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Περίληψη 

 

 

     Στην εργασία αυτή έγινε ανάπτυξη και σχεδιασµός ενός συστήµατος 

αφίξεων και αναχωρήσεων αστικών λεωφορείων. Πιο συγκεκριµένα,  

αναπτύχτηκε ένα σύστηµα το οποίο  αποτελείται από τέσσερις λεωφορειακές 

γραµµές µε συγκεκριµένο αριθµό στάσεων, που στην περίπτωση µας είναι 

οχτώ. Το επιβατικό κοινό µπορεί να ενηµερώνεται από κάθε στάση για τον 

αριθµό της λεωφορειακής γραµµής που τον ενδιαφέρει και το χρόνο άφιξης 

(χρόνος προσέλευσης) αυτής στη στάση στην οποία βρίσκεται. 

 

 

Abstract 

 

 

    This dissertation carries out the design and development of an arrival- 

departure system of a bus services. More particularly, a prototype system 

has been implemented which include four buses lines. Each bus line is 

consists of eight bus stops. 

The passengers could be informed of the arrival-departure time of each 

bus  from a timetable, which is located in each bus stop.  
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Πρόλογος 

 

      Είναι αδιαµφισβήτητο ότι ο χρόνος είναι µια δύναµη θετική για τον 

άνθρωπο. Όλοι γνωρίζουµε τον παραλληλισµό του χρόνου µε το χρήµα και 

την γνωστή ρήση “ time is money “. Η σηµασία και τον δυο εξαρτάται από την 

καλή η κακή χρήση τους. Ο άνθρωπος που παραµελεί η σπαταλά το εκαστοτε 

παρόν χάνει την δυνατότητα έλεγχου του µέλλοντος. Με λίγα λόγια η σωστή 

χρήση του χρόνου µπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη. 

       Ιδιαίτερα σε µία εποχή όπου η εξοικονόµιση πολύτιµου χρόνου είναι 

σηµαντικός παράγοντας στην καθηµερινή µας ζωή και σε µια κοινωνία όπου 

το στρες και το άγχος αυξάνεται µε µεγάλους ρυθµούς επιδρώντας αρνητικά 

στην υγεία µας ένα σωστό σύστηµα έγκαιρης ενηµέρωσης του επιβατικού 

κοινού στα µέσα αστικών συγκοινωνιών  θα µας ήταν πολύ χρήσιµο.  

        Παρακάτω βλέπουµε ένα σύστηµα ενηµέρωσης αστικών συγκοινωνιών  

τοποθετηµένο σε µια στάση, το οποίο µας ενηµερώνει, ποια γραµµή διέρχεται 

από την στάση, τον προορισµό  και σε πόση ώρα θα φτάσει στην στάση που 

είµαστε. 

 

 

Σχήµα 1: Οθόνη τοποθετηµένη σε στάση  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

 

1.1  Γενική περιγραφή ενός πληροφιακού συστήµατος 

 

     Ένα γενικό µπλοκ διάγραµµα του συστήµατος µας φαίνεται στο σχήµα 1.2. 

 

 

Σχήµα 1.1 : Μπλόκ διάγραµµα συστήµατος διαχείρισης πληροφοριών 

 

 

         Όπως βλέπουµε στο σχήµα 1.1 το διάγραµµα αποτελείται από τρεις 

µονάδες: 

         Η πρώτη αναφέρεται ως “είσοδοι”. Σ΄ αυτό το τµήµα συγκεντρώνονται 

όλες οι πληροφορίες εισόδου που χρειάζονται, όπως ο αριθµός γραµµής, 

προς ποια πλευρά κατευθύνεται το λεωφορείο και ο χρόνος που χρειάζεται 

για να φτάσει στην στάση που επιθυµούµε. Στη συνέχεια αυτές οι 

πληροφορίες θα προωθούνται στο δεύτερο τµήµα, όπου είναι το σύστηµα 

διαχείρισης πληροφοριών προς επεξεργασία. Τέλος οι πληροφορίες 

µεταδίδονται στο τρίτο τµήµα, στις εξόδους του συστήµατος, που είναι τα 

πληροφοριακά συστήµατα (πινακίδες πληροφορίας επιβατικού κοινού) στις 

διάφορες στάσεις του δικτύου συγκοινωνιών. 
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Παράδειγµα δικτύου αστικών συγκοινωνιών 

 

 

Σχηµα 1.2: ∆ίκτυο αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 

      

     Ένα δίκτυο αστικών συγκοινωνιών είναι οργανωµένο έτσι ώστε να 

καλύπτει συγκοινωνιακά µια πόλη µε διάφορες λεωφορειακές γραµµές. Ένα 

τέτοιο παράδειγµα φαίνεται στο σχήµα 1.2. 

      Επίσης στο σχήµα 1.3 έχουµε ένα παράδειγµα µιας λεωφορειακής 

γραµµής (στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η διαδροµή της γραµµής 17). 

Το λεωφορείο ξεκινάει από την αφετηρία του και έχει να διασχίσει κάποια 

συγκεκριµένη διαδροµή, µέχρι να φτάσει στο τέρµα, κατά τη διάρκεια της 

οποίας υπάρχουν στάσεις σε συγκεκριµένα σηµεία της.    
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Σχήµα 1.3: ∆ιαδροµή γραµµής 17 

 

 Παρακάτω στο σχήµα 1.4 βλέπουµε ένα παράδειγµα µε µέσα µαζικής 

µεταφοράς αστικών συγκοινωνιών, τα οποία βρίσκονται στην αφετηρία – 

τέρµα. 

 

       

Σχήµα 1.4: Αφετηρία -Τέρµα Λεωφορείων 
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1.2 ∆ιάρθρωση της εργασίας  

 

       Το πληροφοριακό συστηµα που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία θα 

περιγραφεί σε επόµενο κεφάλαιο. Πιο συγκεκριµένα στο κεφάλαιο 2 

περιγράφεται και αναλύεται το αναπτυξιακό συστηµα που χρησιµοποιήθηκε 

και στη συνέχεια στο κεφάλαιο 3 ακολουθεί µια ανάλυση του προβλήµατος 

που καλούµαστε να επιλύσουµε  και του τρόπου ανάπτυξης του 

πληροφοριακού συστήµατος που προτείνουµε. Στο κεφάλαιο 4 παραθέτουµε 

τα συµπεράσµατα και προτείνονται µελλοντικές επεκτάσεις του υπάρχοντος 

συστήµατος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο  

 

Περιγραφή αναπτυξιακού συστήµατος 

 

 

2.1  Γενική περιγραφή του αναπτυξιακού συστήµατος 

 

      Το αναπτυξιακό σύστηµα που αναπτύχθηκε φαίνεται στο σχήµα  2.1. Εδώ 

υπάρχει ο πυρήνας της πλακέτας που είναι ο γνωστός µικροεπεξεργαστής pic 

16F628 ο οποίος είναι εφοδιασµένος µε το πρόγραµµα στη γλώσσα C.                

Αποτελείται από µια παράλληλη θύρα, µια σειριακή θύρα, δυο 7 segment 

displays, ένα πληκτρολόγιο 4x4, µια οθόνη LCD, ένα Buzzer, επτά Leds, 

τέσσερα dip switch, ένα push button, κ.α.    

 

 

Σχήµα 2.1: Πλακέτα  µε τον pic 16F628 
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2.2  Εισαγωγή στους Μικροελεγκτές 

     

     Οι µικροελεγκτές αποτελούν µέρος ενός εντυπωσιακού αριθµού προϊόντων 

τα οποία βρίσκονται γύρω µας. Το αυτοκίνητοo, τα τηλεχειριστήρια, η 

τηλεόραση, οι ψηφιακές κάµερες, τα κινητά τηλέφωνα, τα πλυντήρια είναι 

µερικά από αυτά. Στην ουσία δεν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι η χρήση 

µικροελεγκτών στις µέρες µας είναι καθολική και γενικά, κάθε προϊόν το οποίο 

αλληλεπιδρά µε ένα χρήστη περιλαµβάνει ένα µικροελεγκτή, ο οποίος παίζει 

το ρόλο του «εγκεφάλου» των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. ∆εν είναι τυχαίο 

πλέον, ότι πολλές βιοµηχανίες προσανατολίζονται σε εφαρµογές όπου 

αποτελούνται από ηλεκτρικά κυκλώµατα τα οποία ελέγχονται από 

µικροελεγκτή σε αντίθεση µε την πρακτική του παρελθόντος όπου 

χρησιµοποιούσαν ογκώδεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC) ή 

ηλεκτρονόµους και σύνθετη αλλά µόνιµη λογική. Η χρήση µικροελεγκτών 

ξεκίνησε πριν από περίπου τριάντα πέντε χρόνια. Το πρώτο µοντέρνο 

ενσωµατωµένο σύστηµα (embedded system) ήταν ο υπολογιστής του 

διαστηµοπλοίου Apollon, ο οποίος αναπτύχθηκε από τον Charles Stark 

Draper στο Εργαστήριο Instrumentation Laboratory του ΜΙΤ. 

