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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 
 

Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε βακιά τθν κυρία Μαρία Δρακάκθ, υπεφκυνθ κακθγιτρια 

τθσ πτυχιακισ, θ οποία ςτιριξε τθν ιδζα μασ από τθν πρϊτθ ςτιγμι, ςτάκθκε δίπλα μασ 

κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ομαδικισ προςπάκειασ μασ να τθν εκπλθρϊςουμε και ςυνεχίηει 

να μασ παροτρφνει για επόμενα μελλοντικά βιματα. 

Θζλουμε να ποφμε και ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςε όλουσ τουσ κακθγθτζσ τουσ Τμιματοσ 

Μθχανικϊν Αυτοματιςμοφ που κακ όλθ τθν διάρκεια των ςπουδϊν μασ, μασ παρείχαν πολφ 

υλικό για μελζτθ, το οποίο ςυνζβαλε ςτθν εκπόνθςθ τθσ πτυχιακισ μασ. 

Τζλοσ, χρωςτάμε ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτισ οικογζνειεσ μασ που μασ ςτιριηαν ςε αυτιν 

μασ τθν προςπάκεια και όχι μόνο. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

 Σε αυτιν τθν πτυχιακι εργαςίασ κζλαμε να ςυνδυάςουμε όςο το δυνατϊν 

περιςςότερεσ γνϊςεισ που λάβαμε κατά τθν διάρκεια των μακθμάτων μασ ςτθν ςχολι. 

Πμωσ κζλαμε να ςυνδυάςουμε τεχνολογία και βιομθχανία. Τζλοσ καταλιξαμε ςε ζνα 

ρομπότ, το οποίο μπορεί να περπατάει ςτα δυο του πόδια και να παρατθρεί τον χϊρο. 

 Μετά από κάποιο χρονικό διάςτθμα ζρευνασ που κάναμε για το πωσ κα μποροφςε 

να είναι αυτό το ρομπότ, καταλιξαμε ςε μια καταςκευι που κα ζχει 2 μεγάλα πόδια ϊςτε 

να πετφχουμε τθν ιςορροπία του, χωρίσ να χρειαςτεί να εφαρμόςουμε άλλεσ τεχνικζσ (βλ. 

ανάςτροφο εκκρεμζσ). Επίςθσ χρθςιμοποιικθκαν τζςςερεισ ςερβοκινθτιρεσ για τθν 

επίτευξθ τθσ κίνθςθσ. Για τον ζλεγχο αυτϊν χρθςιμοποιικθκε ζνα Arduino Mega. 

 Το επόμενο πρόβλθμα ιταν θ ανίχνευςθ εμποδίων ϊςτε να μθν κολλάει το ρομπότ 

ςε κάποιο ςθμείο. Ζτςι προςκζςαμε ζνα αιςκθτιριο υπερθχθτικϊν κυμάτων ϊςτε να 

μπορεί αυτό να εντοπίηει εμπόδια και με μια τεχνικι οπιςκοχϊρθςθσ και αλλαγισ 

κατεφκυνςθσ καταφζραμε να λφςουμε κ αυτό το πρόβλθμα. 

    Η παρατιρθςθ του περιβάλλοντοσ γίνεται με 2 αιςκθτιρια, κερμοκραςίασ & 

υγραςίασ και εφφλεκτων αερίων. Αυτά ελζγχονται από ζνα Arduino Uno το οποίο ςυλλζγει 

τα δεδομζνα και μζςω μιασ Wi-Fi κεραίασ τα ςτζλνει ςε μια online πλατφόρμα για τθν 

παρατιρθςθ, επεξεργαςία και απεικόνιςι τουσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



[6] 
 

1.ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Είναι εμφανζσ ότι ςτον βιομθχανικό τομζα επενδφονται μεγάλα χρθματικά 

κεφάλαια ςτθν βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, του χϊρου εργαςίασ και ςτθν 

αςφάλεια των εργαηομζνων. Σε αυτό το κομμάτι ςυμβάλει ςε μεγάλο βακμό θ εξζλιξθ τθσ 

τεχνολογίασ και ςυγκεκριμζνα θ ανάπτυξθ αυτοματιςμϊν. 

