCI data register είναι ο 

καταχωρητής (µόνο ανάγνωσης) µεταξύ της εσωτερικής λεωφόρου δεδοµένων και του 

καταχωρητή ολίσθησης του δέκτη. Από τη στιγµή που ένας ολοκληρωµένος χαρακτήρας 

θα ολισθήσει µέσα στον καταχωρητή ολίσθησης, το τµήµα της πληροφορίας θα 

µεταφερθεί στον SCI data register. Το SCI receiver full bit (SCRF) του SCI status register 

1 γίνεται ένα, υποδηλώνοντας πως το byte που έχει ληφθεί µπορεί πλέον να διαβαστεί. 

Εάν και το SCI receive interrupt enable bit (SCRIE), του SCC2, είναι επίσης σε λογική 

κατάσταση ένα, τότε το bit SCRF δηµιουργεί µία αίτηση διακοπής (receiver CPU 

interrupt request).  

  

  Στο σχήµα που ακολουθεί εµφανίζεται το block διάγραµµα του δέκτη. 
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∆ιαχείρηση Ηλεκτρικών Συσκευών µέσω Internet 

 30 

• 4.2.3  Καταχωρητές 

 

  Το πρωτόκολλο επικοινωνίας SCI, όπως προαναφέρθει, περιλαµβάνει τους εξής 

καταχωρητές: 

• SCI control register 1  (SCC1) 

• SCI control register 2  (SCC2) 

• SCI control register 3  (SCC3) 

• SCI status   register 1  (SCS1) 

• SCI status   register 2  (SCS2) 

• SCI data     register      (SCDR) 

• SCI baud rate register  (SCBR) 

 

� Καταχωρητής SCC1 

 

Μέσω του καταχωρητή SCC1 µπορούµε να ενεργοποιήσουµε την SCI και να επιλέγξουµε 

κάποιες δυνατότητες που µας παρέχονται. 

 

 

 

 

 

  Πιο αναλυτικά: 

 

LOOPS – Loop mode select bit 

Αυτό το bit, το οποίο είναι αναγνώσιµο και εγγράψιµο, ενεργοποιεί τη λειτουργία Loop. 

Σε αυτή τη λειτουργία, το pin PTE0 / RxD είναι αποσυνδεδεµένο από την SCI και η 

έξοδος του εκποµπού συνδέεται µε την είσοδο του δέκτη. Και ο εκποµπός και ο δέκτης 

πρέπει να είναι ενεργοποιηµένοι. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική 

κατάσταση µηδεν. 
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  1 = Loop mode ενεργοποιηµένο 

  0 = Κανονική λειτουργία ενεργοποιηµένη 

 

ENSCI – Enable SCI bit 

Μέσω αυτού του bit (το οποίο είναι εγγράψιµο και αναγνώσιµο) γίνεται η ενεργοποιήση 

της SCI και της γεννήτριας του baud rate. Γράφοντας λογικό µηδέν στο ENSCI, το bit 

SCTE και το TC του SCS1 γίνονται ένα και απενεργοποιούνται οι διακοπές του 

εκποµπού. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική κατάσταση µηδεν. 

  1 = SCI Enabled 

  2 = SCI Disabled 

 

TXINV – Transmit Inversion bit 

Αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit  χρησιµοποιείται για να αντιστρέψει τα δεδοµένα 

που αποστέλλονται. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική κατάσταση 

µηδεν. 

  1 = Ενεργοποίηση αναστροφής 

  0 = Αναστροφή απενεργοποιηµένη 

 

     Σηµείωση 

Ενεργοποιώντας αυτό το bit αντιστρέφονται όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται, 

καθώς επίσης και τα bit αδράνειας, διακοπής, start και stop. 

 

M – Mode (Character Length) bit 

Αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit καθορίζει το µήκος της λέξης που πρόκειται να 

αποσταλεί ή να ληφθεί. Το µήκος µπορεί να είναι της τάξης των 8 ή των 9 bit. Όταν 

πρόκειται για µετάδοση των 9 bit, το ένατο bit µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώς stop bit, ώς 

σήµα αφύπνισης του δέκτη ή ως parity bit (ισότητας). Μετά από επανεκκίνηση, το bit 

αυτό είναι σε λογική κατάσταση µηδεν. 

  1 = 9-bit µετάδοση 

  0 = 8-bit µετάδοση 

 

Wake – Wake up Condition bit 

Αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η 

αφύπνιση της SCI : λογικό ένα στη θέση του πιο σηµαντικού bit της πληροφορίας που 
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λαµβάνεται (address mark) ή µία αδρανής κατάσταση στο pin PTE1 / RxD. Μετά από 

επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική κατάσταση µηδεν. 

  1 = address mark αφύπνιση 

  0 = αφύπνιση αδρανούς καταστάσεως 

 

ILTY – Idle Line Type bit 

Αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit καθορίζει το πότε η SCI θα αρχίζει να µετράει 

τους λογικούς άσσους σαν χαρακτήρες αδρανούς καταστάσεως. Η µέτρηση ξεκινάει είτε 

µετά το start bit, είτε µετά το stop bit. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε 

λογική κατάσταση µηδεν. 

  1 = Η µέτρηση αρχίζει µετά το stop bit 

  0 = Η µέτρηση αρχίζει µετά το start bit 

 

PEN – Parity Enable bit 

Αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit ενεργοποιεί τη λειτουργία ισότητας της SCI. Όταν 

είναι ενεργοποιηµένη αυτή η λειτουργία, τοποθετεί ένα parity bit στη θέση του πιο 

σηµαντικού ψηφίου. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική κατάσταση 

µηδεν. 

  1 = Λειτουργία parity ενεργοποιηµένη 

  0 = Λειτουργία parity απενεργοποιηµένη 

 

PTY – Parity bit 

Αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit καθορίζει εάν η SCI θα παράγει και θα ελέγχει για 

άρτια ή περιττή ισότητα Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική κατάσταση 

µηδεν. 

  1 = Περιττή ισότητα 

  0 = Άρτια ισότητα 

     Σηµείωση 

Αλλάζοντας κατάσταση κατά τη διάρκεια µιας αποστολής ή λήψης µπορεί να προκληθεί 

λάθος ισότητας. 

 

  Στο πρόγραµµα που έχουµε υλοποιήσει σε γλώσσα Assembly, κατά την αρχικοποιήση, 

τοποθετούµε σε λογική κατάσταση µόνο το έκτο bit του SCC1, δηλαδή το bit ENSCI, για 

να ενεργοποιήσουµε την SCI. 
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� Καταχωρητής SCC2 

 

Ο καταχωρητής SCC2 χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση κάποιων interrupts, την 

ενεργοποίηση του εκποµπού και του δέκτη, καθώς και του ελέγχου της αφύπνισης της 

SCI και των χαρακτήρων διακοπής. 

 

 

SCTIE – SCI Transmit Interrupt Enable bit 

Αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit επιτρέπει στο bit SCTE να προκαλεί αίτηµα 

διακοπής. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική κατάσταση µηδεν. 

  1 = SCTE ενεργοποιηµένο για πρόκληση interrupt 

  0 = SCTE απενεργοποιηµένο για πρόκληση interrupt 

 

TCIE – Transmission Complete Interrupt Enable bit 

Αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit επιτρέπει στο bit TC να προκαλεί αίτηµα 

διακοπής. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική κατάσταση µηδεν. 

  1 = TC ενεργοποιηµένο για πρόκληση interrupt 

  0 = TC απενεργοποιηµένο για πρόκληση interrupt 

 

SCRIE – SCI Receiver Interrupt Enable bit 

Αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit επιτρέπει στο bit SCRF να προκαλεί αίτηµα 

διακοπής. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική κατάσταση µηδεν. 

  1 = SCRF ενεργοποιηµένο για πρόκληση interrupt 

  0 = SCRF απενεργοποιηµένο για πρόκληση interrupt 

 

ILIE – Idle Line Interrupt Enable bit 

Αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit επιτρέπει στο bit IDLE να προκαλεί αίτηµα 

διακοπής. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική κατάσταση µηδεν. 

  1 = IDLE ενεργοποιηµένο για πρόκληση interrupt 

  0 = IDLE απενεργοποιηµένο για πρόκληση interrupt 
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TE – Transmitter Enable bit 

Τοποθετώντας αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit σε λογική κατάσταση ένα, αρχίζει η 

αποστολή, στέλνοντας πρώτα ένα δείγµα από 10 ή 11 λογικούς άσσους από τον 

καταχωρητή ολίσθησης του εκποµπού στο pin PTE0 / TxD. Εάν το πρόγραµµα 

τοποθετήσει το bit TE σε λογική κατάσταση µηδέν, θα ολοκληρωθεί πρώτα η απόστολή 

που είναι σε εξέλιξη και µετά θα περάσει το PTE0 / TxD σε αδρανή κατάσταση (λογικό 

ένα). Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική κατάσταση µηδεν. 

  1 = Εκποµπός ενεργοποιηµένος 

  0 = Εκποµπός απενεργοποιηµένος 

 

     Σηµείωση 

Η αλλαγή της λογικής κατάστασης του bit TE απαγορεύεται, όταν το ENSCI bit του 

SCC1 είναι σε λογική κατάσταση µηδέν. 

 

RE – Receiver Enable bit 

Τοποθετώντας αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit σε λογική κατάσταση ένα, 

ενεργοποιείται ο δέκτης. Θέτοντας το σε κατάσταση µηδέν, απενεργοποιείται ο δέκτης, 

αλλά δεν επηρεάζονται οι σηµαίες διακοπής του δέκτη. Μετά από επανεκκίνηση, το bit 

αυτό είναι σε λογική κατάσταση µηδεν. 

  1 =  ∆έκτης ενεργοποιηµένος 

  0 =  ∆έκτης απενεργοποιηµένος 

 

     Σηµείωση 

Η αλλαγή της λογικής κατάστασης του bit RE απαγορεύεται, όταν το ENSCI bit του 

SCC1 είναι σε λογική κατάσταση µηδέν. 

 

 

RWU – Receiver Wake Up bit 

Αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit θέτει τον δέκτη σε κατάσταση standby κατά τη 

διάρκεια που οι αιτήσεις διακοπής του δέκτη είναι απενεργοποιηµένες. Το bit Wake του 

SCC1 καθορίζει εάν η αφύπνιση του δέκτη θα γίνει µέσω µιας αδρανούς εισόδου ή µέσω 

του address mark. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική κατάσταση µηδεν. 

  1 = Standby κατάσταση 

  0 = Κανονική λειτουργία 
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SBK – Send Break bit 

Κάνοντας αυτό το το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit ένα και µετά µηδέν, µεταδίδεται ένας 

χαρακτήρας διακοπής ακολουθούµενος από έναν λογικό άσσο. Αυτός ο άσσος εγγυάται 

την αναγνώριση ενός έγκυρου start bit. Εάν το SBK παραµείνει σε λογική κατάσταση ένα, 

τότε ο εκποµπός στέλνει συνεχόµενα χαρακτήρες διακοπής ακολουθούµενους από 

λογικούς άσσους. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική κατάσταση µηδεν. 

  1 = Αποστολή χαρακτήρων διακοπής 

  0 = ∆εν αποστέλλονται χαρακτήρες δικοπής 

 

     Σηµείωση 

Να µη γίνεται αλλαγή κατάστασης του bit SBK αµέσως µετά την ενεργοποιήση του bit 

SCTE. Εάν συµβεί αυτό, τότε αντί για το δείγµα των λογικών άσσων θα σταλεί ένας 

χαρακτήρας διακοπής. 

 

  Το bit του οποίου µεταβάλλουµε την κατάσταση, που ανήκει στον καταχωρητή SCC2, 

είναι το bit που είναι υπεύθυνο για την ενεργοποιήση του δέκτη, δηλαδή το RE. Η αλλαγή 

σε λογική κατάσταση ένα, δεν γίνεται κατά την αρχικοποίηση, αλλά σε µια υπορουτίνα 

που έχουµε υλοποιήσει για τη λήψη δεδοµένων. Από τη στιγµή που ο µικροελεγκτής θα 

είναι έτοιµος να δεχθεί δεδοµένα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το πρόγραµµα εκτελεί 

αυτή την υπορουτίνα, στην οποία η πρώτη εντολή είναι αυτή της ενεργοποίησης του 

δέκτη. 