   Ένας µικροελεγκτής είναι στην ουσία ένας υπολογιστής σε µια πιο συµπαγή 

µορφή. Έχει δηλαδή µία µονάδα µνήµης (CPU) στην οποία εκτελούνται τα 

προγράµµατα, µία µνήµη στην οποία αποθηκεύονται και ανανεώνονται κατά 

την εκτέλεση του προγράµµατος οι διάφορες µεταβλητές καθώς και θύρες 

εισόδων – εξόδων (I/O ports) µε τις οποίες µπορεί να επικοινωνήσει 

διαδραστικά και αµφίδροµα µε τους χρήστες. Η κύρια διαφορά τους από τους 

σύγχρονους υπολογιστές έγκειται στο γεγονός ότι οι µικροελεγκτές έχουν 

περιορισµένη µνήµη (της τάξης των µερικών Kbytes, τα οποία αρκούν για τις 

περισσότερες εφαρµογές, ακόµα και τις πιο απαιτητικές) ενώ δεν έχουν 

σκληρό δίσκο. Επιπλέον λειτουργούν µε χαµηλή ισχύ (της τάξεως των 50mW 

σε σύγκριση µε τα 50 W των ηλεκτρονικών υπολογιστών) και έχουν µικρότερη 

ταχύτητα επεξεργασίας δεδοµένων (η οποία όµως σε µερικές περιπτώσεις 

φθάνει και τα 100 MIPS, ταχύτητα αρκετά ικανοποιητική για τις περισσότερες 

απαιτητικές εφαρµογές). Ο λόγος για τον οποίο οι µικροελεγκτές έχουν 

αντικαταστήσει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι το αρκετά µικρό κόστος 

τους, το µεγάλο πεδίο περιβαλλοντικών συνθηκών στις οποίες µπορούν να 
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ανταπεξέλθουν, πράγµα που τους καθιστά ιδανικούς για χρήση τους στο 

απαιτητικό βιοµηχανικό περιβάλλον, καθώς και η απόκριση πραγµατικού 

χρόνου (real time processing). To τελευταίο χαρακτηριστικό εξασφαλίζει στους 

µικροελεγκτές τη δυνατότητα να αντιλαµβάνονται και να αποκρίνονται στον 

επιθυµητό για µας χρόνο µε µεγάλη ακρίβεια. Μία από τις πρώτες εταιρείες, η 

οποία σχεδίασε µικροελεγκτές µε πολλά περιφερειακά ενσωµατωµένα σε ένα 

µόνο chip, ήταν η Intel µε τη σειρά 8051 που χρησιµοποιείται ακόµα και 

σήµερα στο σχεδιασµό νέων προϊόντων. Άλλες εταιρείες που ακολούθησαν 

και τροφοδοτούν σήµερα την παγκόσµια αγορά µε µικροελεγκτές είναι κυρίως 

οι: Atmel, Microchip, Motorola, Hitachi, Toshiba, AMD, Zilog, National 

Semiconductor, Philips/Signetics. Από αυτές το µεγαλύτερο µερίδιο της 

αγοράς έχουν οι τρεις πρώτες µαζί µε την Intel. Από αυτές η Atmel φαίνεται να 

έχει επικρατήσει στη βιοµηχανία λόγω της ύπαρξης δωρεάν εργαλείων και της 

γρήγορης υιοθέτησης µιας ειδικού τύπου µνήµης που ονοµάζεται Flash. H 

Microchip έχει επικρατήσει ανάµεσα στους «χοµπίστες» µε τους φθηνούς 

µικροελεγκτές PIC και µετά το 2004, µε τη διάθεσή της στην αγορά των 

µικροελεγκτών 16-bit dspic, έχει κερδίσει ένα µεγάλο κοµµάτι της αγοράς. 

Αρκετά γνωστοί και αξιόπιστοι είναι και οι µικροελεγκτές της εταιρείας 

Motorola, όπως τα µοντέλα MC68HC11 και M68HC12. Παρ’ όλο που οι 

µικροελεγκτές άλλων εταιρειών δεν υστερούν σε τίποτα, δεν είναι ευρέως 

γνωστοί καθώς χρησιµοποιούνται σε πιο εξειδικευµένες εφαρµογές. 

 

 

2.2.1 ∆υνατότητες – Πλεονεκτήµατα µικροελεγκτή 
 

     Οι περισσότεροι µικροελεγκτές έχουν δυνατότητες πολλαπλών 

αναλογικό/ψηφιακών µετατροπών (ADC είσοδοι) για λήψη µετρήσεων από 

όλων των ειδών αισθητήρων που υπάρχουν στην αγορά, έλεγχο κινητήρων 

(συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος, βηµατικούς κ.λπ.) µε χρήση 

διαµόρφωσης εύρους παλµού (Pulse- Width Modulation PWM) και 

δυνατότητα προγραµµατισµού κατευθυντών PID.  

Επιπλέον, οι συνηθισµένοι µικροελεγκτές µπορούν να συνδεθούν µε όλους 

τους αισθητήρες και υπολογιστές οι οποίοι είναι συµβατοί και όχι µόνο, µε 

χρήση διαδεδοµένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας όπως τα I2C, CAN, SPI, RF 



 12 

κ.λπ. Εξειδικευµένοι µικροελεγκτές επιτρέπουν τη σύνδεσή τους µέσω 

Bluetooth, USB, ακόµα και σύνδεση µε το διαδίκτυο µέσω Ethernet. 

Για ένα µέσο µικροελεγκτή, η ταχύτητά τους ξεκινά από το 1 MIPS και µπορεί 

να φτάσει και τα 100 MIPS, ταχύτητα αρκετά ικανοποιητική για απαιτητικές 

εφαρµογές όπως η µετάδοση βίντεο συνεχούς ροής (videostreaming), η 

επεξεργασία εικόνας (image processing) και η ψηφιακή επεξεργασία σήµατος 

(DSP). Ενας µέσος µικροελεγκτής έχει σχεδίαση 8-bit, ενώ υπάρχουν και 

µικροελεγκτές µε αρχιτεκτονική 32-bit, γεγονός που τους δίνει την ικανότητα 

να εκτελούν γρήγορα πράξεις σε πραγµατικό χρόνο. Με λίγα λόγια οι 

σύγχρονοι µικροελεγκτές µπορούν επάξια να αντικαταστήσουν σε ένα µεγάλο 

ποσοστό εργασιών τους υπολογιστές, τις ακριβές κάρτες οδήγησης-συλλογής 

δεδοµένων και τα PLC. Είναι σαφώς φθηνότεροι, εποµένως εάν 

καταστραφούν δεν δηµιουργούν πρόβληµα, καταλαµβάνουν µικρότερο όγκο, 

δεν απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις (όπως π.χ. προγραµµατισµό σε 

διαγράµµατα ladder στα PLC), αλλά µόνο γενικές γνώσεις προγραµµατισµού. 

Επιπλέον µε τη χρήση µικροελεγκτών δεν έχουµε κανένα περιορισµό όσον 

αφορά το είδος του προγράµµατoς, σε αντίθεση µε τα PLC ή µε ακριβές 

κάρτες οδήγησης που έχουν συγκεκριµένες προ-πληρωµένες δυνατότητες 

(π.χ. µορφές ελέγχου από τις οποίες ο χρήστης επιλέγει). Για την επίτευξη 

ελέγχου ή µετρήσεων σε πραγµατικό χρόνο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

πρέπει να τρέχουν λειτουργικά συστήµατα πραγµατικού χρόνου (όπως RT-

Linux, QNX κ.ά.), ενώ οι µικροελεγκτές δεν απαιτούν επιπλέον λογισµικό. 

Τέλος, ένα άλλο πλεονέκτηµα των µικροελεγκτών είναι η πολλή µικρή 

κατανάλωση ισχύος. Τόσο οι υπολογιστές όσο και τα PLC έχουν µικρή 

ενεργειακή αυτονοµία σε σχέση µε τους µικροελεγκτές. Ετσι για παράδειγµα 

ένα laptop µπορεί να εργαστεί για 2 ώρες χωρίς ρεύµα από το δίκτυο, ενώ 

ένας µικροελεγκτής µπορεί να εργάζεται για µέρες. Υπάρχουν και 

µικροελεγκτές χαµηλής κατανάλωσης οι οποίοι λειτουργούν µε τάση κάτω των 

2V. 
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2.2.2  Ο Μικροελεγκτής pic16F62X 

 

      Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 2.2 ο µικροελεγκτής µας αποτελείται 

από δυο θύρες (port a, port b), οι οποίες µέσω εσωτερικού διαύλου 

επικοινωνούν µε τις µνήµες. Η µια µνήµη είναι η RAM, χρησιµοποιείται για την 

προσωρινή αποθήκευση σε αυτήν προγραµµάτων και δεδοµένων και η άλλη 

η EEPROM. Επίσης διακρίνεται η µονάδα ALU η οποία οργανώνει τις 

αριθµητικές και λογικές πράξεις, οι διάφοροι καταχωρητές, οι timers, το usart 

και το κύκλωµα ρολογιού. 

 

 

Σχήµα 2.2: Αρχιτεκτονική του pic 16F628 
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    Παρακάτω στο σχήµα 2.3 γίνεται η επεξήγηση των pins του µικροελεγκτή 

16F628 που χρησιµοποιήσαµε. 

 

Σχήµα 2.3: Pins του µικροελεγκτή 16F628 

 

2.2.3 Περιγραφή Μικροελεγκτή 

 

     Οι µικροελεγκτές pic είναι µια οικογένεια των µικροελεγκτών της εταιρίας 

Microchip. Προέρχονται, αρχικά, από τον µικροελεγκτή pic 1650 που 

σχεδιάστηκε από την general instruments. 

 

                                           

Σχήµα 2.4: PIC 1655A 

 

    Τα αρχικά pic µεταφράζονται ως ‘’Peripheral Interface Controller’’ ή ακόµα 

ως ‘’Programmable Integrated Circuit’’. Περιέχουν : Μνήµη προγράµµατος, 

µνήµη δεδοµένων, διαύλους εισόδων και εξόδων (ψηφιακά, αναλογικά, PWM, 

USART, I²C κ.α). Επίσης υπάρχει και ένα ρολόι, ενώ κάποιοι έχουν και 

µονάδες επεξεργασίας USΒ. 
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2.2.4 Αρχιτεκτονική Μικροελεγκτή 

 

 Οι pic έχουν την αρχιτεκτονική Harvard. Κατέχουν µια µνήµη προγράµµατος 

και µια µνήµη δεδοµένων ξεχωριστά (η τελευταία είναι οργανωµένη σε byte).  

 Οι pic είναι επεξεργαστές τύπου RISC, δηλαδή επεξεργαστής µε µειωµένο 

set εντολών. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο γρήγορη η αποκωδικοποίηση µε 

συνέπεια να λειτουργεί πιο γρήγορα. 

 Ένας κύκλος εντολής του pic χρειάζεται τέσσερις κύκλους ρολογιού. Π.χ Με 

έναν κρύσταλλο 4 MHz (ή εσωτερικό ρολόι) έχουµε 1.000.000 κύκλους ανά 

δευτερόλεπτο. Λόγω ότι οι pic εκτελούν σχεδόν πάντα µια εντολή ανά κύκλο 

µας δίνει µια ισχύς της τάξης του 1 MIPS (ένα εκατοµµύριο εντολές το 

δευτερόλεπτο). 