Είναι ευνόθτο πωσ κα μποροφςε ο αυτοματιςμόσ να ςυμβάλει ςτθν παραγωγικι 

διαδικαςία αλλά πωσ κα μποροφςε να βοθκιςει ςτθν βελτίωςθ του χϊρου εργαςίασ των 

εργαηομζνων; 

Σε πολλά εργοςτάςια υπάρχουν χϊροι απαγορευμζνοι ςε μθ τεχνικά καταρτιςμζνο 

προςωπικό. Ππωσ επίςθσ υπάρχουν χϊροι που απαγορεφεται θ είςοδοσ χωρίσ κατάλλθλο 

εξοπλιςμό. Επιπλζον ςε μια βιομθχανία κα βροφμε κάποιον χϊρο όπου φυλάγονται φιάλεσ 

εφφλεκτων αερίων, ίςωσ και χϊρουσ με υψθλι κερμοκραςία (μθ υποφερτι από τον 

ανκρϊπινο οργανιςμό). Ωςτόςο, ακόμα και ςε τόςο επικίνδυνουσ χϊρουσ πρζπει να 

γίνονται εργαςίεσ και ςυντθριςεισ με όςο το δυνατόν μειωμζνο κίνδυνο προσ τουσ 

εργαηόμενουσ. 

Επιςκεπτόμενοι πολλά εργοςτάςια, ζγινε αντιλθπτι θ ανάγκθ ενόσ τρόπου 

εποπτείασ αυτϊν των χϊρων ςε πραγματικό χρόνο αλλά και ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ 

περιόδουσ. Επομζνωσ, θ ανάπτυξθ ενόσ ρομπότ, το οποίο κα μπορεί να περιφζρεται ςτον 

χϊρο μπορϊντασ να ξεπερνάει τα εμπόδια που κα βρίςκει μπροςτά του αλλά και να 

παίρνει μετριςεισ για τα ςτοιχεία του χϊρου (κερμοκραςία, υγραςία, επίπεδα εφφλεκτων 

αερίων) ιταν μια λφςθ ςε ζνα μεγάλο πρόβλθμα. 

Μετά από ζρευνα και ςυηθτιςεισ με ανκρϊπουσ μζςα από τον βιομθχανικό χϊρο, 

(εργαηομζνουσ, ςυντθρθτζσ κτλ.) καταλιξαμε ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ρομπότ το οποίο μπορεί 

να περπατάει ςτα 2 του πόδια, να ξεπερνάει εμπόδια, να παίρνει μετριςεισ κερμοκραςίασ, 

υγραςίασ και αερίων, τα οποία να τα ςτζλνει ςε μία διαδικτυακι πλατφόρμα μζςω 

ςφνδεςθσ Wi-Fi ζτςι ϊςτε να μπορεί χειριςτισ του να βλζπει απομακρυςμζνα τθν 

κατάςταςθ ςτο εργοςτάςιο του. Επιπρόςκετα, το ρομπότ κα μπορεί να τριγυρνάει ςτον 

χϊρο του εργοςταςίου ακόμα και μετά το κλείςιμό του, οφτωσ ϊςτε να παίρνει 

πλθροφορίεσ για τον χϊρο και να προλθφκεί κάποια ζκρθξθ ι κάποια μεγάλθ διαρροι 

αερίου. Τζλοσ, το ρομπότ μπορεί να ςταλεί ςε κάποιον χϊρο που πρζπει να γίνει μια 

ςυντιρθςθ και να αφεκεί εκεί για κάποιο χρονικό διάςτθμα ϊςτε να πάρουμε πλθροφορίεσ 

για τθν κατάςταςθ του χϊρου και αν είναι δυνατόν να γίνουν αυτζσ οι εργαςίεσ.       

Εν κατακλείδι, είναι φανερό ότι θ ανάπτυξθ ενόσ τζτοιου ρομπότ κα βοθκοφςε ςτθν 

αποφυγι πολλϊν εργατικϊν ατυχθμάτων, ςτθν πρόλθψθ αυτϊν αλλά και ςτθν αποφυγι 

μεγάλων καταςτροφϊν του βιομθχανικοφ χϊρου και εξοπλιςμοφ.  
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1.1 Internet of Things 

 

 

Εικόνα 1: Εφαρμογζσ του Internet Of Things (www.betanews.com) 

 

 Ο όροσ internet of things πρωτοεμφανίςτθκε τθν δεκαετία του 1990 από τον Kevin 

Ashton. Ο όροσ αυτόσ αναφζρεται ςε ζνα δίκτυο επικοινωνίασ πλθκϊρασ ςυςκευϊν, 

οικιακϊν ςυςκευϊν, αυτοκινιτων κακϊσ και κάκε αντικειμζνου που ενςωματϊνει 

θλεκτρονικά μζςα, λογιςμικό, αιςκθτιρεσ και ςυνδεςιμότθτα ςε δίκτυο ϊςτε να 

επιτρζπεται θ ςφνδεςθ και θ ανταλλαγι δεδομζνων. Απλοφςτερα, θ φιλοςοφία του IoT 

είναι θ ςφνδεςθ όλων των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν μεταξφ τουσ (τοπικό δίκτυο) ι με 

δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο (παγκόςμιο ιςτό). 