  Στη συνέχεια, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η λήψη, ο µικροελεγκτής θα πρέπει να στείλει 

δεδοµένα στον Η/Υ, τα οποία είναι η µέτρηση της θερµοκρασίας από το αισθητήριο 

LM35DZ. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό, πρέπει πρώτα να γίνει απενεργοποίηση του RE 

και συγχρόνως ενεργοποίηση του bit TE του ίδιου καταχωρητή. Όλα αυτά εκτελούνται 

στη δεύτερη υπορουτίνα που έχει δηµιουργηθεί για την αποστολή δεδοµένων. 

 

 

� Καταχωρητής SCC3 

 

Ο καταχωρητής SCC3 χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση κάποιων interrupts, την 

αποθήκευση του ένατου bit, όταν πρόκειται για λήψη πληροφορίας της τάξης των 9 bit, 

καθώς και για την ενεργοποίηση των interrupts που αφορούν στην ισότητα. 
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R8 – Received bit 8 

Όταν γίνεται λήψη πληροφορίας της τάξεως των 9 bit, το R8, το οποίο είναι µόνο 

αναγνώσιµο, είναι το ένατο bit (bit 8). Το R8 λαµβάνεται την ίδια στιγµή που ο SCDR 

λαµβάνει τα άλλα 8 bits. Όταν γίνεται λήψη 8 χαρακτήρων, το R8 είναι ένα αντίγραφο 

του όγδοου bit (bit 7). Η επανεκκίνηση δεν έχει καµία επίδραση στην κατάσταση αυτού 

του bit. 

 

T8 – Transmitted bit 8 

Όταν γίνεται αποστολή πληροφορίας της τάξεως των 9 bit, το T8, το οποίο είναι και 

αναγνώσιµο, αλλά και εγγράψιµο, είναι το ένατο bit (bit 8) του χαρακτήρα που πρόκειται 

να σταλεί. Το Τ8 φορτώνεται στον καταχωρητή ολίσθησης την ίδια στιγµή που 

φορτώνεται και ο SCDR. Η επανεκκίνηση δεν έχει καµία επίδραση στην κατάσταση 

αυτού του bit. 

 

ORIE – Receiver Overrun Interrupt Enable bit 

Αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit ενεργοποιεί τις αιτήσεις διακοπής λάθους, που 

προκαλούνται από το bit OR (receiver overrun bit). 

  1 = Αιτήσεις διακοπής ενεργοποιηµένες 

  0 = Αιτήσεις διακοπής απενεργοποιηµένες 

 

NEIE – Receiver Noise Error Interrupt Enable bit 

Αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit ενεργοποιεί τις αιτήσεις διακοπής λάθους, που 

προκαλούνται από το bit NE (noise error bit). Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι 

σε λογική κατάσταση µηδεν. 

  1 = Αιτήσεις διακοπής ενεργοποιηµένες 

  0 = Αιτήσεις διακοπής απενεργοποιηµένες 
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FEIE – Receiver Framing Error Interrupt Enable bit 

Αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit ενεργοποιεί τις αιτήσεις διακοπής λάθους, που 

προκαλούνται από το bit FE (framing error bit). Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι 

σε λογική κατάσταση µηδεν. 

  1 = Αιτήσεις διακοπής ενεργοποιηµένες 

  0 = Αιτήσεις διακοπής απενεργοποιηµένες 

 

PEIE – Receiver Parity Error Interrupt Enable bit 

Αυτό το αναγνώσιµο και εγγράψιµο bit ενεργοποιεί τις αιτήσεις διακοπής λάθους, που 

προκαλούνται από το bit PE (parity error bit). Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι 

σε λογική κατάσταση µηδεν. 

  1 = Αιτήσεις διακοπής ενεργοποιηµένες 

  0 = Αιτήσεις διακοπής απενεργοποιηµένες 

 

  Στη συγκεκριµένη εργασία, δεν έχουµε κάνει χρήση της δυνατότας που µας παρέχει ο 

MC68HC908GP32, να γίνεται δηλαδή αποστολή και λήψη πληροφορίας της τάξεως των 9 

bit. Επίσης δεν έχουµε κάνει χρήση των διακοπών λάθους. Έτσι δεν αλλάζουµε την 

αρχική κατάσταση του καταχωρητή. 

 

 

� Καταχωρητής SCS1 

 

Ο καταχωρητής SCS1 περιέχει κάποιες σηµαίες που µας είναι απαραίτητες για τον έλεγχο 

της κατάστασης της SCI. 
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SCTE – SCI Transmitter Empty bit 

Αυτό το bit, το οποίο είναι µόνο για ανάγνωση, αλλά και που µπορεί να µηδενιστεί, 

περνάει σε λογική κατάσταση ένα, όταν ο SCDR µεταφέρει δεδοµένα στον καταχωρητή 

ολίσθησης. Το SCTE µπορεί να προκαλέσει αίτηµα διακοπής. Όταν το SCTIE του SCC2 

είναι ενεργοποιηµένο, τότε το SCTE µπορεί να προκαλέσει αίτηµα διακοπής. Σε κανονική 

λειτουργία, πρεπει πρώτα να µηδενιστεί διαβάζοντας τον SCS1 µε το SCTE να είναι ένα 

και µετά να γίνει εγγραφή στον SCDR. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε 

λογική κατάσταση ένα. 

  1 = Τα δεδοµένα του SCDR έχουν µεταφερθεί στον καταχωρητή ολίσθησης του 

εκποµπού 

  0 = Τα δεδοµένα του SCDR δεν έχουν µεταφερθεί στον καταχωρητή ολίσθησης του 

εκποµπού 

 

TC – Transmitssion Complete bit 

Αυτό το µόνο για ανάγνωση bit γίνεται ένα, όταν το SCTE είναι ένα και όταν δεν 

µεταφέρονται δεδοµένα ή χαρακτήρες διακοπής. Το TC προκαλεί αίτηµα διακοπής, µόνο 

όταν το TCIE του SCC2 είναι επίσης ένα. Όταν τα δεδοµένα ή οι χαρακτήρες διακοπής 

είναι έτοιµα για αποστολή, γίνεται αυτόµατα ένα. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό 

είναι σε λογική κατάσταση ένα. 

  1 = Αποστολή όχι σε εξέλιξη 

  0 = Αποστολή σε εξέλιξη 

 

SCRF – SCI Receiver Full bit 

Αυτό το bit, το οποίο είναι µόνο για ανάγνωση, αλλά και που µπορεί να µηδενιστεί, 

περνάει σε λογική κατάσταση ένα, όταν τα δεδοµένα από τον καταχωρητή ολίσθησης 

µεταφέρονται στον SCDR. Όταν το SCRIE του SCC2 είναι ένα, το SCRF µπορεί να 

προκαλέσει αίτηµα διακοπής. Σε κανονική λειτουργία, πρεπει πρώτα να µηδενιστεί 

διαβάζοντας τον SCS1 µε το SCRF να είναι ένα και µετά να γίνει ανάγνωση του SCDR. 

Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική κατάσταση µηδέν. 

  1 = Τα δεδοµένα που έχουν ληφθεί στον SCDR είναι διαθέσιµα 

  0 = Τα δεδοµένα που έχουν ληφθεί στον SCDR δεν είναι διαθέσιµα 
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IDLE – Receiver Idle bit 

Αυτό το bit, το οποίο είναι µόνο για ανάγνωση, αλλά και που µπορεί να µηδενιστεί, 

περνάει σε λογική κατάσταση ένα, όταν 10 ή 11 διαδοχικοί λογικοί άσσοι εµφανίζονται 

στην είσοδο του δέκτη. Το IDLE προκαλεί αίτηµα διακοπής µόνο όταν  το ILIE του SCC2 

είναι επίσης ένα. Για να µηδενιστεί, πρέπει να γίνει ανάγνωση του SCS1 µε το IDLE να 

είναι ένα και µετά να γίνει ανάγνωση του SCDR. Μετά την ενεργοποίηση του δέκτη, 

πρέπει να γίνει λήψη ενός έγκυρου χαρακτήρα που θα θέσει το bit SCRF σε λογική 

κατάσταση ένα, πριν µία αδρανής κατάσταση να µπορεί να θέσει το bit IDLE σε 

κατάσταση ένα. Επίσης, µετά τον µηδενισµό του IDLE, ένας έγκυρος χαρακτήρας πρέπει 

να ξαναθέσει το SCRF σε λογικό ένα, πριν µία αδρανής κατάσταση να µπορεί να 

τοποθετήσει το bit IDLE σε κατάσταση ένα. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε 

λογική κατάσταση µηδέν. 

  1 = Η είσοδος του δέκτη είναι σε αδρανή κατάσταση  

  0 = Η είσοδος του δέκτη είναι ενεργή 

 

OR – Receiver Overrun bit 

Αυτό το bit, το οποίο είναι µόνο για ανάγνωση, αλλά και που µπορεί να µηδενιστεί, 

περνάει σε λογική κατάσταση ένα, όταν το πρόγραµµα αποτυγχάνει να διαβάσει τον 

SCDR, πριν ο καταχωρητής ολίσθησης λάβει τον επόµενο χαρακτήρα. Το OR προκαλεί 

αίτηµα διακοπής λάθους, όταν το bit ORIE του SCC3 είναι επίσης σε λογική κατάσταση 

ένα. Τα δεδοµένα στον καταχωρητή ολίσθησης έχουν χαθεί, αλλά τα δεδοµένα στον 

SCDR παραµένουν ανέπαφα. Το bit αυτό πρεπει πρώτα να µηδενιστεί διαβάζοντας τον 

SCS1 µε το OR να είναι ένα και µετά να γίνει ανάγνωση του SCDR. Μετά από 

επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική κατάσταση µηδέν. 

  1 = Ο καταχωρητής ολίσθησης του δέκτη είναι γεµάτος και το SCRF = 1 

  0 = Όχι υπερκάλυψη του δέκτη 

 

 

NF – Receiver Noise Flag bit 

Αυτό το bit, το οποίο είναι µόνο για ανάγνωση, αλλά και που µπορεί να µηδενιστεί, 

περνάει σε λογική κατάσταση ένα, όταν η SCI εντοπίσει θόρυβο στο pin PTE1 / RxD. Το 

NF προκαλεί αίτηµα διακοπής λάθους, όταν το bit NEIE του SCC3 είναι επίσης σε λογική 

κατάσταση ένα.. Το bit αυτό πρέπει πρώτα να µηδενιστεί διαβάζοντας τον SCS1 και µετά 
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να γίνει ανάγνωση του SCDR. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική 

κατάσταση µηδέν. 

  1 = Εντοπισµός θορύβου 

  0 = Κανένας εντοπισµός θορύβου 

 

FE – Receiver Framing Error bit 

Αυτό το bit, το οποίο είναι µόνο για ανάγνωση, αλλά και που µπορεί να µηδενιστεί, 

περνάει σε λογική κατάσταση ένα, όταν ένα λογικό µηδέν δέχεται ως stop bit. Το FE 

προκαλεί αίτηµα διακοπής λάθους, όταν το bit FEIE του SCC3 είναι επίσης σε λογική 

κατάσταση ένα.. Το bit αυτό πρεπει πρώτα να µηδενιστεί διαβάζοντας τον SCS1 µε το FE 

να είναι ένα και µετά να γίνει ανάγνωση του SCDR. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό 

είναι σε λογική κατάσταση µηδέν. 

  1 = Εντοπισµός λάθους πλαισίωσης  

  0 = Κανένας εντοπισµός λάθους πλαισίωσης 

 

PE – Receiver Parity Error bit 

Αυτό το bit, το οποίο είναι µόνο για ανάγνωση, αλλά και που µπορεί να µηδενιστεί, 

περνάει σε λογική κατάσταση ένα, όταν η SCI εντοπίσει στην εισερχόµενη πληροφορία 

λάθος ισότητας. Το PE προκαλεί αίτηµα διακοπής λάθους, όταν το bit PEIE του SCC3 

είναι επίσης σε λογική κατάσταση ένα.. Το bit αυτό πρεπει πρώτα να µηδενιστεί 

διαβάζοντας τον SCS1 µε το PE να είναι ένα και µετά να γίνει ανάγνωση του SCDR. 

Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική κατάσταση µηδέν. 

  1 = Εντοπισµός λάθους ισότητας 

  0 = Κανένας εντοπισµός λάθους ισότητας 

 

  Μέσω αυτού του καταχωρητή, ο οποίος είναι µόνο για ανάγνωση, ελέγχουµε εάν έχει 

ολοκληρωθεί η λήψη δεδοµένων, καθώς επίσης και αν έχει πραγµατοποιηθεί η αποστολή 

της θερµοκρασίας. Αυτό γίνεται µε µια υπορουτίνα η οποία ‘παγιδεύει’ το πρόγραµµα µε 

το διαρκή έλεγχο του bit SCRF και TC αντίστοιχα.  

 

 

 

 

 



∆ιαχείρηση Ηλεκτρικών Συσκευών µέσω Internet 

 41 

� Καταχωρητής SCS2 

 

Ο καταχωρητής SCS2 αποτελείται µόνο από δύο bits. Ένα για τους χαρακτήρες διακοπής 

και ένα για την εισερχόµενη πληροφορία. 

 

 

 

Πιο αναλυτικά: 

 

BKF – Break Flag bit 

Αυτό το bit, το οποίο είναι µόνο για ανάγνωση, αλλά και που µπορεί να µηδενιστεί, 

περνάει σε λογική κατάσταση ένα, όταν η SCI εντοπίσει ένα χαρακτήρα διακοπής στο pin 

PTE1 / RxD. Σε µετάδοση της τάξεως των 9 bit, το bit R8 του SCC3 γίνεται µηδέν. Το 

BKF δεν προκαλεί αίτηµα διακοπής λάθους. Το bit αυτό πρεπει πρώτα να µηδενιστεί 

διαβάζοντας τον SCS2 µε το BKF να είναι ένα και µετά να γίνει ανάγνωση του SCDR. 

Από τη στιγµή που θα µηδενιστεί, µπορεί να ξαναπεράσει σε λογική κατάσταση ένα, µόνο 

όταν ένας λογικός άσσος ξαναεµφανιστεί στο pin   PTE1 / RxD, ακολουθούµενος από 

έναν ακόµη χαρακτήρα διακοπής. Μετά από επανεκκίνηση, το bit αυτό είναι σε λογική 

κατάσταση µηδέν. 

  1 = Εντοπισµός χαρακτήρα διακοπής 

  0 = Κανένας εντοπισµός χαρακτήρα διακοπής 

 

RPF – Reception In Progress Flag bit 

Αυτό το bit, το οποίο είναι µόνο για ανάγνωση, περνάει σε λογική κατάσταση ένα, όταν ο 

δέκτης εντοπίσει ένα λογικό µηδέν κατά τη δειάρκεια της χρονικής περιόδου RT1 του 

ελέγχου για εντοπισµό start bit. Το RPF δεν προκαλεί αίτηµα διακοπής λάθους. 

Μηδενίζεται µετά από εντοπισµό από τον δέκτη λανθασµένων start bits ή όταν ο δέκτης 

εντοπίσει ένα χαρακτήρα διακοπής. Επιλέγοντας το RPF πριν την απενεργοποίηση της 
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SCI ή όταν περάσει σε stop mode,  µπορεί να δείξει εάν κάποια µετάδοση είναι σε 

εξέλιξη. 

  1 = Μετάδοση σε εξέλιξη 

  0 = Καµία µετάδοση σε εξέλιξη 

 

  Στην παρούσα εφαρµογή δεν έχουµε κάνει χρήση του καταχωρητή SCS2.  

 

� Καταχωρητής SCDR 

 

Ο SCDR είναι ο καταχωρητής µεταξύ της εσωτερικής λεωφόρου δεδοµένων και των 

καταχωρητών ολίσθησης του εκποµπού και του δέκτη. Η επανεκκίνηση δεν έχει καµία 

επίδραση στον SCI Data Register. 

 

 

 

R7 / T7 – R0 / T0 – Receive / Transmit Data bits 

Με την ανάγνωση του SCDR έχουµε πρόσβαση στα bits της πληροφορίας, τα οποία είναι 

µόνο προς ανάγνωση. Όταν γίνεται εγγραφή, γράφονται στον SDCR τα δεδοµένα που 

πρόκειται να αποσταλλούν, T7 : T0. Η επανεκκίνηση δεν έχει καµία επίδραση. 

 

� Καταχωρητής SCBR 

 

Ο καταχωρητής SCBR χρησιµοποιείται για την επιλογή του baud rate για τον εκποµπό και 

για τον δέκτη. 
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SCP1 and SCP0 – SCI Baud Rate Prescaler bits 

Αυτά τα αναγνώσιµα και εγγράψιµα bits χρησιµοποιούνται για την επιλογή του baud rate 

prescaler divisor, όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί. Μετά από επανεκκίνηση, 

τα bits αυτά είναι σε λογική κατάσταση µηδέν. 

 

      

 

SCR2 – SCR0 – SCI Baud Rate Select bits 

Αυτά τα αναγνώσιµα και εγγράψιµα bits χρησιµοποιούνται για την επιλογή του SCI baud 

rate divisor, όπως φαίνεται και στο επόµενο σχήµα. Μετά από επανεκκίνηση, τα bits αυτά 

είναι σε λογική κατάσταση µηδέν. 

 

 

         

 

Η εξίσωση για τον υπολογισµό του baud rate είναι η εξής: 

 

 

 

όπου:  
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SCI clock source = Fbus ή CGMXCLK (επιλέγεται µέσω του bit SCIBDSRC του 

καταχωρητή CONFIG2) 

PD = prescaler divisor 

BD = baud rate divisor 

Ακολουθεί ένας πίνακας µε παραδείγµατα για την επιλογή του baud rate: 

 
 

 
 

  Στο πρόγραµµα που ακολουθεί σε γλώσσα Assembly, θα δούµε πιο συγκεκριµένα τις 

επιλογές που χρειάστηκε να κάνουµε όσον αφορά στους καταχωρητές που αναλύσαµε σε 

αυτή την ενότητα. Αξίζει όµως να σηµειώσουµε πως το baud rate που υπολογίσαµε είναι 

19200. 
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• 4.3   Πρωτόκολλο επικοινωνίας RS232 

 

  Το RS232 (Recommended Standard 232) είναι ένα πρότυπο για σειριακή µετάδοση 

δυαδικών σηµάτων δεδοµένων ( ένα bit  τη φορά) µεταξύ ενός DTE (Data Terminal 

Equipment) και ενός DCE (Data Circuit Terminating Equipment). Συχνότερα 

χρησιµοποιείται στις σειριακές θύρες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα 

χαρακτηριστικά του RS232, όπως η τάση λειτουργίας, ο αριθµός των pins κ.τ.λ., έχουν 

καθοριστεί από το Electronics Industry Association (EIA) και είναι ίδια για όλες τις 

εφαρµογές. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια χαρακτηριστικά, όπως η µορφή 

κρυπτογράφησης  των χαρακτήρων, ο ρυθµός µετάδοσης των δεδοµένων κ.α., τα οποία 

καθορίζονται από τον εκάστοτε χρήστη. 

  Με το RS232, τα δεδοµένα µεταδίδονται σειριακά, σε µορφή bits. Υποστηρίζει τη 

σύγχρονη επικοινωνία καθώς και την ασύγχρονη. Αυτό συµβαίνει επειδή τα κυκλώµατα 

που χρησιµοποιούνται για την αποστολή και τη λήψη δεδοµένων, είναι διαφορετικά. Έτσι 

µπορεί να γίνει και ταυτόχρονη ανταλλαγή δεδοµένων (full duplex). 

  Τα επίπεδα τάσης που διαχειρίζεται το πρωτόκολλο, τα διαχωρίζει σε λογικό ένα και 

λογικό µηδέν. Έγκυρα σήµατα, θεωρεί σήµατα αρνητικά ή θετικά από 3 έως 15 V, όµως 

συχνότερα χρησιµοποιούνται τα +12 V και -12V. Τα σήµατα που είναι πολύ κοντά στο 

µηδέν, τα λαµβάνει ως λανθασµένα. Σαν λογικό ένα, αντιλαµβάνεται τις αρνητικές τάσεις, 

ενώ σαν λογικό µηδέν αντιλαµβάνεται τις θετικές. Στο σχήµα που ακολουθεί, 

παρουσιάζεται µία απλή µετάδοση του γράµµατος j. 
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  Τα δεδοµένα µεταδίδονται σειριακά προς τη µία κατεύθυνση µέσω ενός ζεύγους 

καλωδίων. Το pin που χρησιµοποιείται για την απόστολή, ονοµάζεται Tx και το pin της 

λήψης ονοµάζεται Rx. Για αµφίδροµη µετάδοση, απαιτούνται το λιγότερο τρία καλώδια, 

ένα για την αποστολή, ένα για τη λήψη και ένα για τη γείωση.  Η σύνδεση µε την άλλη 

συσκευή πρέπει να γίνει σταυρωτά, δηλαδή το pin Tx της πρώτης συσκευής να συνδεθεί 

µε το Rx της δεύτερης και αντίστοιχα το Rx της πρώτης µε το Tx της δεύτερης. 

   

 

 

 

 

  Στη συγκεκριµένη εφαρµογή, έχουµε χρησιµοποιήσει µόνο τα τρία πιο απαραίτητα pins 

για τη µεταφορά δεδοµένων, όπως προαναφέρθει. ∆ηλαδή, το pin 2 (Rx), το pin 3 (Tx) 

και το pin 5 (GND) για τη γείωση.  

  Το RS232 λειτουργεί σε συνδυασµό µε το πρωτόκολλο SCI του µικροελεγκτή. 
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5. Ανάλυση Εφαρµογής 

 

  Η πλακέτα που έχουµε υλοποιήσει είναι επέκταση της πλακέτας που χρησιµοποιείται  

για τον προγραµµατισµό του µικροελεγκτή, το κύκλωµα της οποίας δίνεται στο 

παράρτηµα που ακολουθεί. Ο σκοπός είναι, µε λίγες διαφοροποιήσεις στο κύκλωµα, να 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για άλλες εφαρµογές, ανάλογα µε την εκάστοτε απαίτηση. 

 

  Για να λειτουργήσει η εφαρµογή, θα πρέπει ο υπολογιστής µε τον οποίο συνδέεται το 

κύκλωµα, να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να λειτουργεί ως server. Αυτό σηµαίνει 

πως θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένο ένα λογισµικό, που θα του επιτρέπει να εµφανίζει 

στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα, που έχει δηµιουργηθεί για το interface µε τον χρήστη. Στην 

προκειµένη περίπτωση, έχουµε εγκαταστήσει τον XAMPP, ο οποίος διανέµεται ελέυθερα 

στο internet. Είναι από τις πιο εύκολες λύσεις, όµως δεν συνίσταται για ευρεία χρήση, 

λογω του ότι η ασφάλεια που παρέχει δεν είναι επαρκής. Έτσι ο XAMPP, χρησιµοποιείται 

κυρίως για πειραµατικούς σκοπούς, όπως και σε αυτήν εδώ την εργασία.  

  Στο CD που συνοδεύει αυτή την εργασία, υπάρχει ένας φάκελος ο οποίος ονοµάζεται 

www και περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία για τον server και την ισοσελίδα. Αυτός ο 

φάκελος πρέπει να επικοληθεί µέσα σε ένα υποφάκελο που περιέχει ο xampp και λέγεται 

htdocs. Η βάση δεδοµένων πρέπει να επικοληθεί στον υποφάκελο apache. Επίσης στο CD 

παρέχεται και η εφαρµογή της Visual Basic 6, που είναι ένα εκτελέσιµο αρχείο µε την 

κατάληξη: .exe . Με την εκκίνηση αυτής της εφαρµογής, ζητείται από τον χρήστη να 

δηλώσει τον αριθµό της θύρας (comm) που χρησιµοποιείται. Εφόσον ο αριθµός αυτός 

είναι σωστός, επιτυγχάνεται η επικοινωνία µεταξύ µικροελεγκτή και Η/Υ. Αυτόµατα η 

Visual Basic διαβάζει από τη βάση δεδοµένων τις ήδη αποθηκευµένες καταστάσεις των 

συσκευών και τις αποστέλλει στον µικροελεγκτή, ο οποίος µε τη σειρά του τις ενεργοποιεί 

ή απενεργοποιεί κατάλληλα. Για πρακτικούς λόγους, όπως προαναφέρθει, στη θέση των 

πέντε συσκευών έχουµε βάλει πέντε φωτοδιόδους (LED). Όταν κάποια συσκευή είναι 

ενεργοποιηµένη, τότε η αντίστοιχη φωτοδίοδος είναι αναµένη. Στην αντίθετη περίπτωση 

είναι σβυστή.  