 Οι pic µπορούν να ‘δουλεύουν’ στα 20 MHz (σειρά pic16), 40 MHz (σειρά 

pic18), 48 MHz (όπως ο pic18F2550 µε USB) ακόµα και µε 64 MHz (όπως ο 

pic18FΚ20). 

   Επίσης οι pic διαθέτουν διάφορες τεχνολογίες µνήµης προγράµµατος όπως: 

ROM, EPROM, EEPROM, UVPROM, flash. Ο προγραµµατισµός του pic 

µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους όπως α) µε προγραµµατισµό της 

PROMATE ή της PICSTART Plus της Microchip και β) µέσω σειριακής ή 

παράλληλης επικοινωνίας και µε το κατάλληλο λογισµικό (ccompiler). 

 

2.2.5 Από τον επεξεργαστή στον µικροελεγκτή 

 

  Ο επεξεργαστής είναι το σηµαντικότερο στοιχείο του πληροφοριακού 

συστήµατος. Για να λειτουργήσει χρειάζεται εξωτερικά στοιχεία:  

• Ένα ρολόι για το βηµατισµό  

• Μνήµη RAM, µνήµη ROM και 

• Περιφερειακά για την επικοινωνία µε τον εξωτερικό κόσµο 

   Τα παραπάνω στοιχεία συνδέονται µε τρεις διαύλους, α) το δίαυλο 

διευθύνσεων, β) το δίαυλο δεδοµένων και γ) το δίαυλο ελέγχου. 

    Αντίθετα ένας µικροεπεξεργαστής ενσωµατώνει όλα αυτά τα στοιχεία σ ένα 

ολοκληρωµένο. Λειτουργεί αυτόνοµα εκτελώντας το πρόγραµµα που 

βρίσκεται στη µνήµη του µόλις τροφοδοτηθεί.  



 16 

2.2.6 Οικογένειες των µικροελεγκτών 

 

    Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε τέσσερις διαφορετικές οικογένειες των pic: 

18F, 16F, 12F, 10F. 

                            

Σχήµα 2.5: Οικογένειες pic: 18F, 16F, 12F, 10F 

 

   Στα δυο πρώτα ψηφία διακρίνουµε την οικογένεια του pic, µε το γράµµα       

(c ή F) τον τύπο της µνήµης του προγράµµατος και µε τα επόµενα ψηφία τον 

τύπο του pic µέσα στην οικογένεια. Ακόµα υπάρχουν και κάποια γράµµατα για 

να διακρίνουν τη θερµοκρασία, τον τύπο του πακέτου (package) και την 

χαµηλή τάση. 

   Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγµα µε τον PIC18LF4682-I/P όπου 

εξηγούµε τι σηµαίνει το κάθε γράµµα και αριθµός. Είναι µικροεπεξεργαστής 

της οικογένειας PIC18, χαµηλής τάσης (L), µε µνήµη flash (F), µοντέλο 4682, 

θερµοκρασία βιοµηχανίας (I) και πακέτο (package) DIL40. 

 

 

2.2.7 Κατηγορίες µικροελεγκτών 

 

   Οι µικροελεγκτές pic χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες οι οποίες 

αναφέρονται παρακάτω: 

• PIC10 και PIC12: Σε πολύ µικρές διαστάσεις (3×3 mm), 6 pins απλά 

και οικονοµικά. 

• PIC16: είναι µεσαίας κατηγορίας και το πιο συνηθισµένο. 

• PIC18: µε µεγάλο αριθµό εντολών  (75) του επιτρέπει να λειτουργήσει 

κώδικα ccompiler και να χρησιµοποιηθεί συχνότητα ταλάντωσης 64 

MHz. 
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• PIC 24: Προγραµµατίζεται µε τον compiler MPLAB C30 και έχει ένα 

port JTAG. 

• PIC32: Κυκλοφόρησαν τον Νοέµβριο του 2007 είναι 32 bits 

µικροεπεξεργαστές και ο πυρήνας τους είναι βασισµένος στο MIPS 

M4K. 

  

 

2.2.8 Συγκριτικός πίνακας βασικών  µικροελεγκτών pic 16 

 

     Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε διάφορους pic 16 και τα 

χαρακτηριστικά τους: 

Χαρακτηριστικά  16F84Α 16F6284 16F88A 16F876A 16F877A 

Αριθµός pins 
18 18 18 28 40 

Μνήµη 

προγραµ. (Byte) 
1024 2048 4096 8192 8192 

Συχνότητα 

ρολογιού (MHz) 
20 20 20 20 20 

Εσωτερικός 

Ταλαντωτής 
/ Ναι Ναι / / 

Μνήµη SRAM 

(Byte) 
68 224 368 368 368 

Μνήµη 

EEPROM (Byte) 
64 128 256 256 256 

Είσοδοι -  

 Έξοδοι  
13 (2 
ports) 

16 (2 
ports) 

16 (2 
ports) 

22 (3 
ports) 

33 (5 
ports) 

Πηγές 

διακοπτών 
4 10 12 14 15 

USART / Ναι Ναι Ναι Ναι 

CCP / 1 1 2 2 

Αναλογικός 

Συγκριτής 
/ 2 2 2 2 
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Τάση αναφοράς / Ναι Ναι Ναι Ναι 

Μετατροπέας 

αναλογικό σε 

ψηφιακό 
/ / 

1  

• 10 
bit  

• 7  

1  

• 10 
bits  

• 5  

1  

• 10 
bits  

• 8  

Εγγραφή και 

ανάγνωση σε 

µνήµη προγραµ. 

/ / 

 
Ναι 

 
Ναι 

 
Ναι 

Πίνακας1: Συγκριτικός πίνακας βασικών  pic 16 

 

Σηµείωση: CCP (Compare, Caption, PWM). 

 

2.2.9 Παραδείγµατα εφαρµογών µε µικροελεγκτές    

 

   Οι µικροελεγκτές χρησιµοποιούνται συχνά στους ελεγκτές κινητήρων των 

αυτοκινήτων, µηχανές γραφείου, παιχνίδια, ασύρµατη τηλεφωνία, οικιακές 

ηλεκτρικές συσκευές και σε πολλά άλλα. 

   Παρακάτω ακολουθούν παραδείγµατα εφαρµογών µε pic: 

• Οδήγηση βηµατικού κινητήρα µε PIC16F84A: 

 

Σχήµα 2.6: Θεωρητικό κύκλωµα 
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Ανάλυση κυκλώµατος 

Α) Κύκλωµα οδήγησης κινητήρα 

                                           

                                               

 

  

 

 
Σχήµα 2.6.1: Κύκλωµα οδήγησης κινητήρα 

 
    Το κύκλωµα αυτό οδηγεί µε παλµορεύµατα τα πηνία , , ,   του 

κινητήρα. Κάθε πηνίο οδηγείται από ένα τρανζίστορ τύπου Darlington. Τα 

τρανζίστορ Darlington στο εσωτερικό τους περιλαµβάνουν δύο τρανζίστορ 

συνδεδεµένα σε σειρά. Το "hfe" του Darlington ισούται µε τον 

πολλαπλασιασµό του "hfe" των δύο εσωτερικών του τρανζίστορ. Το 

Darlington 2SD1209K που χρησιµοποιείται στο κύκλωµα έχει 

"hfe" µεγαλύτερο από 4000. Επειδή ο λόγος ρεύµατος εισόδου / εξόδου είναι 

µεγάλος, το ανερχόµενο και κατερχόµενο µέτωπο του παλµού οδήγησης 

µπορεί να είναι απότοµο.  

Για την προστασία των τρανζίστορ από αιχµές τάσης έχει τοποθετηθεί 

παράλληλα µε κάθε πηνίο και µία δίοδος ανάστροφα πολωµένη. Όταν το 

τρανζίστορ µεταβαίνει από αγωγιµότητα σε αποκοπή, στο πηνίο του 

βηµατικού κινητήρα εµφανίζεται ροή ρεύµατος η οποία δηµιουργεί υψηλή 

τάση, η τάση αυτή εξαλείφεται µέσο της προστατευτικής διόδου. 

 

Β) Κύκλωµα ελέγχου ταχύτητας 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.6.2: Κύκλωµα ελέγχου ταχύτητας 
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        Με αυτό το κύκλωµα γίνεται ο έλεγχος της ταχύτητας περιστροφής 

του κινητήρα. Όταν η κατάσταση στο ποδαράκι RB7 γίνει λογικό 1 (High), 

το τρανζίστορ TR1 άγει. Σε αυτή την περίπτωση ο πυκνωτής C1 

εκφορτίζεται µέσο του τρανζίστορ TR1, και η τάση στα άκρα του γίνεται 0 

V. Όταν η κατάσταση στο ποδαράκι RB7 γίνει λογικό 0 (Low), το 

τρανζίστορ σταµατά να άγει, το ρεύµα περνά µέσα από το ποτενσιόµετρο 

VR1, την αντίσταση R4 και φορτίζεται ο πυκνωτής C1,. 

 Το λογικό 1 (High), στον κόµβο R4 και C1, ανιχνεύεται από το ποδαράκι 

RB5, αµέσως µόλις η κατάσταση στο RB7 γίνει λογικό 0 (Low). Όσο 

χαµηλώνει η αντίσταση του ποτενσιόµετρου VR1 άλλο τόσο µικραίνει και ο 

χρόνος φόρτισης του πυκνωτή C1. Η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα 

µικραίνει όσο η αντίσταση του VR1 µεγαλώνει, συνεπώς η ταχύτητα 

περιστροφής του κινητήρα είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την τιµή της 

αντίστασης του ποτενσιοµέτρου VR1. 

 

Γ) Κύκλωµα έναρξης περιστροφής ή παύσης 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.6.3: Κύκλωµα έναρξης περιστροφής ή παύσης 

 

   Το κύκλωµα αυτό καθορίζει εάν ο κινητήρας θα περιστρέφεται 

αριστερόστροφα, δεξιόστροφα ή εάν θα σταµατά. Ένας διακόπτης 

µπουτόν και µια αντίσταση  Pull-up συνδέονται στο ποδαράκι RB5. Η 

πόρτα RB έχει την δυνατότητα χρήσης των εσωτερικών στον 

µικροεπεξεργαστή αντιστάσεων Pull-up, όµως επειδή το ποδαράκι RB5 

ανιχνεύει τάση δηλαδή το λογικό 1 (High), θεωρήθηκε ασφαλέστερο να 

χρησιµοποιηθεί εξωτερική αντίσταση Pull-up. 

