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ΣτόχοςΣτόχος τηςτης εργασίαςεργασίας

• H δυνατότητα για αποµακρυσµένο έλεγχο

κάποιων συσκευών που βρίσκονται στο

σπίτι. 

• H πρόσβαση σε αυτό από οποιοδήποτε

µέρος του κόσµου.



ΠεριγραφήΠεριγραφή

Το κύκλωµα αποτελείται από:

• Ένα αισθητήριο θερµοκρασίας

• Ένα µετατροπέα από αναλογικό σε ψηφιακό

για τη µετατροπή της θερµοκρασίας σε

ψηφιακή µορφή

• Ένα µετατροπέα τάσης για την επικοινωνία

µέσω της σειριακής θύρας



• Τον µικροελεγκτή, που είναι και το
βασικότερο κοµµάτι της εργασίας

• Τρία προγράµµατα:

� ένα σε γλώσσα php για τη δηµιουργία της
ιστοσελίδας

�ένα σε Visual Basic 6 για τη διασύνδεση
του κυκλώµατος µε τον Η/Υ

�ένα σε assembly για τον προγραµµατισµό
του µικροελεγκτή



ΑνάλυσηΑνάλυση ΕφαρµογήςΕφαρµογής

• Για να λειτουργήσει η παρούσα εφαρµογή θα

πρέπει:

� ο Η/Υ µε τον οποίο θα συνδέεται το

κύκλωµα να λειτουργεί ως server 

� να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

� να είναι υπάρχει το .exe αρχείο της

εφαρµογής που έχει δηµιουργηθεί σε

Visual Basic 6.





• Με την έναρξη της εφαρµογής, ζητείται από
τον διαχειριστή να δώσει τον αριθµό της
θύρας που χρησιµοποιείται.

• Εφόσον ο αριθµός αυτός είναι σωστός:

� επιτυγχάνεται η επικοινωνία µεταξύ
µικροελεγκτή και Η/Υ

� ξεκινάει η ανάγνωση από τη βάση
δεδοµένων





• Στη βάση δεδοµένων:

� είναι καταχωρηµένες οι καταστάσεις των

συσκευών που ορίζονται από τον χρήστη, 

µέσω της ιστοσελίδας





• ο χρήστης µπορεί:

� να ανοίξει την ιστοσελίδα σε

οποιοδήποτε µέρος και αν βρίσκεται, 

αρκεί να έχει πρόσβαση στο Internet.

� να ενηµερωθεί για την τρέχουσα

θερµοκρασία

� να αλλάξει την κατάσταση των

συσκευών µε το πάτηµα ενός κουµπιού



• Εάν αλλαχθεί η κατάσταση µιας συσκευής, η

php επαναποθηκεύει την τιµή αυτή στη βάση

δεδοµένων. 

• Η Visual Basic στέλνει τα νέα δεδοµένα στον

µικροελεγκτή



• Ο µικροελεγκτής αλλάζει την κατάσταση των

συσκευών

• Στέλνει εντολή στον µετατροπέα να ξεκινήσει

την µετατροπή της θερµοκρασίας

• ο ADC0805 µετατρέπει τη θερµοκρασία σε

δυαδική πληροφορία την οποία εµφανίζει

στην έξοδο του.



• Ο µικροελεγκτής διαβάζει την πληροφορία
της θερµοκρασίας

• Την αποστέλλει µέσω της σειριακής θύρας, 
για να τη λάβει η εφαρµογή της Visual Basic.

• Η Visual Basic αναλαµβάνει να την
αποθηκεύσει σε ένα αρχείο .txt

• Από αυτό το αρχείο πέρνει τα δεδοµένα η
php και τα εµφανίζει στον χρήστη



ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία µΕµΕ καικαι ΗΗ//ΥΥ

• Για να επιτευχθεί η επικοινωνία του

µικροελεγκτή µε τον Η/Υ, χρησιµοποιήσαµε:

�Το πρωτόκολλο επικοινωνίας SCI που µας

παρέχει ο MC68HC908GP32 για σειριακή

µετάδοση δεδοµένων

�Το πρωτόκολλο επικοινωνίας RS232 που

χρησιµοποιούν οι περισσότεροι Η/Υ



�Τον µετατροπέα MC145407 για τη

µετατροπή των τάσεων έτσι ώστε να

γίνονται αντιληπτές και από τα δύο

πρωτόκολλα.



ΕυχαριστίεςΕυχαριστίες

• Στους γονείς και τους φίλους

• Στον επιβλέποντα καθηγητή µου: Σαπουνίδη

Θεοδόσιο

• Στους καθηγητές του τµήµατος: Κασάµπαλη

Στυλιανό, Μπιζόπουλο Αριστοτέλη, Σπάσο

Μιχαήλ, Τζίκα Χρήστο, Βάσσιο Βασίλιο και

ιδιαίτερα τον Γουσιόπουλο Αθανάσιο.