  Στη βάση δεδοµένων είναι καταχωρηµένες οι καταστάσεις των συσκευών σε ψηφιακή 

µορφή, δηλαδή λογικό ένα ή µηδέν. Κάθε φορά που ο εκάστοτε χρήστης αλλάζει, µέσω 

της ιστοσελίδας, την κατάσταση µιας συσκευής, τότε αυτή η νέα τιµή επαναποθηκεύεται 
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στη βάση δεδοµένων. Η ανάγνωση της βάσης δεδοµένων από τη Visual Basic γίνεται ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα και έτσι γίνεται η ανανέωση των καταστάσεων.  

  Εφόσον γίνει η αλλαγή των καταστάσεων των συσκευών (φωτοδιόδων στην 

προκειµένη), τότε ο µικροελεγκτής στέλνει τα απαραίτητα σήµατα ελέγχου στον 

ADC0805 για τη µετατροπή της θερµοκρασίας, που λαµβάνει από το αισθητήριο LM35, 

σε δυαδική πληροφορία. Μόλις ολοκληρωθεί η µετατροπή, ο µικροελεγκτής διαβάζει την 

πληροφορία και τη στέλνει στην εφαρµογή της Visual Basic. Αυτή µε τη σειρά της, 

µετατρέπει τη θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου και την αποθηκεύει σε ένα αρχείο 

κειµένου (.txt ) µαζί µε την ηµεροµηνία και την ώρα. Αυτό το αρχείο το διαβάζει η php 

και εµφανίζει τις πληροφορίες στον χρήστη.  

 

  Συνοψίζοντας, όταν ο χρήστης ανοίγει την ιστοσελίδα, φορτώνονται οι τελευταίες 

καταστάσεις των συσκευών και εµφανίζεται η τρέχουσα θερµοκρασία,  ηµεροµηνία και  

ώρα. Εάν ο χρήστης επιθυµεί την αλλαγή της κατάστασης κάποιας συσκευής και την 

πραγµατοποιήσει, τότε η Visual Basic στέλνει τα νέα δεδοµένα στον µικροελεγκτή, 

ανανεώνεται η θερµοκρασία κ.ο.κ.  
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6. Το κύκλωµα 
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  Η υλοποίηση του σχηµατικού και της πλακέτας έχει γίνει µε το σχεδιαστικό πρόγραµµα 

ORCAD 9.1. Το OrCAD αποτελεί ένα σύνολο εργαλείων της εταιρείας Cadence για τη 

διαχείριση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. Οι δυνατότητες του είναι η σχεδίαση 

ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, η προσοµοίωσή τους και η διάταξη πλακετών τυπωµένων 

κυκλωµάτων (PCBs). Ακόµα υποστηρίζεται η σχεδίαση και προσοµοίωση ψηφιακών 

κυκλωµάτων µε τη χρήση σχηµατικών διαγραµµάτων ή µιας γλώσσας περιγραφής υλικού. 

Στο σχήµα που ακολουθεί εµφανίζεται η διάταξη των εξαρτηµάτων της πλακέτας και στο 

επόµενο σχήµα, η διάταξη των αγωγών.  
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7. Ο Κώδικας 

 

  Τα ψηφιακά κυκλώµατα µας παρέχουν µία πολύ σηµαντική δυνατότητα. Μπορούν να 

προγραµµατίζονται, έτσι ώστε να κάνουν αυτό ακριβώς που απαιτείται από την ανάλογη 

εφαρµογή που θέλουµε να πραγµατοποιήσουµε.  

  Αρχικά, ο προγραµµατισµός ήταν µεγάλες σειρές από δυαδικούς αριθµούς, δηλαδή όλο 

το πρόγραµµα γραφόταν σε γλώσσα µήχανής. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο, ιδίως όταν 

είχαµε να κάνουµε µε µεγάλες  και απαιτητικές εφαρµογές. Επίσης, αν ήθελαν οι 

προγραµµατιστές να κάνουν διορθώσεις, προσθήκες και διαγραφές εντολών σε 

πρόγραµµα γραµµένο σε γλώσσα µηχανής, αντιµετώπιζαν τεράστιες δυσκολίες σε µια 

διαδικασία πολύ ευάλωτη από λάθη. Επινοήθηκε λοιπόν, στις αρχές τις δεκαετίας του 50’, 

µια συµβολική γλώσσα για τις εντολές που καταλάβαινε ο υπολογιστής και γράφτηκε ένα 

συµβολοµεταφραστικό πρόγραµµα (assembler), που µετέτρεπε ένα πρόγραµµα 

συµβολικής γλώσσας σε ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής. Με την πάροδο των 

χρόνων, ο προγραµµατισµός  δέυτερης γενιάς εξελίχθηκε σε µια µορφή ακόµα πιο φιλική 

προς τον χρήστη. Έτσι δηµιουργήθηκαν οι γλώσσες τρίτης γενιάς, όπως είναι η Fortran, 

όπου το σύνολο των εντολών ήταν πιο απλουστευµένο και ένας µεταφραστής (compiler) 

αναλάµβανε να κάνει τη µετατροπή σε περισσότερες εντολές σε συµβολική γλώσσα και 

σε γλώσσα µηχανής. 

   Πλέον ο πραγραµµατισµός έχει φτάσει σε µία µορφή που πλησιάζει πάρα πολύ τη 

φυσική γλώσσα και οι γλώσσες που έχουν δηµιουργηθεί καλούνται ανωτέρου επιπέδου. 

Σήµερα υπάρχουν χιλιάδες γλώσσες προγραµµατισµού και κάθε µία έχει το δικό της 

σύνολο τυπικών προδιαγραφών (ή κανόνων) που αφορούν το συντακτικό, το λεξιλόγιο 

και το νόηµα της. Για τις περισσότερες γλώσσες που χρησιµοποιούνται ευρέως και έχουν 

χρησιµοποιηθεί για αρκετό χρονικό διάστηµα, υπάρχουν ειδικοί οργανισµοί τυποποίησης 

οι οποίοι µέσα από τακτές συναντήσεις δηµιουργούν, τροποποιούν ή επεκτείνουν τις 

τυπικές προδιαγραφές που διέπουν την χρήση µιας γλώσσας προγραµµατισµού. 

 

  Για να υλοποιηθεί η παρούσα εργασία, εκτός από τη σχεδίαση ενός λειτουργικού 

κυκλώµατος (hardware), θα πρέπει να δηµιουργηθεί και το κατάλληλο λογισµικό 

(software), το οποίο θα δίνει την εντολή για τον έλεγχο και την απεικόνιση της 

θερµοκρασίας, την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συσκευών όταν αυτό ζητείται 

από τον χρήστη, καθώς και τον έλεγχο των επιµέρους εξαρτηµάτων του κυκλώµατος. 
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  Αυτό έχει επιτευχθεί µε τη συνεργασία τριών προγραµµάτων, το καθένα γραµµένο σε 

διαφορετική γλώσσα ανάλογα, µε την απαίτηση του κάθε υλικού και του τι ακριβώς 

θέλουµε να πραγµατοποιείται.   
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� 7.1 Assembly 
 

  Στην προκειµένη περίπτωση εχουµε χρησιµοποιήσει την Assembly, η οποία ειναι 

γλώσσα για embedded προγραµµατισµό, δηλαδή για µικροελεγκτές. Είναι γλώσσα 

κατωτάτου επιπέδου ή αλλιώς συµβολική γλώσσα, πράγµα που σηµαίνει οτι είναι η πιο 

κοντινή στη λεγόµενη ‘γλώσσα µηχανής’, όπως έχει ήδη προαναφερθεί. Η περιγραφή της 

καθορίζεται συνήθως από τον κατασκευαστή του hardware και βασίζεται σε συντµήσεις, 

για πιο εύκολη αποµνηµόνευση των εντολών, καταχωρητών κ.ο.κ..  

  Ο Assembler που έχουµε χρησιµοποιήσει για τη µετάφραση του προγράµµατος σε 

γλώσσα µηχανής, είναι ο ICS08 WinIde. Ο Assembler κάνει τη µετάφραση ισοµορφικά, 

δηλαδή σειρά προς σειρά.  

  Με την Assembly έχουµε προγραµµατίσει τον µικροελεγκτή της Motorola 

MC68HC908GP32 από τον οποίο γίνεται η µεταφορά της θερµοκρασίας και η διαχείριση 

των συσκευών. 

 

 

RAM.START                EQU     $0040 

ROM.START                EQU     $8000 

PORTA.DATA   EQU   $0000 

PORTA.DIRECTION  EQU   $0004 

PORTB.DATA   EQU   $0001 

PORTB.DIRECTION  EQU   $0005 

PORTC.DATA   EQU   $0002 

PORTC.DIRECTION  EQU   $0006 

BAUD.RATE                 EQU     $0019 

SCI.CONTROL1              EQU       $0013 

SCI.CONTROL2              EQU      $0014 

SCI.DATA                  EQU       $0018 

SCI.STATUS1               EQU     $0016 

CONFIG1                   EQU     $001F 

CONFIG2    EQU   $001E 
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AD.STATUSCONTROL      EQU       $003C 

RESET.VECTOR             EQU      $FFFE  

; Αντιστοίχιση των διευθύνσεων των καταχωρητών του MC68HC908GP32 σε ονόµατα 

;πιο εύκολα προς τη χρήση. 

 

     ORG     RAM.START 

 

TEMPERATURE  RMB    1 

COUNTER1                RMB      1 

COUNTER2                 RMB      1 

COUNTER3                 RMB      1 

; ∆έσµευση τεσσάρων byte. Ένα για την πληροφορία της θερµοκρασίας και τριών για 

;τους υποθετικούς µετρητές που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία της ρουτίνας 

;χρονοκαθυστέρησης. Οι εντολές αυτές εκτελούνται στη µνήµη RAM. 

 

    ORG      ROM.START 

 

    BSET     0,CONFIG1 

    BSET     0,CONFIG2   

    LDA       #%00011111 

    STA       AD.STATUSCONTROL 

    LDA       #%01000000 

    STA       SCI.CONTROL1 

    LDA       #%00000010 

    STA       BAUD.RATE 

    LDA   #%00000000  

    STA   PORTA.DIRECTION 

    LDA   #%11111111 

    STA    PORTB.DIRECTION 

    LDA   #%00000111 
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    STA   PORTC.DIRECTION 

; Αρχικοποίηση των καταχωρητών config1 και  config2, του εσωτερικού analog to digital 

;converter, ενεργοποίηση της SCI, καθορισµός του baud rate και καθορισµός της 

;λειτουργίας των θυρών (συµπεριφορά εισόδου ή εξόδου). Οι εντολές αυτές, καθώς και 

;όσες ακολουθούν εκτελούνται στη µνήµη ROM. 

     

CLEAR   LDA   SCI.STATUS1  

; Ανάγνωση του καταχωρητή SCI Status 1, έτσι ώστε να επανέλθει στην αρχική του 

;κατάσταση και να µην περιέχει πληροφορίες από παλαιότερες µεταδόσεις. 

 

    JSR  RECEIVE 

; Εκτέλεση της υπορουτίνας για τη λήψη δεδοµένων. Εφόσον ολοκληρωθεί η λήψη, το 

;πρόγραµµα θα επιστρέψει ξανά εδώ για την εκτέλεση της επόµενης εντολής. 

 

    JSR   SEND 

; Εκτέλεση της υπορουτίνας για την αποστολή δεδοµένων. Εφόσον ολοκληρωθεί η 

;αποστολή, το πρόγραµµα θα επιστρέψει ξανά εδώ για την εκτέλεση της επόµενης 

;εντολής. 