 

∆) Κύκλωµα χρονισµού 
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Σχήµα 2.6.4: Κύκλωµα χρονισµού 

 

Για το χρονισµό του επεξεργαστή χρησιµοποιείται ένα κεραµικό φίλτρο 

(Resonator) ή κρύσταλλος 4-MHz και δύο κεραµικοί πυκνωτές 22Pf. 

 

Ε) Κύκλωµα τροφοδοτικού 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.6.5: Κύκλωµα τροφοδοτικού 

 

    Σκοπός του τροφοδοτικού είναι να παρέχει σταθερή τάση 5V για την 

λειτουργία του PIC όταν η τάση τροφοδοσίας του κινητήρα είναι 

µεγαλύτερη. 

Επειδή στο παράδειγµα αυτό η τάση λειτουργίας του κινητήρα είναι 5V, η 

τάση εξόδου του τροφοδοτικού είναι και αυτή +5V. Η τάση τώρα που 

τροφοδοτεί τον PIC είναι κατά ένα βόλτ περίπου λιγότερη, αλλά δεν 

υπάρχει πρόβληµα διότι ο PIC16F84A έχει εύρος τάσης λειτουργίας 2V -  

5.5V και έτσι ένας σταθεροποιητής 5V /100-mA είναι αρκετός. 

 

• ∆ιπλό θερµόµετρο µε σειριακή έξοδο, PIC16F876: Χρησιµοποιήθηκε 

ένας PIC 16F876, ένας αισθητήρας θερµοκρασίας MCP1047A, ένας 

MCP1541για τάση αναφοράς, ένας τελεστικός ενισχυτής MCP6022A 

και ένα LCD display δυο γραµµών HD74780. 
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Σχήµα 2.7: ∆ιπλό θερµόµετρο µε σειριακή έξοδο PIC16F876 

 

• Καταγραφέας θερµοκρασίας µε PIC16F628A: Χρησιµοποιεί 

PIC16F628A για επεξεργαστή TC-77 αισθητήρα θερµοκρασίας και 

24LC64 για την αποθήκευση (µνήµη). Έχει χαµηλή κατανάλωση 400uA 

και τάση τροφοδοσίας 3.6V. 

 

                  

Σχήµα 2.8: Καταγραφέας θερµοκρασίας µε PIC16F628A 

 

               

2.3 Υποσύστηµα οθόνης LCD 

 

       Στο σχήµα 2.9 βλέπουµε µια οθόνη LCD η οποία είναι τοποθετηµένη 

πάνω στην πλακέτα µας. Η οθόνη LCD είναι µια συσκευή εξόδου για  

απεικόνιση δεδοµένων, η οποία όµως είναι σχετικά αργή συσκευή και πρέπει 

τα δεδοµένα να γίνονται αντιληπτά από το χρήστη. Υπάρχουν δύο τρόποι 

επικοινωνίας µε 8 bit ή 4 bit. Το µέγεθος δεδοµένων προς επεξεργασία ειναι: 

8 bit. 
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Σχήµα 2.9: Οθόνη LCD πλακέτας 

 

2.3.1 Βασικά δοµικά στοιχεία 

 

• Κύκλωµα αρχικοποίησης 

• Καταχωρητές εντολών IR και δεδοµένων DR 

• Μνήµη απεικόνισης χαρακτήρων (Display Data RAM) 

• Γεννήτρια χαρακτήρων µέσω µνήµης ROM (Character Generator ROM – 

CGROM) 

• Γεννήτρια χαρακτήρων µέσω µνήµης RAM (Character Generator ROM – 

CGRAM) 

• Μετρητής διευθύνσεων AC 

 

2.3.2  Καταχωρητές 

 

• IR: αποθήκευση εντολών που στέλνονται από τον µικροελεγκτή 

• DR: αποθήκευση δεδοµένων που στέλνονται από τον µικροελεγκτή. 

Μπορεί να αποστείλει/λάβει δεδοµένα προς/από τις DDRAM και CGRAM 

• AC: αποστέλλει διεύθυνσεις στις DDRAM και CGRAM. Η φόρτωση µιας 

διεύθυνσης στον AC γίνεται µέσω του IR 

• Εγγραφή/ανάγνωση σε DDRAM και CGRAM αυξάνει/µειώνει τον AC 

 

2.3.3 Το υποσύστηµα οθόνης 

 

       Το υποσύστηµα οθόνης χρειάζεται  για την επικοινωνία 4 bit. Επίσης 

χρησιµοποιεί συνολικά 6 bit από το PORT B, τα τέσσερα bit για δεδοµένα 
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(DB7-DB4), το ένα bit για επιλογή καταχωρητή (RS), και ένα ακόµα bit για 

έναρξη επικοινωνίας µε το LCD (E). Η αποστολή των δεδοµένων µεγέθους 8 

bit γίνεται ανά nibble. Πρώτα στέλνεται το πιο σηµαντικό nibble και µετά το 

λιγότερο σηµαντικό. 

     Στο παρακάτω σχήµα 2.10 βλέπουµε το ηλεκτρονικό διάγραµµα 

διασύνδεσης της οθόνης LCD και του επεξεργαστή PIC16F628. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2.10: Ηλεκτρονικό διάγραµµα διασύνδεσης οθόνης LCD και 

επεξεργαστή 
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U2

PIC16F84

5

14

15

4

16

17
18
1
2
3

6
7
8
9
10
11
12
13

G
N

D

VDD

OSC2/CLKOUT

MCLR

OSC1/CLKIN

RA0
RA1
RA2
RA3
RA4/TOCKI

RB0/INT
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7

Y2

4MHz

C4
33p

C3
33p

U4

HD44780_LCD

7
8
9

10
11
12
13
14

21 3

4
5
6

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

V
C

C

G
N

D
V

E
E

RS
R/W
EN

R1

POT A

PIC16f628 
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2.3.4  Αρχικοποίηση LCD 

 

     Το LCD βρίσκεται σε κατάσταση επικοινωνίας 8 bit µετά την παροχή 

τάσης. Ακόµη για να επικοινωνήσει σωστά το LCD µε το µικροελεγκτή πρέπει 

να έχουµε επικοινωνία 4 bit. Η εντολή για µετάβαση σε διαµόρφωση 4 bit, 

παρά τη διαµόρφωση 8 bit, χρησιµοποιεί µόνο τα 4 MSB από τα 8 bit 

δεδοµένων της εντολής (τα άλλα είναι αδιάφορα). Από εκεί και µετά µπορούµε 

να στείλουµε τις κατάλληλες εντολές ανά 4 bit. 

 

 

2.3.5  Αρχικοποίηση LCD - Βήµατα 

 

       Για την αρχικοποίηση LCD πρέπει να καθοριστούν κάποια βήµατα. Τα 

βήµατα αυτά είναι: 

1. Αναµονή πάνω από 15ms αφού η τροφοδοσία ανέλθει στα 4,5V 

2. Καθορισµός επικοινωνίας στα 8 bit και αναµονή για πάνω από 4,1ms 

3. Καθορισµός επικοινωνίας στα 8 bit και αναµονή για πάνω από 100µs 

4. Καθορισµός επικοινωνίας στα 8 bit 

5. Καθορισµός επικοινωνίας στα 4 bit 

6. Καθορισµός επικοινωνίας στα 4 bit, χρήση LCD 1 ή 2 γραµµών και 

ορισµός character font (5x8 ή 5x10) 

7. Σβήσιµο του LCD 

8. Καθαρισµός LCD της DDRAM, ο AC παίρνει την τιµή 0 

9. Εισαγωγή χαρακτήρων µε αυτόµατη αύξηση της θέσης χωρίς να 

κυλίεται το µήνυµα. 

 

2.3.6  Εµφάνιση χαρακτήρων στο LCD 

 

        Ο καθορισµός της διεύθυνσης της DDRAM που θα στείλουµε τον 

χαρακτήρα γίνεται α) µε βάση την αυτόµατη αύξηση και β) µε αποστολή 

της επιθυµητής διεύθυνσης.  

      Για την αποστολή χαρακτήρα στον καταχωρητή DR η πρώτη ενέργεια 

που πρέπει να γίνει είναι το pin RS να είναι στο 0 για να επιλεγεί ο 

καταχωρητής IR, ενώ η δεύτερη ενέργεια που πρέπει να γίνει είναι το pin 
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RS να είναι στο 1. Επίσης για κάθε δεδοµένο που στέλνουµε στο LCD θα 

δίνουµε έναν παλµό στο pin Ε και µόλις καθοριστεί η διεύθυνση της 

DDRAM µπορούµε να στέλνουµε συνεχώς δεδοµένα στο LCD. Τέλος ο 

ελεγκτής του LCD αναλαµβάνει την αυτόµατη αύξηση της διεύθυνσης του 

AC ώστε να είµαστε στην επόµενη θέση της DDRAM. 

      Σηµείωση: Με την ολοκλήρωση της αρχικοποίησης µπορούµε να 

στείλουµε στην DDRAM. 

 

2.3.7 Εντολές LCD - Επεξήγηση συµβόλων 

 

     Για την επικοινωνία µε το LCD χρησιµοποιούµε κάποιες εντολές που 

φαίνονται στο παρακάτω σχήµα 2.11 

 

Σχήµα 2.11: Εντολές LCD - επεξήγηση συµβόλων 
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• Σηµασία του BF: όταν είναι 1 δεν µπορούµε να στείλουµε εντολή καθώς 

το LCD επεξεργάζεται την προηγούµενη 

• Στην πλακέτα δεν έχουµε δυνατότητα να διαβάσουµε το BF και άρα 

πρέπει να περιµένουµε χρόνο µεγαλύτερο από το χρόνο ολοκλήρωσης 

της εντολής 

 

Σύνολο χαρακτήρων 

 

       Παρακάτω βλέπουµε τον πίνακα µε τις αντιστοιχίες των κωδικών των 

χαρακτήρων.  