 Η ζννοια "Things" (πράγματα) δεν είναι αυςτθρά ςυνδεδεμζνθ με οριςμζνα 

προϊόντα. Αναφζρεται ςε μία ευρεία ποικιλία ςυςκευϊν εντελϊσ διαφορετικά μεταξφ τουσ, 

όπωσ για παράδειγμα αυτοκίνθτα με ενςωματωμζνουσ αιςκθτιρεσ, κάμερεσ, κλιματιςτικά, 

φϊτα, ςυςτιματα αςφαλείασ, “ζξυπνα” ρολόγια (smartwatches) ακόμα και αυτοκίνθτα των 

οποίων οι περίπλοκοι αιςκθτιρεσ εντοπίηουν αντικείμενα ςτθν πορεία τουσ. Είναι μερικά 

από τα πολλά προϊόντα τεχνολογίασ. Βαςικό χαρακτθριςτικό όλων είναι θ ςφνδεςθ μεταξφ 

τουσ με απϊτερο ςκοπό τθν δυνατότθτα του χριςτθ να τα ελζγχει από ζναν υπολογιςτι ι 

κινθτό. 

 Η λειτουργία του είναι πολφ απλι μιασ και ςυςκευζσ και αντικείμενα με 

ενςωματωμζνουσ αιςκθτιρεσ ςυνδζονται με μια πλατφόρμα, θ οποία περιλαμβάνει 

δεδομζνα από τισ διάφορεσ ςυςκευζσ και εφαρμόηει αναλυτικά ςτοιχεία για να μοιράηονται 

τισ πιο πολφτιμεσ πλθροφορίεσ με εφαρμογζσ που ζχουν δθμιουργθκεί για τθν 

αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων αναγκϊν. Οι ςυςκευζσ IoT μποροφν να εντοπίςουν ακριβϊσ 

ποιεσ πλθροφορίεσ είναι χριςιμεσ και να τισ εκμεταλλευτοφν κατάλλθλα. Η δυνατότθτα 

αυτι μπορεί να αυτοματοποιιςει επαναλαμβανόμενεσ, χρονοβόρεσ ι ακόμα και 

επικίνδυνεσ εργαςίεσ. 

http://www.betanews.com/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
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 Μια μεγάλθ πρόκλθςθ είναι θ αποκικευςθ, θ ανάλυςθ και θ αξιοποίθςθ των 

δεδομζνων που προζρχονται από όλεσ τισ ςυνδεδεμζνεσ ςυςκευζσ ςτο δίκτυο. Αυτόσ ο 

όγκοσ δεδομζνων είναι τεράςτιοσ και δεν μπορεί να αποκθκευτεί χωρίσ να υποςτεί κάποια 

διαλογι ι και επεξεργαςία.  

 Το ΙοΤ μασ ανοίγει τθν πόρτα τθσ ψθφιακισ εποχισ και θ χρθςιμότθτά του είναι 

μεγάλθ αλλά θ ηιτθςθ από τουσ υποψιφιουσ αγοραςτζσ ακόμα μεγαλφτερθ. Ωσ επί το 

πλείςτον, οι άνκρωποι αποηθτοφν τθν αυτονομία ςε πολλά πράγματα γφρω τουσ. Από ζνα 

αυτόματο ξυπνθτιρι μζχρι το ζξυπνο ψυγείο που ενθμερϊνει το χριςτθ για βαςικζσ 

ελλείψεισ ι ακόμα και τθν δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ κλιματιςμοφ πριν ακόμα ο χριςτθσ 

ειςζλκει ςτο ςπίτι. Είναι μερικζσ από τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει το IoT. Η χριςθ του 

δεν παραμζνει μόνο εκεί, αλλά επεκτείνετε και ςτισ επιχειριςεισ οι οποίεσ εκμεταλλεφονται 

τθν δυνατότθτα αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων από cloud ςυςτιματα. 