    BRA   CLEAR 

; Όταν πλέον έχει πραγµατοποιηθεί η ανταλλαγή δεδοµένων, το πρόγραµµα επιστρέφει 

;στην πρώτη εντολή για ανάγνωση και καθαρισµό του καταχωρητή SCI Status 1 και 

;συνεχίζει όπως και πριν. 

 

RECEIVE   LDA   #%00000100    

    STA  SCI.CONTROL2 

; Υπορουτίνα Receive για τη λήψη δεδοµένων. Με την παραπάνω εντολή γίνεται η 

;ενεργοποίηση του receiver. 

 

LOOP1   BRCLR 5,SCI.STATUS1,LOOP1 

; ∆ηµιουργία ενός βρόγχου που επαναλαµβάνεται έως ότου ολοκληρωθεί η λήψη των 

;δεδοµένων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
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    LDA   SCI.DATA 

; Εγγραφή των δεδοµένων στον Accumulator. 

 

    STA   PORTB.DATA 

; Εµφάνιση των δεδοµένων στη θύρα B όπου είναι συνδεδεµένες οι ηλεκτρικές συσκευές. 

 

    JSR   DELAY1S 

; Εκτέλεση της υπορουτίνας για χρονοκαθυστέρηση ενός δευτερολέπτου. 

 

    RTS 

; Επιστροφή στην κανονική ροή του προγράµµατος. 

 

SEND   LDA   #%00001000. 

    STA   SCI.CONTROL2 

; Υπορουτίνα Send για την αποστολή δεδοµένων. Με αυτή την εντολή γίνεται η 

;απενεργοποίηση του receiver και η ενεργοποίηση του transmitter.  

   

    JSR  READADC 

; Εκτέλεση της υπορουτίνας για την ανάγνωση των δεδοµένων του analog to digital 

;converter. Εφόσον γίνει η ανάγνωση, το πρόγραµµα θα επιστρέψει ξανά για την εκτέλεση 

;της απόµενης εντολής.   

   

    LDA   TEMPERATURE 

    STA   SCI.DATA 

; Η πληροφορία της θερµοκρασίας από τον ADC, γράφεται στον SCI data register και 

;µόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή, αυτόµατα ξεκινάει η αποστολή της. 

 

    JSR   DELAY1S 

; Εκτέλεση της υπορουτίνας για χρονοκαθυστέρηση ενός δευτερολέπτου. 

 

LOOP2   BRCLR 6,SCI.STATUS1,LOOP2 
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; ∆ηµιουργία βρόγχου, ο οποίος θα επαναλαµβάνεται µέχρις ότου να ολοκληρωθεί η 

;αποστολή της θερµοκρασίας. 

 

    RTS 

; Επιστροφή στην κανονική ροή του προγράµµατος. 

 

 

READADC   BCLR 0,PORTC.DATA 

    BCLR 2,PORTC.DATA 

    BSET   2,PORTC.DATA 

; Υπορουτίνα για την ανάγνωση των δεδοµένων από τον ADC. Αρχικά γίνεται η 

;αποστολή των σηµάτων ελέγχου του ADC0805. 

 

CONVERTING  BRSET 3,PORTC.DATA,CONVERTING 

; Αναµονή έως ότου ολοκληρωθεί η µετατροπή των δεδοµένων από το αισθητήριο 

;θερµοκρασίας.  

 

    BCLR 1,PORTC.DATA 

 

    LDA   PORTΑ.DATA 

    STA   TEMPERATURE 

; Αποθήκευση των δεδοµένων στον εικονικό καταχωρητή temperature. 

     

    BSET   1,PORTC.DATA 

    BSET   0,PORTC.DATA 

; Αποστολή των σηµάτων ελέγχου του ADC0805. 

 

    RTS 

; Επιστροφή στην κανονική ροή του προγράµµατος. 

 

DELAY1S   LDA  #!57   
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    STA  COUNTER3 

 

LOADCOUNTER2 LDA  #!229 

    STA  COUNTER2 

 

LOADCOUNTER1 LDA  #!53 

    STA  COUNTER1 

 

DELAYLOOP  DEC  COUNTER1 

    BNE  DELAYLOOP 

    DEC  COUNTER2 

    BNE  LOADCOUNTER1 

    DEC  COUNTER3 

    BNE  LOADCOUNTER2 

; Υπορουτίνα χρονοκαθυστέρησης. Οι τρεις εικονικοί µετρητές που δηµιουργήθηκαν στην 

;αρχή του προγράµµατος, φορτώνονται µε κάποιους αριθµούς που έχουν υπολογιστεί 

;κατάληλα και στη συνέχεια µειώνονται, έτσι ώστε να δίνουν µία χρονοκαθυστέρηση της 

;τάξεως του ενός δευτερολέπτου. 

 

    RTS 

; Επιστροφή στην κανονική ροή του προγράµµατος. 

 

    ORG  RESET.VECTOR 

    FDB  ROM.START 
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� 7.2 Visual Basic 6 

 

  Η Visual Basic, µέλος της οµάδας προγραµµάτων της  Microsoft Visual Studio, αποτελεί 

τη µετεξέλιξη της παλαιότερης έκδοσης της µε το όνοµα GW Basic. 

  Η GW  Basic ‘έτρεχε’ σε περιβάλλον MS DOS και η αρχή λειτουργίας της βασιζόταν 

στη σχεδόν σειριακή εκτέλεση του κώδικα. Η εκτέλεση του κώδικα ξεκινούσε από την 

πρώτη εντολή και τερµατίζονταν στην τελευταία. Η σύνταξη προγραµµάτων µε αυτόν τον 

τρόπο οδηγούσε στη δηµιουργία των λεγόµενων ‘Console Applications’, δηλαδή 

προγραµµάτων τα οποία εάν δεν υπήρχε αναµονή δεδοµένων, συνήθως τερµάτιζαν τη 

λειτουργία τους. Αυτή είναι και η µεγάλη διαφορά µεταξύ των παλαιότερων εκδόσεων και 

της Visual Basic. Η αρχή λειτουργίας έχει αλλάξει οριστικά. Με την εισαγωγή 

‘αντικειµένων’ οδηγηθήκαµε σε µία λειτουργία του τύπου ‘µην µε καλέσεις αν δεν σε 

καλέσω’, δηλαδή κοινώς  ‘µην κάνεις τίποτα αν δεν σου πω’, συµπεριλαµβανοµένου και 

του τερµατισµού. Ο προγραµµατισµός που ακολουθεί αυτή τη γενική λογική ονοµάζεται 

αντικειµενοστραφής και έχει ως προτεραιότητα την επέµβαση του χρήστη για την 

εκτέλεση οποιασδήποτε λειτουργίας.  

  Ένα βασικό γνώρισµα της Visual Basic είναι η καθιέρωση της χρήσης της ως της 

κατ’εξοχήν γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ διαφορετκών προγραµµάτων - εφαρµογών 

(Excel, Word, Access, κ.α.). 

  

  Η επικοινωνία µεταξύ του µικροελεγκτή και του υπολογιστή επιτυγχάνεται µέσω τη 

σειριακής θύρας RS232 σε συνδυασµό µε την SCI και ο έλεγχος γίνεται µέσω του 

προγράµµατος σε γλώσσα Visual Basic 6. 

  Στόχος του προγράµµατος αυτού είναι να µετατρέπει την θερµοκρασία σε βαθµούς 

Κελσίου, να την απεικονίζει και να την αποθηκεύει, καθώς και να διαβάζει την 

κατάσταση των συσκευών απο µία βαση δεδοµένων η οποία έχει πραγµατοποιηθεί σε 

Microsoft Access και ειναι της παρακάτω µορφής: 
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  Η λογική είναι απλή καθώς η κάθε συσκευή έχει µόνο δύο καταστάσεις λειτουργίας, on 

και off, δηλαδή ένα ή µηδέν. Έτσι στη βάση δεδοµένων γράφεται η αντίστοιχη κατάσταση 

που έχει επιλέξει ο χρήστης µέσω της ιστοσελίδας που έχει δηµιουργηθεί για αυτόν τον 

σκοπό και της οποίας ο κώδικας παρατείθεται παρακάτω. Το πρόγραµµα της Visual Basic 

διαβάζει αυτούς τους άσσους και τα µηδενικά και τα µεταφέρει µεσω της RS232 στο 

µικροελεγκτή µε τη µορφή τάσης. Όπως έχει προαναφερθεί, αυτή η τάση είναι της τάξεως 

των 12 V. Ο µικροελεγκτής όµως λειτουργεί µε 5 V. Σε αυτό το σηµείο αναλαµβάνει ο 

MC145407 να κάνει τη µετατροπή. Αφού γίνει η µετατροπή ο µικροελεγκτής είναι πλέον 

σε θέση να επεξεργαστεί τα δεδοµένα και αλλάξει την κατάσταση των συσκευών.  

 

  Η εφαρµογή παρουσιάζεται στο σχήµα που ακολουθεί: 
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  Ακολουθεί ο κώδικας του πργράµµατος σε Visual Basic: 

 
Public db 
Public rs 
Public temp 
Public counter 
Public counterb 
Public transmit 
Public totaltemp 
Public currenttime 
' ∆ήλωση των µεταβλητών που είναι κοινές (public) για όλο το πρόγραµµα. 
 
Private Sub Command1_Click() 
 
On Error Resume Next 
 
MSComm1.PortOpen = False 
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temp = CStr(Text1.Text) 
' αποθήκευση της τιµής της θύρας που θα χρησιµοποιηθεί στον προσωρινό καταχωρητή 

' temp 

 
         With MSComm1 
            .CommPort = temp   ' απόδοση της τιµής της θύρας. 

            .Handshaking = 2 - comRTS 
            .RThreshold = 1    ' Fire Rx Event Every One Byte 
            .RTSEnable = True 
            .Settings = "19200,n,8,1"  ' 19200 baud, no parity, 8 data bits, 1 stop bit  
            .SThreshold = 1 
            .PortOpen = True 
             ' Leave all other settings as default values. 

               ' Ρυθµίσεις για τη σειριακή θύρα.  
         End With 
          
 
If Timer1.Enabled = False Then 
Timer1.Enabled = True 
Else 
Timer1.Enabled = False 
' Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση timer ανάλογα, για να γίνεται έναρξη της εφαρµογής ή 

'  reset 

 

Text2.Text = "" 
counter = 0 
counterb = 0 
totaltemp = 0 
'Αρχικοποίηση των µετρητών και καθαρισµός του παραθύρου της θερµοκρασίας 

End If 
 

End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
On Error GoTo 10: 
 
temp = 1 
' Σαν default κατάσταση, όταν φορτώνεται η φόρµα, απόδοση στη θύρα την τιµή 1. 

 
         With MSComm1 
            .CommPort = temp 
            .Handshaking = 2 - comRTS 
            .RThreshold = 1 
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            .RTSEnable = True 
            .Settings = "19200,n,8,1" 
            .SThreshold = 1 
            .PortOpen = True 
            ' Leave all other settings as default values. 