 

Σχήµα 2.12: Πίνακας χαρακτήρων 
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2.4 Πληκτρολόγιο 4 x 4 

 

     Είναι µια συσκευή εισόδου η οποία όµως είναι πολύ αργή σε σχέση µε 

άλλες συσκευές εισόδου. Αποτελείται από 16 πλήκτρα τοποθετηµένα σε 

τέσσερις γραµµές τεσσάρων πλήκτρων. Η επικοινωνία µε άλλες συσκευές 

γίνεται από οχτώ pins, Τα τέσσερα πρώτα pins ενώνονται µε τις τέσσερις 

στήλες του πληκτρολογίου και τα υπόλοιπα τέσσερα µε τις τέσσερις γραµµές 

του. Η λειτουργία του είναι απλή: Κάθε πλήκτρο που πατιέται ενώνει 

(βραχυκυκλώνει) τα pins της στήλης και της γραµµής που διασταυρώνονται 

πάνω του. Π.χ. αν πατηθεί το πλήκτρο «1» ενώνονται τα pins 1 και 5, 

οδηγώντας το ρεύµα µέσα από το κύκλωµα που δηµιουργούν. 

 

                                    

                                   Σχήµα 2.13α:Πληκτρολόγιο 4 x 4 

 

2.5 Seven segment displays. Λειτουργικότητα – Χρήση 

 

    Εµφανίζει αριθµούς από το 0 ως το 9 καθώς και των δεκαεξαδικών ψηφίων 

Α, B, C, D, E και F. Αποτελούνται από LED κοινής καθόδου ή κοινής ανόδου. 

Χρησιµοποιούνται οπου είναι απαραίτητη η ένδειξη κάποιου απλού αριθµού, 

όπως είναι σε ένα ασανσέρ. Είναι πιο φτηνά από LCD displays αλλά και 

λιγότερο ευέλικτα. Στην πλακετα µας έχουµε δύο ενδείκτες συνδεδεµένους 

πάνω στο κοινό δίαυλο δεδοµένων (data bus). Κάθε ενδείκτης ελέγχεται από 

ένα τρανζίστορ που οδηγείται από ένα pin της πόρτας Α. Όταν θέλουµε να 

ενεργοποιήσουµε τον ενδείκτη πρέπει να δώσουµε έξοδο 1 στο αντίστοιχο pin 

της πόρτας Α. 

                                  

                                 Σχήµα 2.13β:Seven segment displays 
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2.6 Παράλληλη θύρα 
 

    Μέσω παράλληλης θύρας (DB 25) γίνεται η επικοινωνία του υπολογιστή 

και της πλακέτας, για τον προγραµµατισµό του PIC 28F628. Συγκεκριµένα 

χρησιµοποιήσαµε ένα παράλληλο καλώδιο τύπου αρσενικού αρσενικού. 

 

 
Σχήµα 2.14α: Παράλληλη θύρα τύπου αρσενικού αρσενικού 

 
 
Στο σχήµα 2.14β  βλέπουµε την περιγραφή των pins µιας παράλληλης θύρας. 
 

 
 

Σχήµα 2.14β: Συνδεσµολογία παράλληλης θύρα 
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Footprint πλακέτας 
 

 

Σχήµα 2.15:  Σχέδιο Footprint  πλακέτας 
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Ηλεκτρονικό κύκλωµα πλακέτας 

 

 

Σχήµα 2.16:  Ηλεκτρονικό κύκλωµα πλακέτας 
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Πλακέτα Μικροελεγκτή και περιφερειακά 

 

• Ο    Μικροελεγκτής    PIC 16F628 

• Το κύκλωµα τροφοδοσίας της πλακέτας αποτελούµενο από 2 

σταθεροποιητές. 

• Το κύκλωµα προγραµµατισµού του µικροελεγκτή, µέσω της 

παράλληλης θύρας του υπολογιστή, χρησιµοποιείται µόνο για 

προγραµµατισµό και όχι για άλλου είδους επικοινωνία. 

• Οχτώ LEDs για παρατήρηση εξόδου από το µικροελεγκτή 

• Τετραπλός διακόπτης για παροχή εισόδου στο µικροελεγκτή 

• Κύκλωµα οδήγησης ενός βηµατικού κινητήρα 

• Πληκτρολόγιο 4x4 για παροχή εισόδου  στο µικροελεγκτή 

• Ενδείκτης υγρών κρυστάλλων 2 γραµµών,  από 16 χαρακτήρες σε 

κάθε γραµµή 

• ∆ύο ενδείκτες επτά τοµέων σε συνδεσµολογία για πολυπλεξία 

• Θύρα επικοινωνίας RS232 για ανταλλαγή µηνυµάτων του 

µικροελεγκτή µε κάποιο  PC (Χρησιµοποιείται µόνο για επικοινωνία 

και όχι για προγραµµατισµό). 

• Ρολόι πραγµατικού χρόνου. Το ολοκληρωµένο αυτό παρέχει όποτε 

του ζητηθεί την τρέχουσα πραγµατική ώρα και ηµεροµηνία. Η 

µπαταρία που περιλαµβάνει διατηρεί τη µέτρηση του χρόνου ακόµα 

και όταν η πλακέτα είναι εκτός τροφοδοσίας. 

• Μνήµη EEPROM για τη φύλαξη δεδοµένων µετά την διακοπή 

τροφοδοσίας στην πλακέτα. Η µνήµη αυτή ανταλλάσσει δεδοµένα µε 

τον µικροελεγκτή µε τη χρήση ενός σειριακού πρωτόκολλου 

επικοινωνίας, του 12C 

• Ένα Buzzer για την δηµιουργία τόνων  

• Ένα ποτενσιόµετρο για σύνδεση  µε τον αναλογικό συγκριτή του 

µικροελεγκτή. 

 

 

 

2.7  Εισαγωγή  πληροφοριών στο σύστηµα 
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     Ο τρόπος εισαγωγής που επιλέξαµε είναι 3 dip switch και ένα push button 

που βρίσκονται πάνω στην πλακέτα µας και τα οποία συνδέονται µε το Port A 

του επεξεργαστή µας. 

     Να σηµειώσουµε ότι µε τα τρία dip switch έχουµε 2^3=8 συνδυασµοί. Με 

την βοήθεια του push button επιλέγουµε αν τα δεδοµένα που θα εισάγουµε 

από τα switch θα είναι ο αριθµός γραµµής λεωφορείου ή ο αριθµός της 

στάσης αντίστοιχα. 

 

                              

                             Σχήµα 2.17: Dip switch και ένα push button 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

 

Ανάλυση του πληροφοριακού συστήµατος που αναπτύχθηκε 

 

3.1  ∆ίκτυο    που    χρησιµοποιήθηκε    για    την    εφαρµογή    µας 

 

     Το δίκτυο λεωφορειακών γραµµών που χρησιµοποιούµε περιλαµβάνει 

τέσσερις λεωφορειακές γραµµές µε οχτώ στάσεις η καθεµιά  

συµπεριλαµβανοµένου  την αφετηρία και το τέρµα.  Ένα τέτοιο παράδειγµα 

φαίνεται στο σχήµα 3.1. 

 

 

Σχήµα 3.1: Παράδειγµα ∆ίκτυο αστικών συγκοινωνιών 

 

     Έχουµε επιλέξει για τις γραµµές 1 & 2 να έχουν τέσσερεις κοινές στάσεις 

και τέσσερεις διαφορετικές, ενώ για τις γραµµές 3 & 4  έχουµε επιλέξει να 

έχουν δυο κοινές στάσεις και έξι διαφορετικές στάσεις. 
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Ανάλυση διαδροµής αφετηρία/τέρµα 

 
 

 
 

 
 

Σχήµα 3.2: ∆ιαδροµή αφετηρία/τέρµα 
 
 

 
 

Αφετηρία/τέρµα 

Στάση 2 

Στάση 3 

Στάση 4 

Στάση 5 

Στάση 6 

Στάση 7 

Τέρµα/Αφετηρία 

Στάση 7 

Στάση 6 

Στάση 5 

Στάση 4 

Στάση 3 

Στάση 2 
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     Το λεωφορείο ξεκινάει από την αφετηρία και έχει προορισµό να φτάσει στο 

τέρµα έχοντας ενδιάµεσα να κάνει έξι στάσεις (και δυο στάσεις που είναι η 

αφετηρία και το τέρµα συνολικά οχτώ στάσεις . Στην συνεχεία το λεωφορείο 

θα ξεκινήσει από το τέρµα το οποίο γίνεται αυτοµάτως αφετηρία και θα 

ακολουθήσει µια συγκεκριµένη διαδροµή µε έξι πάλι στάσεις µέχρι να φτάσει 

στο τέρµα το οποίο γίνεται και αφετηρία για να ξαναγίνει η διαδικασία που 

περιγράψαµε παραπάνω. Να αναφερθεί εδώ πως το λεωφορείο µπορεί είτε 

να περνάει από τον ίδιο δρόµο και για τις δυο κατευθύνσεις είτε να πηγαίνει 

στη µια κατεύθυνση από  διαφορετικό δρόµο απ’ όταν κινείτε κατά την 

αντίθετη κατεύθυνση.   

      Έχουµε επιλέξει ένα κόστος χρόνου το οποίο συµπεριλαµβάνει την 

απόσταση µεταξύ των στάσεων. Επίσης η ταχύτητα που κινείται το λεωφορείο 

δεν είναι σταθερή γιατί δεν µπορεί να καθοριστεί ο χρόνος επιβίβασης – 

αποβίβασης του κοινού όπως και αλλά γεγονότα που µπορούν να συµβούν 

π.χ η κίνηση που θα υπάρχει στο δρόµο ή κάποιο τρακάρισµα. 
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3.2  ∆ιάγραµµα αλγορίθµου του συστήµατος 

 
 
 
 

 
 

Σχήµα 3.3: Πρόγραµµα ροής 

 
 
     Στο σχήµα 3.3 βλέπουµε το διάγραµµα αλγορίθµου του συστήµατος ο 

οποίος αποτελείται από τέσσερις φάσης. Η αρχική φάση µηδέν περιγράφει 

την αρχικοποίηση των διαφόρων τιµών που χρειάζονται για το δίκτυο µας. Ο 

αλγόριθµος µπορεί να λειτουργήσει και µε µεταβλητά κόστη µεταξύ των 

στάσεων, ενώ στο παράδειγµα µας χρησιµοποιήσαµε σταθερά κόστη. 