   ' ρυθµίσεις για τη σειριακή θύρα, όπως και προηγουµένως 

         End With 
          
Exit Sub 
 
10: 
MsgBox ("Transmission failed!!!!!!!") 
  ' Μήνυµα λάθους 

 

End Sub 
 
Private Sub MSComm1_OnComm() 
 
         'On Error GoTo 10: 
 
         Dim InBuff As String 
 ' ∆ήλωση της µεταβλητής InBuff (δήλωση ως αλφαριθµητική) για την  

'αποθήκευση των δεδοµένων που λαµβάνονται από τη σειριακή θύρα 

          
         Select Case MSComm1.CommEvent 
         ' επιστρέφει το τελευταίο λάθος ή αλλαγή που συνέβει. Όταν εντοπιστεί κάποιο από 

           ' τα παρακάτω λάθη ή γεγονότα, δηλώνει τι συνέβει 

         ' Handle each event or error by placing 
         ' code below each case statement 
 
         ' Errors 
            Case comEventBreak   ' A Break was received. 
            Case comEventCDTO    ' CD (RLSD) Timeout. 
            Case comEventCTSTO   ' CTS Timeout. 
            Case comEventDSRTO   ' DSR Timeout. 
            Case comEventFrame   ' Framing Error. 
            Case comEventOverrun ' Data Lost. 
            Case comEventRxOver  ' Receive buffer overflow. 
            Case comEventRxParity   ' Parity Error. 
            Case comEventTxFull  ' Transmit buffer full. 
            Case comEventDCB     ' Unexpected error retrieving DCB] 
    ' περιπτώσεις λαθών 
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         ' Events 
            Case comEvCD   ' Change in the CD line. 
            Case comEvCTS  ' Change in the CTS line. 
            Case comEvDSR  ' Change in the DSR line. 
            Case comEvRing ' Change in the Ring Indicator. 
            Case comEvReceive ' Received RThreshold # of chars. 
   ' περιπτώσεις αλλαγών (γεγονότων) 

 

 
               InBuff = MSComm1.Input 

' προσωρινή αποθήκευση των δεδοµένων που ελήφθησαν,   

 ' στη µεταβλητή Inbuff  

 

              Call HandleInput(InBuff) 
     ' Κάλεσε την υπορουτίνα HandleInput 

 

              MSComm1.RThreshold = 1  ' Fire Rx Event Every Two Bytes 
                
            Case comEvSend  ' There are SThreshold number of 

                           ' characters in the transmit buffer. 
            Case comEvEOF   ' An EOF character was found in the 
                           ' input stream. 
         End Select 
 
         Exit Sub 
 
10: 
 

InBuff = MSComm1.Input 
'  προσωρινή αποθήκευση των δεδοµένων που ελήφθησαν,   

 ' στη µεταβλητή Inbuff  

 

      End Sub 
 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
 
         On Error Resume Next 
 
         MSComm1.PortOpen = False 
 ' Όταν κλείσει η εφαρµογή, τερµατίζεται και η σειριακή επικοινωνία,  

' έτσι ώστε να µη δεσµεύει άλλο τη σειριακή θύρα 

 
      End Sub 
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 Sub HandleInput(InBuff As String) 
 ' Υπορουτίνα HandleInput 
        On Error Resume Next 
 
                 currenttime = CStr(Time) 
 ' αποθήκευση της ώρας στον προσωρινό καταχωρητή currenttime 

          
      totaltemp = ((Asc(InBuff)) -27) 
      ' Λήψη της θερµοκρασιας και πραγµατοποίηση αριθµητικής πράξης,  

      ' έτσι ώστε να απεικονίζεται η ακριβής θερµοκρασία 

 
       Open "data.txt" For Output As #1 
       Open "temperature.htm" For Output As #3 
      ' άνοιγµα  ενός αρχείου .txt για αποθήκευση της θερµοκρασίας και µιας σελίδας html 

      ' για τον ίδιο σκοπό 

             
htmstr = "<html>" + Chr(13) + Chr(10) + "<head>" + Chr(13) + Chr(10) + 
"<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-8859-7'>" 
+ Chr(13) + Chr(10) + "</head>" + Chr(13) + Chr(10) + "<body 
bgcolor='#edeef0' topmargin='0' leftmargin='0'>" + Chr(13) + Chr(10) + 
"<img src='temperature.png' align='left' /><br />" + Chr(13) + Chr(10) + 
"<center>" + Chr(13) + Chr(10) + "<br />" 
   ' κώδικας για το σχεδιασµό της σελίδα html     
 
      insertdat = insertdat + Chr(13) + Chr(10) + CStr(totaltemp) + Chr(32) + 
"C" + "        " + CStr(Date) + "       " + Chr(13) + Chr(10) 

' κώδικας για την αποθήκευση της τρέχουσας θερµοκρασίας, της ηµεροµηνίας και  

        ' της ώρας στο αρχείο .txt     
 
      For i = 2 To 6 Step 1 
      finsertdat = finsertdat + CStr(totaltemp) + "  C" + Chr(13) + Chr(10) 
      htmstr = htmstr + "<span style='font-size:16; font-weight:bold; 
color:#0000ff;'>" + CStr(totaltemp) + "&#186;C</span><br /><br />" 
      Next i 
       ' κώδικας για την αποθήκευση πέντε τιµών της θερµοκρασίας στη σελίδα htm   
       
      htmstr = htmstr + "</center></body></html>" 
       
      insertdat = insertdat + Chr(13) + Chr(10) + Chr(13) + Chr(10) + 
CStr(Time) + Chr(13) + Chr(10) 
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      Print #3, htmstr 
      Close #3 
      Print #1, insertdat 
      Close #1 
 ' εγγραφή των αποτελεσµάτων στα αρχεία και κλείσιµο των αρχείων 

 

      totaltemp = 0 
      ' µηδενισµός του καταχωρητή totaltemp 

 

      End Sub 
 
Private Sub Timer1_Timer() 
 
On Error GoTo 20: 
 
Set db = CreateObject("ADODB.connection") 
db.Open ("provider=Microsoft.jet.oledb.4.0;DATA SOURCE=dev.mdb") 
Set rs = CreateObject("ADODB.recordset") 
rs.Open "select * from devcont", db, 3, 3 
rs.movefirst 
' άνοιγµα της βάσης δεδοµένων και τοποθέτηση του δείκτη στο πρώτο κελί 

 
transmit = Chr(rs.fields("dev1") + 2 * rs.fields("dev2") + 4 * rs.fields("dev3") 
+ 8 * rs.fields("dev4") + 16 * rs.fields("dev5")) 
' ανάγνωση της κατάστασης των συσκευών και προσωρινή αποθήκευση στον καταχωρητή 

transmit 

 
MSComm1.Output = transmit 
' αποστολή της κατάστασης των συσκευών µέσω της σειριακής 

 
For i = 0 To 4 
If rs.fields("dev" + CStr(i + 1)) = 1 Then 
condition = "ON" 
Else 
condition = "OFF" 
End If 
Label5(i).Caption = "Device " + CStr(i + 1) + "   " + condition 
Next i 
' αντιστοίχιση της κατάστασης από λογικό ένα ή µηδέν σε on - off 

 
rs.Close 
db.Close 
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Set rs = Nothing 
Set db = Nothing 
' κλείσιµο της βάσης δεδοµένων 

 
Exit Sub 
20: 
MsgBox ("invalid port number:" + CStr(temp)) 
' Μήνυµα Λάθους 

 

Timer1.Enabled = False 
 
End Sub 
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� 7.3 PHP 
 

  Η ιστοσελίδα που ανοίγει ο χρήστης για να κάνει τη διαχείριση των συσκευών έχει 

γραφεί σε γλώσσα php. Η php είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού ειδικά για την 

κατασκευή δυναµικών ιστοσελίδων. Με τον όρο δυναµική εννοείται µια ιστοσελίδα που 

αλλάζει αυτόµατα, ανάλογα µε τα στοιχεία του θεατή της. Στοιχεία όπως το λειτουργικό 

του σύστηµα, η διεύθυνση IP του κ.ά. Η php χρησιµοποιείται όχι για την διακόσµηση µιας 

ιστοσελίδας αλλα για τον χειρισµό των λειτουργιών και εργασιών που θα διεκπεραιώνει. 

Συνεπώς, ο κώδικας που γράφεται για µια ιστοσελίδα σε γλώσσα php δεν γίνεται άµεσα 

αντιληπτός, αλλα µετά απο την επέµβαση του θεατή στην ιστοσελίδα. Για να γίνει αυτό 

κατανοητό: η php χρησιµοποιείται ευρέως για τον χειρισµό ιστοσελίδων µε δυνατότητες 

όπως η εγγραφή χρηστών (user registration), τα φόρουµ κ.ά. Λειτουργεί µε την βοήθεια 

της html και πλέον και µε την xhtml (νέα αναθεωρηµένη έκδοση της html). Σε συνδυασµό 

και µε την MySQL ή την Access, µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάλλιστα για την διαχείρηση 

δεδοµένων µέσα σε βάσεις. Λόγου χάρη στο προηγούµενο παράδειγµα της εγγραφής των 

χρηστών η php µπορεί να αποθηκεύει τα ονόµατα και τους κωδικούς χρηστών σε µια 

βάση δεδοµένων.   

  Στη συγκεκριµένη εφαρµογή, η php αναλαµβάνει να γράψει στη βάση δεδοµένων την 

κατάσταση της συσκευής που επιθυµεί ο χρήστης να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει 

µε το πάτηµα απλώς ενός κουµπιού. Απαραίτητη προυπόθεση είναι, να είναι 

ενεργοποιηµένος ο server εκεί όπου είναι εγκατεστηµένο το hardware, έτσι ώστε να µας 

επιτρέπεται η πρόσβαση µέσω internet στη βάση δεδοµένων και κατ΄επέκτασιν στον 

έλεγχο των συσκευών.  
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  Σε µία δικτυακή εφαρµογή γραµµένη σε PHP, ο HTML κώδικας  µπορεί να συνυπάρχει 

µε κώδικα στη γλώσσα VBScript που χρησιµοποιείται στις PHP σελίδες. Για να µπορεί να 

ξεχωρίσει ο εξυπηρετητής (Server) τον τον VBScript κώδικα, να τον διερµηνεύσει και να 

στείλει το τελικό αποτέλεσµα στον πελάτη (client), ο VBScript κώδικας µπαίνει µεταξύ 

αυτών των συµβόλων <%     .....    %>. Οτι βρίσκεται µεταξύ αυτών των 2 συµβόλων, ο 

Server το διερµηνεύει ως VBScript κώδικα και το παραγόµενο αποτέλεσµα είναι HTML 

κώδικας. O PHP κώδικας ξεχωρίζει απο τον HTML µε τα Tags <?php .... κώδικας 

php........ ?>. Απο τον Server, για κάθε αίτηµα (request) του client, διερµηνεύεται ότι 

υπάρχει µέσα σε αυτά τα Tags. Στην παρούσα εφαρµογή έχουµε χρησιµοποιήσει και 

JavaScript που δηµιουργεί το βασικό µενού της εφαρµογής. Το µενού αυτό, καθώς και ο 

κώδικας  Javascript, δηµιουργήθηκαν µε το πρόγραµµα XaraWebstyle. 

 Ο κώδικας καθώς επίσης και η επεξήγηση του, ακολουθούν παρακάτω. 

 

 

<html> 
<head> 
<title>device control</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<link href="format.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<script type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0 
  window.open(theURL,winName,features); 
} 
//--> 
</script> 
</head> 
 
<body style="margin-bottom : 0px; margin-left : 0px; margin-right : 0px; margin-top : 
0px;"> 
<table width="100%" height="100%" align="center" border="0"><tr><td height="100%" 
width="100%" align="center"> 
<br /> 
<br /> 
<?php 
$db="dev.mdb";  
 
 // Ορίζεται το αρχείο της Access που περιέχει τη βάση δεδοµένων. 
//echo ($db); 
 
$conn = new COM("ADODB.Connection") or die("Cannot start ADO"); /*∆ηµιουργείται 
το αντικείµενο σύνδεσης µε τη βάση δεδοµένων.*/ 
//creates the connection object 
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$conn-
>Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DataSource=dev.mdb;Mode=ReadWrite;Pers
ist Security Info=False"); 
 
 /*µέσω του αντικειµένου αυτού ανοίγουµε σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων 
χρησηµοποιώντας τον κατάλληλο ODBC Driver. Πρέπει επίσης, στο αρχείο php.ini, να 
έχουµε κάνει comment out το κατάλληλο dll αρχείο που αφορά συνδέσεις σε βάσεις της 
Access*/ 
 
/* 
$conn->Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=$db") or 
exit('Cannot open with driver.'); 
  opens a connection using a connection string, for some 
  people "DSN=name" will suffice if you are using a dNS connection 
*/ 
 
$rs = $conn->Execute("select * from devcont"); 
 
 /*∆ηµιουργούµε το αντικείµενο Recordset µέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση των 
δεδοµένων στη βάση*/ 
 
//opens a recordset from the connection object 
 
$rs->MoveFirst(); /*Πηγαίνουµε στην πρώτη και µοναδική εγγραφή της βάσης*/ 
 
if ($_GET["dev"]!=""){ 
 
/*άν η µεταβλητή querystring µε το όνοµα dev δέν είναι κενή τότε άλλαξε την τιµή του 
πεδίου στο οποίο δείχνει αυτή απο 0 σε 1 ή το αντίστροφο*/ 
 
if ($rs->Fields("dev".$_GET["dev"])==0) { 
$rs= $conn->execute("UPDATE devcont SET dev".$_GET["dev"]." = 1 WHERE id = 
1"); 
//echo("UPDATE devcont SET dev".$_GET["dev"]." = 0 WHERE id = 1"); 
}else{ 
$rs= $conn->execute("UPDATE devcont SET dev".$_GET["dev"]." = 0 WHERE id = 
1"); 
//echo("UPDATE devcont SET dev".$_GET["dev"]." = 1 WHERE id = 1"); 
} 
$rs = $conn->Execute("select * from devcont"); 
 
} 
 
    ?> 
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
<tr><td align="left"> 
<script language="javascript" src="button.js"></script> 
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<!--εδώ καλείται το αρχείο που περιέχει τον κώδικα σε Javascript που δηµιουργεί το 
βασικό µενού της εφαρµογής. Το µενού αυτό, καθώς και ο κώδικας  Javascript, 
δηµιουργήθηκε µε το πρόγραµµα XaraWebstyle 
--> 
 
</td></tr> 
<tr><td align="center" bgcolor="#A5A97E"><br /> 
 
<table bgcolor="#666666" class="box1" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" 
border="0"> 
 
<tr class="title"><td align="left"></td><td align="center" class="title"> 
on</td><td align="center" class="title"> 
off</td> 
</tr> 
 
<tr><td align="left" class="header">Device 1 status</td><td align="center" 
width="100"> 
 
<--! 
µε την Php µπορούµε να αλλάζουµε δυναµικά επεµβαίνοντας µέσα στην HTML κάνοντάς 
τη δυναµική. Στη συγκεκριµένη περίπτωση στις ακόλουθες γραµµές επεµβαίνουµε µε php 
στις ιδιότητες του αντικειµένου checkbox και συγκεκριµένα στην ιδιότητα checked, 
αλλάζοντας τη τιµή της ανάλογα µε το αν µία συσκευή είναι ενεργοποιηµένη ή όχι. Αυτό 
φαίνεται απο την τιµή που έχει το πεδίο της βάσης που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη 
συσκευή. 
--> 
 
<input type="checkbox" id="dev1" disabled="disabled" <?php if ($rs->Fields("dev1")-
>value==1){ echo("checked='checked'"); } ?> name="dev1" /></td><td align="center" 
width="100"> 
<input type="checkbox" id="dev1" disabled="disabled" <?php if ($rs->Fields("dev1")-
>value==0){ echo("checked='checked'"); } ?> name="dev1" /></td> 
</tr> 
 
<tr><td align="left" class="header">Device 2 status</td><td align="center" 
width="100"> 
<input type="checkbox" id="dev2" disabled="disabled" <?php if ($rs->Fields("dev2")-
>value==1){ echo("checked='checked'"); } ?> name="dev2" /></td><td align="center" 
width="100"> 
<input type="checkbox" id="dev2" disabled="disabled" <?php if ($rs->Fields("dev2")-
>value==0){ echo("checked='checked'"); } ?> name="dev2" /></td> 
</tr> 
 
<tr><td align="left" class="header">Device 3 status</td><td align="center" 
width="100"> 
<input type="checkbox" id="dev3" disabled="disabled" <?php if ($rs->Fields("dev3")-
>value==1){ echo("checked='checked'"); } ?> name="dev3" /></td><td align="center" 
width="100"> 



∆ιαχείρηση Ηλεκτρικών Συσκευών µέσω Internet 

 73 

<input type="checkbox" id="dev3" disabled="disabled" <?php if ($rs->Fields("dev3")-
>value==0){ echo("checked='checked'"); } ?> name="dev3" /></td> 
</tr> 
 
<tr><td align="left" class="header">Device 4 status</td><td align="center" 
width="100"> 
<input type="checkbox" id="dev4" disabled="disabled" <?php if ($rs->Fields("dev4")-
>value==1){ echo("checked='checked'"); } ?> name="dev4" /></td><td align="center" 
width="100"> 
<input type="checkbox" id="dev4" disabled="disabled" <?php if ($rs->Fields("dev4")-
>value==0){ echo("checked='checked'"); } ?> name="dev4" /></td> 
</tr> 
 
<tr><td align="left" class="header">Device 5 status</td><td align="center" 
width="100"> 
<input type="checkbox" id="dev5" disabled="disabled" <?php if ($rs->Fields("dev5")-
>value==1){ echo("checked='checked'"); } ?> name="dev5" /></td><td align="center" 
width="100"> 
<input type="checkbox" id="dev5" disabled="disabled" <?php if ($rs->Fields("dev5")-
>value==0){ echo("checked='checked'"); } ?> name="dev5" /></td> 
</tr> 
</table> 
<br /> 
<?php 
 
/* τέλος, κλείνουµε τη σύνδεση µε τη βάση και καταστρέφουµε τα αντικείµενα που 
εµπλέκονται σε αυτή, ώστε να µην έχουµε σπατάλη µνήµης και πόρων συστήµατος 
εξαιτίας της δηµιουργείας πολλαπλών στιγµιότυπων των αντικειµένων αυτών*/ 
 
$rs->Close(); 
$conn->Close(); 
 
$rs = null; 
$conn = null; 
 
?> 
 
</td></tr> 
<tr> 
  <td align="center" bgcolor="#A5A97E" class="dingbat"><a href="temperature.htm" 
target="_blank">Temperature</a></td> 
</tr> 
</table> 
</td></tr></table> 
</body> 
</html> 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Η χρήση της πλακέτας 908GP32PDS στον προγραµµατισµό του 

MC68HC908GP32  ( * ) 

 

Η πλακέτα αυτή δηµιουργήθηκε για τους παρακάτω σκοπούς: 

• την εκτέλεση προγραµµάτων που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη του µικροελε- 

γκτή MC68HC908GP32 

• τον προγραµµατισµό του µικροελεγκτή MC68HC908GP32 επάνω στην πλακέτα 

χωρίς να απαιτείται η χρήση ξεχωριστού προγραµµατιστή και η µεταφορά του 

ολοκληρωµένου από το κύκλωµα στον προγραµµατιστή και η επαναφορά του σε αυτό 

• την εµφάνιση των αποτελεσµάτων της εκτέλεσης ενός προγράµµατος που εκτε- 

λείται στον προσωπικό υπολογιστή (PC) στο κύκλωµα του χρήστη. Η εµφάνιση των 

αποτελεσµάτων γίνεται σε χαµηλότερη ταχύτητα από την περίπτωση της εκτέλεσης του 

προγράµµατος από τον ίδιο το µικροελεγκτή 

• την εκτέλεση των προγραµµάτων που είναι αποθηκευµένα στη µνήµη του µικροελεγκτή 

µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός και η αποµάκρυνση των 

σφαλµάτων. 

 

Το σχηµατικό διάγραµµα και οι επιµέρους χάλκινες πλευρές της πλακέτας 908GP32PDS 

δίδονται παρακάτω. 
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Η πλακέτα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά επικοινωνίας: 

• Τύπος πλακέτας: Class 3 (III) 

• Ταχύτητα επικοινωνίας: 19200bps 

Η πλακέτα διαθέτει τέσσερις τρόπους λειτουργίας. Αυτοί είναι: 

• κανονική λειτουργία (normal) 

• λειτουργία προγραµµατισµού (programming) 

• λειτουργία ενδοκυκλωµατικής προσοµοίωσης (in-circuit simulation) 

• λειτουργία ενδοκυκλωµατικής εκσφαλµάτωσης (in-circuit debugger) 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση ενός τρόπου λειτουργίας είναι ο εκ των προτέρων 

ρύθµιση της πλακέτας σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο Αρχική 

κατάσταση πλακέτας. 

 

Αρχική κατάσταση πλακέτας 

Η αρχική κατάσταση της πλακέτας απαιτείται πριν από τη µεταφορά µας σε µια από τις 

τέσσερις λειτουργίες. Τα βήµατα για τον ορισµό της αρχικής κατάσταση είναι τα 

παρακάτω: 

1. Κατεβάζουµε τους διακόπτες SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW8 

2. Μετακινούµε το διακόπτη SW9 στην αριστερή θέση 

3. Κλείνουµε το τροφοδοτικό του πάγκου 

 

Κανονική λειτουργία 

θα πρέπει να πατηθεί το pushbutton SW7 το οποίο επαναφέρει (RESET) το µικροελεγκτή. 

Όταν χρησιµοποιείται η πλακέτα σε κανονική λειτουργία το πρόγραµµα που είναι 

αποθηκευµένο στη µνήµη του µικροελεγκτή εκτελείται και τα αποτελέσµατα της 

εκτέλεσης εµφανίζονται στους ακροδέκτες του συνδετήρα J2, ο οποίος συνδέεται στο 

ράστερ και παρέχει τα σήµατα του µικροελεγκτή. Τα βήµατα που ακολουθούνται για την 

κανονική u955 λειτουργία (θεωρώντας ότι η πλακέτα βρίσκεται ήδη στην αρχική 

κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω) είναι: 

1. Ανάβουµε το τροφοδοτικό του πάγκου 

2. Ανεβάζουµε το διακόπτη SW8 

3. Ανεβάζουµε το διακόπτη SW1 

4. Ανεβάζουµε το διακόπτη SW2 

Εφόσον απαιτείται η επανέναρξη λειτουργίας του προγράµµατος 

 

Λειτουργία προγραµµατισµού 

Όταν χρησιµοποιείται η πλακέτα σε λειτουργία προγραµµατισµού είναι δυνατός ο 

προγραµµατισµός της µνήµης FLASH του µικροελεγκτή µε ένα πρόγραµµα το οποίο έχει 

µεταφραστεί σε γλώσσα µηχανής από µια υψηλότερη γλώσσα προγραµµατισµού όπως η 

Assembly ή η C. Η µετάφραση του προγράµµατος έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
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ενός αρχείου µε κατάληξη .S19 το οποίο αποθηκεύεται στον ίδιο φάκελο µε το πηγαίο 

αρχείο της Assembly ή της C και έχει το ίδιο όνοµα µε αυτό. 

Τα βήµατα που ακολουθούνται για την λειτουργία προγραµµατισµού (θεωρώντας ότι η 

πλακέτα βρίσκεται ήδη στην αρχική κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω) είναι: 

1. Ανάβουµε το τροφοδοτικό του πάγκου 

2. Ανεβάζουµε το διακόπτη SW5 

3. Ανεβάζουµε το διακόπτη SW6 

4. Ανεβάζουµε το διακόπτη SW4 

5. Ανεβάζουµε το διακόπτη SW3 

6. Τοποθετούµε στην δεξιά θέση το διακόπτη SW9 

7. Ανεβάζουµε το διακόπτη SW1 

8. Ανεβάζουµε το διακόπτη SW2 

9. Πατάµε από τη γραµµή εργαλείων του WinIDE Development Environment το πλήκτρο 

προγραµµατισµού (Programmer) . 

10.Αν κατά την έναρξη του προγράµµατος εµφανιστεί διαφορετικό παράθυρο από αυτό 

που περιγράφεται παρακάτω αναφερόµαστε στην παράγραφο Προβλήµατα έναρξης 

τρόπου λειτουργίας. 

11.Εφόσον η διαδικασία ολοκληρώθηκε κανονικά θα εµφανιστεί το παράθυρο επι 

λογής του αλγορίθµου για τον προγραµµατισµό (Specify Programming Algorithm 

to Use!). Επιλέγεται ο αλγόριθµος 908_gp32_highspeed και έπειτα Open. 
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12. Θα εµφανιστεί στη συνέχεια το περιβάλλον του προγραµµατιστή (Programmer). Το 

περιβάλλον διαθέτει 3 βασικά παράθυρα τα οποία είναι: 

i. Παράθυρο επιλογής εντολής προγραµµατισµού (Choosing Programming Function) 

ii. Παράθυρο διαµόρφωσης (Configuration) 

iii. Παράθυρο κατάστασης (Status Window) 

 

 

13.Στα αριστερά επάνω εµφανίζεται ένα παράθυρο επιλογής εντολών προγραµµατισµού. 

(Choosing Programming Function) 
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14.Η εκτέλεση των εντολών προγραµµατισµού που αναφέρονται στο παραπάνω 

παράθυρο µπορεί να γίνει: 

i. µε διπλό κλικ πάνω στο όνοµα της εντολής 

ii. µε την πληκτρολόγηση των δύο γραµµάτων που φαίνονται αριστερά της εντολής π.χ. 