 Στη φάση ένα γίνεται η εισαγωγή του αριθµού στάσης που επιθυµούµε (από 

0 έως 7 στάσεις έχουµε στη συγκεκριµένη περίπτωση), καθώς και η εισαγωγή 

του αριθµού  γραµµής (από 0 έως 3). 

Αρχικοποίηση 

των  διάφορων τιµών 

-Εισαγωγή αριθµ. στάσης 

-Εισαγωγή αριθµ. γραµµής 

 

Γίνεται δυναµικά 

ενηµέρωση των τιµών των 

διάφορων παραµέτρων 

Απεικόνιση των 

παραµέτρων που µας 

ενδιαφέρουν στην οθόνη 

LCD 

ΦΑΣΗ 1 

ΦΑΣΗ 2 

ΦΑΣΗ 3 

ΦΑΣΗ 0 
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     Στη φάση δυο γίνεται µια ΄΄δυναµική΄΄ ενηµέρωση των διάφορων 

παραµέτρων, ενώ στην τρίτη και τελευταία φάση γίνεται η απεικόνιση των 

παραµέτρων που µας ενδιαφέρουν στην οθόνη LCD της πλακέτας µας. 

 

    Όπως βλέπουµε παρακάτω, η κάθε στάση είναι εφοδιασµένη µε µια οθόνη 

(display lcd ) όπου θα εµφανίζει στην πρώτη σειρά, τον αριθµό της στάσης, 

την κατεύθυνση του λεωφορείου, τον αριθµό  γραµµής που επιλεξαµε και τον 

χρόνος άφιξης, ενώ  στη δεύτερη σειρά θα εµφανίζεται η ώρα αναχώρησης 

του λεωφορείου  από την αφετηρία. 

 

 

 

Σχήµα 3.4.1: Ενδείξεις πληροφοριών στο LCD 

 

    Στο παρακάτω παράδειγµα, στην πρώτη σειρά, εµφανίζεται ότι στη στάση 3 

(BS3), η γραµµή 1 (LINE 1), µε κατεύθυνση  > θα προσέλθει σε 10 λεπτά και 

στη δεύτερη σειρά αναφέρει ότι το λεωφορείο που περιµένουµε έχει ξεκινήσει 

από την αφετηρία στις 08:00. 

 

Σχηµα 3.4.2: Παράδειγµα ενδείξεων πληροφοριών στο LCD 

 

ΑΡ.ΣΤΑΣΗΣ   < >    ΑΡ.ΓΡΑΜΜΗΣ    ΧΡ. ΑΦΙΞΗΣ 

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ 

BS3         >        LINE 1                        AT 10 m 

08:00 
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Ανάλυση Φάσης 1 
 
 

 
Σχήµα 3.5: Ανάλυση της φάσης 

 
 
 
     Η επεξήγηση του διαγράµµατος ροής περιγράφεται αναλυτικά στην 
ενότητα 3.3. 
 
 
 

Εισαγωγή αριθµού στάσης 

µε τα dip switch 

Εισαγωγή αριθµού 

λεωφορείου µε τα dip 

switch 

Push but? 

Απεικόνιση αριθµού 

στάσης στο LCD 

Push but? 

Aπεικόνιση αριθµού 

λεωφορείου στο LCD 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΑΡΧΗ 
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3.3   Ενδείξεις στο LCD µε χρονολογική σειρά 
 
 

      Παρακάτω παρουσιάζονται τα βήµατα που γίνονται στην πλακέτα µας έτσι 

ώστε να µας εµφανίσει στο τέλος τα δεδοµένα που θέλουµε. 

    Στην αρχή µόλις πατήσουµε το reset η πρώτη µας ένδειξη είναι ‘set bus 

stop Push btn to end’ όπου µας ζητάει να διαλέξουµε τη στάση που 

επιθυµούµε. 

             
Σχήµα 3.6.1: Επιλογή στάσης 

   
        Εφόσον εισάγουµε τον αριθµό στάσης στην επόµενη ένδειξη γράφει ‘set 

bus route Push btn to end’ όπου µας ζητείται να εισάγουµε τον αριθµό 

γραµµής που θέλουµε να µας εµφανίσει και στη  συνέχεια πατάµε το push 

button: 

             

Σχήµα 3.6.2: Επιλογή γραµµής 
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       Εφόσον εισάγουµε και τον αριθµό γραµµής, το LCD µας εµφανίζει το 

παρακάτω µήνυµα για λίγα δευτερόλεπτα: 

 

             
Σχήµα 3.6.3: Εµφάνιση στάσης και γραµµής  

 
 
       Τέλος µας εµφανίζει την παρακάτω οθόνη όπου εµφανίζονται οι 

σηµαντικότερες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον επιβάτη όπως η στάση 

που θέλουµε, η γραµµή που θέλουµε, η κατεύθυνση του λεωφορείου, σε 

πόση ώρα θα φτάσει στη στάση που θέλουµε και την ώρα που ξεκίνησε από 

την αφετηρία. 

 

                

Σχήµα 3.6.4: Εµφάνιση στάσης, γραµµής, κατεύθυνσης δεξια και ώρα άφιξης 
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     Παρακάτω βλέπουµε ένα ακόµα παράδειγµα όµοιο µε το προηγούµενο 

αλλά αυτή τη φορά το λεωφορείο κινείται  στην αντίθετη κατεύθυνση της 

διαδροµής  όπως φανερώνει και το βελάκι κατεύθυνσης. 

 

        
Σχήµα 3.6.5: Εµφάνιση στάσης, γραµµής, κατεύθυνσης αριστερά και ώρα 

άφιξης 
 

      Στην παρακάτω εικόνα βλέπουµε την πλακέτα σε κατάσταση λειτουργίας 

όπου διακρίνεται στην οθόνη το πρώτο µήνυµα. 

 

 

Σχήµα 3.7: Πλακέτα σε κατάσταση λειτουργίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Συµπεράσµατα 

 

4.1 Συµπερασµατικά 

      Στη συγκεκριµένη εργασία αναπτύξαµε  ένα σύστηµα ελέγχου αφίξεων και 

αναχωρήσεων αστικών λεωφορειακών γραµµών. Χρησιµοποιήσαµε γι’ αυτό   

το σκοπό το µικροελεκτή pic 16f628 µε αποτέλεσµα να δηµιουργήσουµε ένα 

σύστηµα  ενηµέρωσης το οποίο πληροφορεί το επιβατικό  κοινό για την 

λεωφορειακή γραµµή που τον ενδιαφέρει και την στάση στην οποία βρίσκεται. 

Οι περιορισµοί της εφαρµογής τίθενται από το µικροελεκτή και πιο 

συγκεκριµένα από το µέγεθος της µνήµης και τον αριθµό των θυρών που 

διαθέτει. Ένας µεγαλύτερος  µικροελεγκτής θα µας έδινε τη δυνατότητα να 

κωδικοποιήσουµε περισσότερες λεωφορειογραµµές µε µεγαλύτερο αριθµό 

στάσεων και θα µπορούσαµε να καλύψουµε ένα µεγαλύτερο αστικό δίκτυο. 

 

 4.2 ∆υνατότητα επέκτασης της εφαρµογής  

     Αυτό που διαπιστώνουµε σ’ αυτήν την πτυχιακή εργασία είναι τα µεγάλα 

περιθώρια επεκτασιµότητας της. 

    Με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισµού, όπως π.χ ένα σύστηµα ποµποδέκτη, 

e-pass ή GPS, ή RFID (ταυτοποίηση µέσου ράδιο συχνοτήτων) το κάθε 

όχηµα-λεωφορείο θα µπορεί να στέλνει την απαραίτητη κωδικοποιηµένη 

πληροφορία στο κεντρικό σύστηµα. Στη συνέχεια µε κατάλληλη επεξεργασία 

το επιβατικό κοινό θα µπορεί να ενηµερώνεται από µία µεγαλύτερη οθόνη 

που θα µπορεί να απεικονίσει περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες.  
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  Σύστηµα ποµποδέκτη (e-pass) 

 

 

Σχήµα 4.1: Παράδειγµα συστήµατος RFID (radio frequency identification) 

 

     Το RFID είναι τα αρχικά του όρου Radio Frequency Identification και 

σηµαίνει «ταυτοποίηση µέσω ραδιοσυχνοτήτων». Το RFID είναι ένα σύστηµα 

ασύρµατης αναγνώρισης αντικειµένων. 

Η αναγνώριση µπορεί να γίνει από απόσταση µιας και υπάρχουν RFID tags 

που είναι σε θέση να στείλουν τις πληροφορίες στο δέκτη (στην περίπτωση 

µας από λεωφορείο στη στάση).  

                                

                                  Σχήµα 4.2: Ποµπός και δέκτης RFID. 

Ένας άλλος τρόπος εισαγωγής πληροφοριών προς επεξεργασία είναι το 

συστηµα GPS (Global Positoning System) µέσω δορυφόρων. 
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Ο δέκτης χρησιµοποιεί τον χρόνο λήψης µηνύµατος για να προσδιορίσει την 

απόσταση και την θέση του λεωφορείου. 

                                   

 

                                     Σχήµα  4.3: ∆ορυφόρος τηλεπικοινωνίας. 