EM για την εντολή διαγραφής της µνήµης flash του µικροελεγκτή. 

15.Για τον προγραµµατισµό θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήµατα: 

i. Να διαγραφεί ο µικροελεγκτής µε την εντολή EM Erase Module 

ii. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλεχθεί το αρχείο κατάληξης .S19 µε το οποίο θα 

προγραµµατιστεί ο µικροελεγκτής. Το αρχείο δηµιουργείται κατά τη διαδικασία της 

µετάφρασης, βρίσκεται στον ίδιο φάκελο και έχει το ίδιο όνοµα µε το αρχείο κατάληξης 

.asm. Η επιλογή του αρχείου γίνεται µε την εντολή SS Specify S Record. Από το 

παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγεται το αρχείο .S19. 

 
 

 

 

iii. Στη συνέχεια πατάµε Open 

iv. Ο προγραµµατισµός της µνήµης Flash γίνεται µε τη χρήση της εντολής PM 

Program Module. 

v. Η επαλήθευση της ορθότητας του προγραµµατισµού γίνεται µε τη χρήση 

της εντολής VM Verify Module. 

vi. Ο τερµατισµός της διαδικασίας προγραµµατισµού γίνεται µε τη χρήση της 

εντολής QU Quit. 
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vii. Με τον τερµατισµό της διαδικασίας είναι δυνατή η µεταφορά µας σε µια από τις 

υπόλοιπες λειτουργίες. Για τη λειτουργία του ενδοκυκλωµατικού προσοµοιωτή και τη 

λειτουργία του ενδοκυκλωµατικού εκσφαλµατωτή αρκεί η εκτέλεση της κατάλληλης 

εντολής από το παράθυρο του WinIDE Development Environment. 

viii. Για την κανονική λειτουργία µετά τον προγραµµατισµό απαιτούνται τα παρακάτω 

βήµατα: 

• Κατεβάζουµε το διακόπτη SW5  

• Κατεβάζουµε το διακόπτη SW6 

• Κατεβάζουµε το διακόπτη SW4 

• Κατεβάζουµε το διακόπτη SW3 

• Μετακινούµε στην αριστερή θέση το διακόπτη SW9 

• Ανεβάζουµε το διακόπτη SW8 

• Πατάµε το pushbutton SW7 (RESET) 

 

Προβλήµατα έναρξης τρόπου λειτουργίας 

Κατά την εκκίνηση του προγράµµατος του προγραµµατιστή ή του ενδοκυκλωµατικού 

προσοµοιωτή ή του ενδοκυκλωµατικού εκσφαλµατωτή ενδέχεται από εσφαλµένη 

αλληλουχία να παρουσιαστούν ένα από τα παρακάτω µηνύµατα. 

 

Turn MCU power off(Under 0.1v), turn MCU power on, and then click OK. 

 

 

Η διαδικασία στη συγκεκριµένη περίπτωση απαιτεί την διακοπή της τροφοδοσίας του 

µικροελεγκτή και την επανασύνδεσή της. Υπεύθυνος για την τροφοδοσία του 

µικροελεγκτή είναι ο διακόπτης SW2. Θα πρέπει ο SW2 να µετακινηθεί αρχικά στην 

κάτω θέση και στη συνέχεια στην επάνω θέση. Θα πρέπει να πατηθεί το OK και να 

συνεχιστούν τα βήµατα της διαδικασίας. 
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Press the RESET button on your target system and click OK. If your system 

doesn’t have a RESET button, uncheck the box below and click OK. 

 

 

 

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επανέναρξη της πλακέτας του συστήµατος µε το 

πάτηµα του RESET pushbutton. Για να προχωρήσετε µε τη διαδικασία που εµφάνισε το 

µήνυµα αυτό πατήστε το SW7 pushbutton (RESET). 

 

Attempting to contact target and pass security 

 

 

Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η διαδικασία επικοινωνίας διότι µια από τις 

παραµέτρους της επικοινωνίας είναι εσφαλµένη. Θα πρέπει να ελεγχθούν τα πεδία Target 

Hardware Type έτσι ώστε να έχουν τιµή Class 3 καθώς επίσης και η σειριακή θύρα 

επικοινωνίας. Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζονται σε σειρά οι ενέργειες της 

επικοινωνίας (0,1,…6) και µε κόκκινο γράµµα Y ποιες από αυτές έχουν εκτελεστεί ενώ 
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µε N ποιες δεν εκτελέστηκαν. Με κόκκινα γράµµατα εµφανίζεται και η κατάσταση 

επικοινωνίας Status και υποδεικνύει τον λόγο της διακοπής της επικοινωνίας. 

Ο καλύτερος τρόπος για την περίπτωση αυτή είναι το πάτηµα του πλήκτρου Halt και η 

εκκίνηση της διαδικασίας της λειτουργίας από την αρχή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

  Όπως έχουµε αναφέρει, στη θέση των ηλεκτρικών συσκευών χρησιµοποιήσαµε 

φωτοδιόδους (LED).  Στην πραγµατικότητα, για να γίνει ο έλεγχος µιας κοινής οικιακής 

συσκευής, χρειαζόµαστε ένα διακόπτη, ο οποίος θα µας παρέχει τη δυνατότητα να 

εργαζόµαστε και µε 5V DC, αλλά και µε 220V AC. Αυτό συµβαίνει επειδή η έξοδος του 

µικροελεγκτή, µε την οποία διαχειριζόµαστε τις συσκευές, µας παρέχει 5V DC. Η κοινές 

ηλεκτρικές συσκευές λειτουργούν µε εναλλασόµενη τάση της τάξεως των 220V, δηλαδή 

την τάση που µας παρέχει η ∆ΕΗ. Για να υλοποιηθεί αυτό υπαρχουν διάφοροι τρόποι. Θα 

παραθέσουµε τρεις από τους σηµαντικότερους.  

 

 

 

  Αυτό το κύκλωµα χρησιµοποιείται συχνότερα στα ηλεκτρονικά / ηλεκτρολογικά και 

είναι από τα πιο αξιόπιστα. Η λογική είναι η εξής:  

Όταν ο µικροελεγκτής θα στείλει στην έξοδο του port λογικό ένα, δηλαδή 5V, τότε η 

φωτοδίοδος (LED) θα άγει ( χρησιµοποιούµε LED για να γνωρίζουµε ότι ο µΕ στέλνει τη 

ζητούµενη τάση). Θα άγει επίσης και η φωτοδίοδος που βρίσκεται εσωτερικά στον 

optocoupler, η οποία µε το φώς που θα παράγει θα αναγκάσει το εσωτερικό 

φωτοτρανζίστορ να οδηγηθεί στον κόρο. Τότε, στο πηνίο που υπάρχει εσωτερικά στους 

ηλεκτρονόµους, θα εφαρµοστεί η τάση των 12V (είναι από τις πιο κοινά 

χρησιµοποιούµενες τάσεις, όµως µπορούµε να επιλέξουµε relay που θα ενεργοποιείται µε 

5V, 24V κ.α.). Από το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργείται, η επαφή NO θα κλείσει και θα 



∆ιαχείρηση Ηλεκτρικών Συσκευών µέσω Internet 

 86 

εφαρµοστούν τα 220V στην προς έλεγχο συσκευή. Το N που υπάρχει στο σχηµατικό είναι 

ο ουδέτερος που χρησιµοποιείται στην ηλεκτρολογία και στον οποίο συνδέονται οι κοινές 

ηλεκτρικές συσκευές. 

  Είναι επίσης σηµαντικό να πούµε, ότι παράλληλα µε το ρελέ και µε ανάστροφη 

πολικότητα, βάζουµε µια δίοδο για προστασία από τα ανάστροφα ρεύµατα. Συνήθως 

χρησιµοποιείται η 1N4148 ή 1Ν4004-7.  

  Ο λόγος που αυτό το κύκλωµα χρησιµοποιείται συχνότερα, είναι επειδή το optocoupler 

τραβάει πολυ µικρό ρεύµα από τον µικροελεγκτή (υπάρχουν optocouplers που 

χρειάζονται µόνο 1mA). 

 

  Στο αµέσως επόµενο σχήµα, αντί για οπτοζεύκτη, χρησιµοποιήσαµε ένα απλό 

τρανζίστορ. Ανάλογα µε το τρανζίστορ που χρησιµοποιούµε, αλλάζει και η τιµή της 

αντίστασης. Υπάρχουν διάφορες συνδεσµολογίες, εµείς όµως επιλέξαµε την πιο απλή. Το 

τρανζίστορ µόλις πάρει τάση από τον µΕ θα οδηγηθεί στον κόρο, θα οπλίσει το ρελέ και 

θα ενεργοποιηθεί η συσκευή. Και εδώ θα ήταν σωστό να βάλουµε µία δίοδο 

αντιπαράλληλα µε το ρελέ. 

 

 

 

 

   Εάν χρησιµοποιήσουµε ηλεκτρονόµο ο οποίος οπλίζει µε 5V, τότε µπορούµε να τον 

οδηγήσουµε απευθείας µε τον µικροελεγκτή παρεµβάλοντας µόνο µια αντίσταση. Στο 

σχήµα που ακολουθεί παρουσίαζεται η κατάλληλη συνδεσµολογία. 



∆ιαχείρηση Ηλεκτρικών Συσκευών µέσω Internet 

 87 

 

 

   Παρόλο που η αντιπαράλληλη δίοδος τοποθετείται για την προστασία του κυκλώµατος, 

ωστόσο το ίδιο το κύκλωµα δεν συνηθίζεται να χρησιµοποιείται. Το port του 

µικροελεγκτή µπορεί να µας παρέχει ρεύµα της τάξης των 150 mA. Το ρελέ όµως, 

χρειάζεται για να οπλίσει 20 mA. Αν έχουµε συνδεδεµένες, όπως και στη συγκεκριµένη 

περίπτωση πολλές συσκευές, τότε το συνολικό ρεύµα που θα τραβάµε θα είναι πολύ  

µεγάλο και θα υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να καεί το port. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• ΒΙΒΛΙΑ 

� ∆ουλέψτε µε τις Βάσεις ∆εδοµένων και τη Access 2002 (Τζιόλας) 

� Εισαγωγή στη Visual Basic For Applications Της Access 2000 

(Κλειδάριθµος) 

� Visual Basic 6 – Η εργαλειοθήκη του Προγραµµατιστή (Κλειδάριθµος) 

� Visual Basic 6 – Bήµα προς Βήµα (Κλειδάριθµος) 

� Php Black Book (Coriolis) 

� Σηµειώσεις για τη Θεωρεία Μικρουπολογιστές ΙΙ (ΑΤΕΙ-Τµήµα   

Ηλεκτρονικής) 

� Σηµειώσεις για το εργαστήριο Μικρουπολογιστές II (ΑΤΕΙ-Τµήµα   

Ηλεκτρονικής) 

 

• DATA SHEETS 

ADC0805 Data Sheet (National Semiconductor) 

AN2637/D Software SCI for MC68HC908 MCU (Motorola) 

LM35 Data Sheet (National Semiconductor) 

MC145407 Technical Data (Motorola) 

MC68HC908GP32 Technical Data Rev.10 (Motorola) 

 

• ΣΕΛΙ∆ΕΣ INTERNET 

http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language 

http://en.wikipedia.org/wiki/Assembly_language#cite_note-0 

http://en.wikipedia.org/wiki/PHP 

http://www.best-microcontroller-projects.com/how-rs232-works.html 

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 

http://www.rentron.com/receiving_data.htm 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/r_ctrl.htm 

http://www.w3schools.com/PHP/php_intro.asp 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 
  Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή µου Σαπουνίδη Θεοδόσιο, για τη 

σηµαντική του καθοδήγηση, αλλά και για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος µου για 

ενασχόληση µε µικροελεγκτές και µικρουπολογιστικά συστήµατα. 

 

  Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους καθηγητές του το Τµήµατος Ηλεκτρονικής, για τη 

βοήθεια που µου παρείχαν για την εκπόνηση της εργασίας, τις συµβουλές και την 

υποµονή τους. 

 

  Τέλος, ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια µου και τους φίλους µου, που µε 

στήριξαν και µου συµπαραστάθηκαν. 