 

    Τέλος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόµων µε προβλήµατα όρασης 

θα µπορούσε να τοποθετηθεί ένα σύστηµα µε ηχητική κωδικοποίηση-

ειδοποίηση όταν το λεωφορείο πλησιάζει την στάση. Επίσης µε ένα 

κατάλληλα διαµορφωµένο πληκτρολόγιο µε ανάγλυφα πλήκτρα τοποθετηµένο 

σε κάθε στάση το άτοµο αυτό θα αναζητά µέσω εισαγωγής δεδοµένων στο 

πληκτρολόγιο την πληροφορία για το συγκεκριµένο λεωφορείο. 
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Παράρτηµα Α 

Υλικά Πλακέτας 
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Υλικά οπου χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της πλακέτας µας 

 

Part Type Designator Footprint Τύπος υλικού 

1K R33 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 1K 

1K R38 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 1K 

1K R32 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 1K 

1K R37 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 1K 

1K R36 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 1K 

1K R34 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 1K 

1K R35 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 1K 

1N4148 D12 DIODE0.4 ∆ίοδος µικρού σήµατος 1Ν4148 

2.2K R7 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 2.2K 

2.2K R6 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 2.2K 

2N3906 Q3 TO-92C Τρανζίστορ 2Ν3906 

2N3906 Q4 TO-92C Τρανζίστορ 2Ν3906 

3V  Battery BT1 BAT_TH Θήκη µπαταρίας τύπου κουµπιού 

4.7K R19 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 4.7K 

4.7K R18 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 4.7K 

4.7K R25 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 4.7K 

4.7K R22 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 4.7K 

4.7K R24 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 4.7K 

4.7K R27 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 4.7K 

4.7K R23 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 4.7K 

4.7K R21 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 4.7K 

4.7K R20 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 4.7K 

4MHz Y1 CRYSTAL_TH Κρύσταλλος στα 4ΜΗz through hole 

4.7 R43 AXIAL1.1 Αντίσταση 5 Watt 4.7Ω 

4.7 R42 AXIAL1.1 Αντίσταση 5 Watt 4.7Ω 

5.6K R39 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 5.6K 

10K R31 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 10K 

10K R29 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 10K 

10K R30 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 10K 

10K R41 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 10K 

10uF/16V C13 10UF/16V Πυκνωτής Ηλεκτρολητικός 10µF/16V 

10uF/16V C15 10UF/16V Πυκνωτής Ηλεκτρολητικός 10µF/16V 

10uF/16V C17 10UF/16V Πυκνωτής Ηλεκτρολητικός 10µF/16V 

10uF/16V C16 10UF/16V Πυκνωτής Ηλεκτρολητικός 10µF/16V 

10uF/16V C14 10UF/16V Πυκνωτής Ηλεκτρολητικός 10µF/16V 

10uF/25V C3 10UF/16V Πυκνωτής Ηλεκτρολητικός 10µF/16V 

16F628 U7 DIP18 Μικροελεγκτής τύπου PIC16F628-4MHz + 
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22K R11 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 22K 

22K R12 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 22K 

27pF C6 RAD-0.2 Πυκνωτής κεραµικός ή µίκας 27pF/50V 

27pF C7 RAD-0.2 Πυκνωτής κεραµικός ή µίκας 27pF/50V 

32.768KHz Y3 CRYSTAL_SMALL Κρύσταλλος στα 32.768ΚΗz through hole 

80/1.5A D1 BRIDGE Γέφυρα ανόρθωσης 80V/ 1.5A στρόγγυλη  

100 R15 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 100Ω 

100 R16 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 100Ω 

100 R14 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 100Ω 

100 R13 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 100Ω 

100nF C10 RAD-0.2 Πυκνωτής multilayer ή polyester 100nF/50V 

100nF C11 RAD-0.2 Πυκνωτής multilayer ή polyester 100nF/50V 

100nF C4 RAD-0.2 Πυκνωτής multilayer ή polyester 100nF/50V 

100nF C5 RAD-0.2 Πυκνωτής multilayer ή polyester 100nF/50V 

100uF/25V C2 100UF/16V Πυκνωτής Ηλεκτρολητικός 100µF/25V 

100uF/25V C1 100UF/16V Πυκνωτής Ηλεκτρολητικός 100µF/25V 

220 R28 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 220Ω 

330 R8 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 330Ω 

330 R2 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 330Ω 

330 R1 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 330Ω 

330 R9 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 330Ω 

330 R3 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 330Ω 

330 R4 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 330Ω 

330 R5 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 330Ω 

330 R10 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 330Ω 

330 R44 AXIAL0.4 Αντίσταση 1/4 Watt 330Ω 

7407FULL U9 DIP14 Ολοκληρωµένο κύκλωµα SN 7407 ή SN 74LS07  

7805 U6 TO-220 Σταθεροποιητής 5 V τύπου LM 7805 

BC547 Q2 TO-92C Τρανζίστορ BC547 

BC547 Q1 TO-92C Τρανζίστορ BC547 

BUZZER U4 BUZZER Buzzer πλακέτας µε διάµετρο περίπου 2 cm 

    

CONTRAST R40 VR5 Τρίµερ 10 στροφών όρθιο για πλακέτα 10Κ 

DC IN JP5 POWER 

Jack τροφοδοσίας θηλυκό για πλακέτα 5.5mm 

εξωτερικ 

   και 2,1 εσωτερικά 

DS1302(8) U1 DIP8  Ολοκληρωµένο κύκλωµα Dallas DS1302 

    

    

KEYBORD4X4 KB1 KEYBOARD4X4 Πληκτρολόγιο 16 πλήκτρων µε connector στο κάτω 
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άκρο 

LCD2X16 U8 LCD2X16 Ενδείκτης υγρών κρυστάλλων LM16 2 γραµµών  

   και 16χαρακτήρες µε ελληνικούς χαρακτήρες 

LED1 D10 LED_3_3MM Led κόκκινο 3mm στρόγγυλο υψηλής απόδοσης 

LED2 D8 LED_3_3MM Led κόκκινο 3mm στρόγγυλο υψηλής απόδοσης 

LED3 D3 LED_3_3MM Led κόκκινο 3mm στρόγγυλο υψηλής απόδοσης 

LED4 D2 LED_3_3MM Led κόκκινο 3mm στρόγγυλο υψηλής απόδοσης 

LED5 D7 LED_3_3MM Led κόκκινο 3mm στρόγγυλο υψηλής απόδοσης 

LED6 D6 LED_3_3MM Led κόκκινο 3mm στρόγγυλο υψηλής απόδοσης 

LED7 D5 LED_3_3MM Led κόκκινο 3mm στρόγγυλο υψηλής απόδοσης 

LED8 D4 LED_3_3MM Led κόκκινο 3mm στρόγγυλο υψηλής απόδοσης 

    

LM317 U5 TO-220 -LM317 

Σταθεροποιητής  µεταβλητής τάσης τύπου LM 317Κ / 

1Α 

M24C16 U2 DIP8 Σειριακή µνήµη τύπου 24C16 2KX8 

MAX232A U3 DIP16 Μετατροπέας σειριακού τύπου Max232 

    

    

    

PROGRAMMER J2 DB25RA/F Connector DB25 θηλυκό γωνία 90ο για πλακέτα 

Prog D9 LED_3_3MM Led πορτοκαλί  3mm στρόγγυλο υψηλής απόδοσης 

RESET S3 KEY_SMALL Μπουτόν µικρό µε 4 άκρα για video µε άξονα 5mm 

RESPACK8X_1K RS1 EM_SIP9 Αντιστασιοσειρά  (Rpack) 8 X 1K µε ένα άκρο κοινό  

    

    

    

Rvar R17 VR5 Τρίµερ 10 στροφών όρθιο για πλακέτα 10Κ 

SC52-11 DS2 7SD_SC52_11 Display 7 τοµέων τύπου 7SD-SC52-11 

SC52-11 DS1 7SD_SC52_11 Display 7 τοµέων τύπου 7SD-SC52-11 

SERIAL PORT J1 DB9RA/F Connector DB9 θηλυκό γωνία 90ο για πλακέτα 

STEPPER JP12 EM_SIP4  

SW-PB S1 KEY_SMALL Μπουτόν µικρό µε 4 άκρα για video µε άξονα 5mm 

SW DIP-4 S2 DIP8 Dip switch µε 4 διακόπτες 

    

ULN2003 IC7 DIP16 ολοκληρωµένο κύκλωµα ULN 2003 + βάση επίχρυση 

Vreg R26 VR5 Τρίµερ 10 στροφών όρθιο για πλακέτα 10Κ 

power D11 LED_3_3MM Led πράσινο 3mm στρόγγυλο υψηλής απόδοσης 

pins JP pins  a 

   Καλώδιο ευθύ DB25 αρσενικό σε DB25 αρσενικό 

   Καλώδιο ευθύ DB9 αρσενικό σε DB9 Θηλυκό 
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   Μπανάνες 1 κόκκινη 1 µαύρη 

   Καλώδιο σύνδεσης τροφοδοσίας 1µέτρο 2 Χ 1mm2  

   κόκκινο-µαύρο 

   Jack τροφοδοσίας αρσενικό  για καλώδιο 5.5mm 

   εξωτερικά 2,1 εσωτερικά 

   Τυπωµένη Πλακέτα αναπτυξιακού συστήµατος.  

   Θηλυκές πινοσειρές 2 Χ 40 pins 

   Καλώδιο flat cable (ribbon) µε 16 αγωγούς  µήκους  

   1 µετρου 
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Παράρτηµα Β 

Κώδικας Εφαρµογής 
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/*  VASILIADIS VASILIS - KOGIOUMTZIS PANAGIOTIS 
 

PTYXIAXH ERGASIA 
 
*/ 
 
#include <16F628.h> 
#fuses XT,NOWDT,PUT,NOBROWNOUT,MCLR,NOLVP 
#use delay(clock = 4000000) 
#byte portb = 0x06 
#byte porta = 0x05 
#define RS PIN_B4 
#define EN PIN_B5 
#define start_init 0x03 
#define function_set_hi 0x02 
#define function_set_low 0x08 
#define disp_on 0x0E 
#define entry_mode 0x06 
 
char p1[20]; 
int costmatnext[4][8]; //  route 1,2,3,4: afetiria=1, 2, 
..., 7, terma=8, "->" direction 
int costmatprev[4][8]; //  route 1,2,3,4: afetiria=8, 7, 
..., 2, terma=1, "<-" direction 
int bus_stop_sign_id; // epilogh ari8mou stashs 
int bus_route_sign_id; // epilogh gramhs panw sthn opoia 
brisketai h stash 
                       // sthn ylopoihsh: ena lewforeio 
ana grammi 
int bus[4][4]; 
unsigned long route_cost[4]; //  xronos mexri th stash. 
unsigned long total_cost; // cost from bus to terma 
#define max_stop 7 
unsigned long time1; // for time 
 
 
void wnibble(int data_nibble) { 
     portb = ((portb & 0xF0)  | data_nibble); 
     output_high(EN); 
     delay_us(1); 
     output_low(EN); 
     delay_us(1); 
} 
 
void clr_disp(void) { 
     wnibble(0x00); 
     wnibble(0x01); 
     delay_ms(2); 
} 
void init_disp(void) { 
     delay_ms(20); 
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     wnibble(start_init); 
     delay_ms(5); 
     wnibble(start_init); 
     delay_us(100); 
     wnibble(start_init); 
     delay_us(100); 
     wnibble(function_set_hi); 
     delay_ms(1); 
     wnibble(function_set_hi); 
     wnibble(function_set_low); 
     delay_ms(1); 
     wnibble(0x00); 
     wnibble(disp_on); 
     delay_us(100); 
     wnibble(0x00); 
     wnibble(entry_mode); 
     delay_us(100); 
     clr_disp(); 
} 
 
void WriteByte(int data) 
{ 
 output_high(RS);  // choose DR 
 swap(data); 
 wnibble(data & 0x0F); 
 swap(data); 
 wnibble(data & 0x0F); 
 output_low(RS);  // choose IR 
} 
 
void gotoXY(int x, int y) 
{ 
   int addr, tmp; 
 
   if (y==2) addr=0x40; 
   else addr=0; 
 
   addr += x-1; 
 
   tmp=0x80 | (addr & 0x7f); 
 
 output_low(RS); 
 swap(tmp); 
 wnibble(tmp & 0x0F); 
 swap(tmp); 
 wnibble(tmp & 0x0F); 
 delay_us(100); 
} 
 
int ReadNibbleFromA() 
{ 
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 while(input(PIN_A4)==1); 
   delay_ms(25);  // Debounce delay 
 
 return (0x07 & PORTA); 
} 
 
 
void update_costs(void) 
{ 
   int i,j; 
   unsigned long cost; 
 
    for (i=0; i< 4; i++) // gia oles tis grammes 
    { 
       if (bus[i][0] > 1) { // den eftase stin epomenh 
stash akoma. 
           bus[i][0]--; 
           if (i==bus_route_sign_id) { 
              total_cost++; 
           } 
       } 
       else { // eftase sth stash! 
 
             if (bus[i][2] > 0) { // katey8unsh deksia 
 
                if (bus[i][1] < max_stop) { // oxi sto 
terma 
                    bus[i][1]++; 
                    bus[i][0]=costmatnext[i][bus[i][1]]; 
                } 
                if (bus[i][1] == max_stop) { // sto 
terma, allakse kateyuynsh 
                    if (i==bus_route_sign_id) { 
                       time1 += total_cost; 
                       total_cost=0; 
                       if (time1 > 1400) time1 = 480; // 
prwto dromologio 08:00 
                    } 
                    bus[i][0]=costmatprev[i][bus[i][1]]; 
                    bus[i][2]=1-bus[i][2]; 
                } 
             } 
             else { // katey8unsh aristera 
 
                if (bus[i][1] > 0) { // oxi sto terma 
                    bus[i][1]--; 
                    bus[i][0]=costmatprev[i][bus[i][1]]; 
                } 
                if (bus[i][1] == 0) { // sto terma, 
allakse kateyuynsh 
                    if (i==bus_route_sign_id) { 
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                       time1 += total_cost; 
                       total_cost=0; 
                       if (time1 > 1400) time1 = 480; // 
prwto dromologio 08:00 
                    } 
                    bus[i][0]=costmatnext[i][bus[i][1]]; 
                    bus[i][2]=1-bus[i][2]; 
                } 
             } 
 
       } 
 
       cost=0; 
       if (bus[i][1] > bus_stop_sign_id) { // bus is 
right of bus-stop 
           // check direction! 
           if (bus[i][2]==0) { // direction towards bus-
stop 
               cost += bus[i][0]; // add remaining cost 
until next bus-stop 
               if (bus[i][1] > 1) 
               for (j=bus[i][1]-1; j >bus_stop_sign_id;  
j--) // add cost until bus stop 
               { 
                   cost += costmatprev[i][j]; 
               } 
           } 
           else { // direction to the right (away from 
bus-stop) 
               cost += bus[i][0]; // add remaining cost 
until next bus-stop 
               for (j=bus[i][1]+1; j < max_stop; j++) // 
add cost until terma 
               { 
                   cost += costmatnext[i][j]; 
               } 
               for (j=max_stop; j > bus_stop_sign_id; j--
) // add cost from terma to bus_stop_sign_id 
               { 
                   cost += costmatprev[i][j]; 
               } 
           } 
 
       } 
       else if (bus[i][1] < bus_stop_sign_id) { // bus is 
left of bus-stop 
           if (bus[i][2]==1) { // direction towards bus-
stop 
               cost += bus[i][0]; // add remaining cost 
until next bus-stop 
               if (bus[i][1] < bus_stop_sign_id) 
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               for (j=bus[i][1]+1; j < bus_stop_sign_id;  
j++) // add cost until bus_stop_sign_id 
               { 
                   cost += costmatnext[i][j]; 
               } 
           } 
           else { // direction to the left (away from 
bus-stop) 
               cost += bus[i][0]; // add remaining cost 
until next bus-stop 
               if (bus[i][1] > 0) 
               for (j=bus[i][1]-1; j > 0;  j--) // add 
cost until terma 
               { 
                   cost += costmatprev[i][j]; 
               } 
 
               for (j=0; j < bus_stop_sign_id; j++) // 
add cost from terma to bus_stop_sign_id 
               { 
                   cost += costmatnext[i][j]; 
               } 
           } 
 
       } 
       else if (bus[i][1] == bus_stop_sign_id) { // bus 
on bus-stop (movement in either direction) 
 
           if (bus[i][2]==1) { // direction right away 
from bus-stop 
              if (bus[i][0] != 
costmatnext[i][bus_stop_sign_id]) {// efyge apo th stash 
 
                  cost += bus[i][0]; // add remaining 
cost until next bus-stop 
                  for (j=bus[i][1]+1; j < max_stop; j++) 
// add cost until terma 
                  { 
                      cost += costmatnext[i][j]; 
                  } 
                  for (j=max_stop; j > bus_stop_sign_id; 
j--) // add cost from terma to bus_stop_sign_id 
                  { 
                      cost += costmatprev[i][j]; 
                  } 
              } 
 
           } 
           else { // direction left away from bus-stop 
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               if (bus[i][0] != 
costmatprev[i][bus_stop_sign_id]) {// efyge apo th stash 
 
                  cost += bus[i][0]; // add remaining 
cost until next bus-stop 
                  if (bus[i][1] > 0) 
                  for (j=bus[i][1]-1; j > 0;  j--) // add 
cost until terma 
                  { 
                      cost += costmatprev[i][j]; 
                  } 
 
                  for (j=0; j < bus_stop_sign_id; j++) // 
add cost from terma to bus_stop_sign_id 
                  { 
                      cost += costmatnext[i][j]; 
                  } 
               } 
           } 
 
       } 
       route_cost[i]=cost; 
    } 
} 
 
 
void display_results(void) 
{ 
   int i; int16 tmp; 
 
   tmp=route_cost[bus_route_sign_id]; 
   clr_disp(); 
   gotoXY(1, 1); WriteByte('B'); WriteByte('S'); 
WriteByte('0'+bus_stop_sign_id); 
   gotoXY(5, 1); 
   if (bus[bus_route_sign_id][2]==1) WriteByte('>'); else 
WriteByte('<'); 
   strcpy(p1,"LINE"); for (i=0; i<4; i++) 
WriteByte(p1[i]); WriteByte('0'+bus_route_sign_id); 
   WriteByte(' '); WriteByte('A'); WriteByte('T'); 
WriteByte('0'+(tmp /10)); WriteByte('0'+(tmp %10)); 
WriteByte('m'); 
 
   gotoXY(5, 2); tmp = time1/60; 
   WriteByte('0'+(tmp /10)); WriteByte('0'+(tmp %10)); 
WriteByte(':'); 
   tmp=time1 % 60; 
   WriteByte('0'+(tmp /10)); WriteByte('0'+(tmp %10)); 
 
} 
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void InitAll(void) 
{ 
     int i,j; 
 
        for (i=0; i < 4; i++) 
        { 
            for (j=1; j < 7; j++) 
            { 
                costmatnext[i][j]=4; // 4 unit times 
                costmatprev[i][j]=4; // same cost for now 
            } 
            costmatnext[i][0]=5; // afetiria 5 unit times 
            costmatprev[i][1]=5; 
            costmatprev[i][0]=0; 
 
            costmatprev[i][7]=5; // terma 5 unit times 
            costmatnext[i][6]=5; 
            costmatnext[i][7]=0; 
        } 
 
        for (i=0; i < 4; i++) 
        { 
           bus[i][0]=costmatnext[i][0]; // cost for next 
bus stop 
           bus[i][1]=0; // afetiria 
           bus[i][2]=1; // katey8ynsh deksia. 
           bus[i][3]=0; 
           route_cost[i]=0; 
        } 
        time1=480; 
        total_cost=0; 
 
        set_tris_b(0x00); 
        set_tris_a(0x1F); 
        delay_ms(100); 
        init_disp(); 
 
        gotoXY(1, 1); strcpy(p1,"Set bus stop"); 
        for (i=0; i< 12; i++) WriteByte(p1[i]); 
        gotoXY(1, 2); strcpy(p1,"Push btn to end"); 
        for (i=0; i< 15; i++) WriteByte(p1[i]); 
                                               // epilogh 
stashs (0-7) 
        bus_stop_sign_id = ReadNibbleFromA(); 
        if (bus_stop_sign_id > 7) 
           bus_stop_sign_id = 4; 
        delay_ms(100); 
        gotoXY(1, 1); strcpy(p1,"Set bus route"); 
        for (i=0; i< 13; i++) WriteByte(p1[i]); 
                                               // epilogh 
grammhs (0-3) 
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        bus_route_sign_id = ReadNibbleFromA(); 
        if (bus_route_sign_id > 3) 
           bus_route_sign_id = 3; 
 
        clr_disp(); 
        gotoXY(1, 1); strcpy(p1,"Bstop="); 
        for (i=0; i< 6; i++) WriteByte(p1[i]); 
        WriteByte('0'+bus_stop_sign_id); 
 
        gotoXY(1, 2); strcpy(p1,"Broute="); 
        for (i=0; i< 7; i++) WriteByte(p1[i]); 
        WriteByte('0'+bus_route_sign_id); 
 
        delay_ms(3000); 
} 
 
void main(void) { 
 
        InitAll(); 
        display_results(); 
        delay_ms(500); 
        while(TRUE) { 
          update_costs(); 
          display_results(); 
          delay_ms(1000); 
        } 
} 
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