 

Παράδειγμα εφαρμογής IoT (πηγή Wikipedia) 

Ο διμοσ των ΗΡΑ που πζραςε ςε ζξυπνουσ μετρθτζσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

χριςθσ του νεροφ είδε άμεςθ και αςφαλι εξοικονόμθςθ χρθμάτων. Η διαδικαςία ςυλλογισ 

δεδομζνων εξελίχκθκε από μια χειρωνακτικι διαδικαςία, ςτθν οποία οι τεχνικοί ταξίδευαν 

ςε κάκε μετρθτι, ςε μία γριγορθ και τυποποιθμζνθ εργαςία από ςυςτιματα IoT όπου οι 

αυτόματοι μετρθτζσ κατζγραφαν και απζςτελλαν ςε μια κεντρικι βάςθ δεδομζνων τα 

αποτελζςματα των μετριςεων. Αυτό εξοικονόμθςε πολλά χριματα, τόςο ςε ϊρεσ εργαςίασ 

όςο και ςε εξοπλιςμό, όπωσ φορτθγά. Η πόλθ υπολογίηει ςυνολικι εξοικονόμθςθ 28 

εκατομμυρίων δολαρίων και κακαρι εξοικονόμθςθ περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων 

κατά τθ διάρκεια τθσ πρωτοβουλίασ. 

 

 

Εικόνα 1.1: Ραραδείγματα IoΤ με χριςθ Wi-Fi. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
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2. ΤΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
 

2.1 Ο κόςμοσ του Arduino 
 

 
 

Το 2005 τζκθκε ςε λειτουργία ζνα πλάνο προκειμζνου να καταςκευαςτεί μία ςυςκευι για 

τον ζλεγχο προγραμμάτων διαδραςτικϊν ςχεδίων από φοιτθτζσ και μακθτζσ, το οποίο κα 

ιταν πιο οικονομικό από άλλα πρωτότυπα ςυςτιματα, διακζςιμα εκείνθ τθν χρονικι 

περίοδο. Το ςχζδιο αυτό ονομάςτθκε  Arduin τθσ Ivrea από τουσ δθμιουργοφσ του Massimo 

Banzi και David Cueartielles. Ζτςι, άρχιςαν να καταςκευάηουν πλακζτεσ ςε ζνα μικρό 

εργοςτάςιο ςτθν βορειοδυτικι Ιταλία,  πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν Ιβρζα, κωμόπολθ τθσ 

επαρχίασ Τορίνο ςτθν περιοχι Ρεδεμόντιο  ςτον ίδιο τόπο που ςτεγαηόταν και θ επιχείρθςθ 

υπολογιςτϊν Olivetti. 

Ππωσ αναφζρουν οι ιδρυτζσ του, το Arduino είναι μια «ανοικτοφ κϊδικα» 

πλατφόρμα «πρωτοτυποποίθςθσ» θλεκτρονικϊν, βαςιςμζνθ ςε ευζλικτο και εφκολο ςτθ 

χριςθ hardware και software. Απευκφνεται ςε όλουσ όςουσ κατζχουν μια μικρι 

προγραμματιςτικι εμπειρία, βαςικζσ γνϊςεισ θλεκτρονικϊν και τθν κζλθςθ  να 

δθμιουργιςουν διαδραςτικά αντικείμενα ι περιβάλλοντα.   

Ουςιαςτικά, πρόκειται για ζνα θλεκτρονικό κφκλωμα που φζρει τον μικροελεγκτι 

ATmega τθσ εταιρείασ Atmel και του οποίου διακινοφνται ελεφκερα και δωρεάν όλα τα 

ςχζδια, κακϊσ και το software που απαιτείται για τθν λειτουργία του.  Ζτςι,  μπορεί να 

καταςκευαςτεί από οποιονδιποτε και αυτόσ είναι και ο λόγοσ για τον οποίο περιγράφετε 

με τον περίεργο – για hardware- χαρακτθριςμό:  «ανοικτοφ κϊδικα».  

Ο Arduino, είναι ικανόσ να λειτουργιςει ςαν ζνασ μικροςκοπικόσ υπολογιςτισ, 

επειδι ο χριςτθσ ζχει τθν ικανότθτα να ςυνδζςει πάνω του πολλαπλζσ μονάδεσ 

ειςόδου/εξόδου και να προγραμματίςει τον μικροελεγκτι ϊςτε να δζχεται πλθροφορίεσ 

από τισ μονάδεσ ειςόδου, να τισ επεξεργάηεται και να δίνει τισ κατάλλθλεσ εντολζσ ςτισ 

μονάδεσ εξόδου. Θα μποροφςε μάλιςτα κάποιοσ να ιςχυριςτεί – και κα ιταν μια  

πετυχθμζνθ διλωςθ – ότι λειτουργικά το Arduino ζχει πολλζσ ομοιότθτεσ με το NXT Brick 

των Lego Mindstorms NXT. Εξάλλου, μια από τισ πολλζσ εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ το Arduino 

διαπρζπει είναι θ ρομποτικι.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B2%CF%81%CE%AD%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/Olivetti
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Το Arduino διαπιςτωμζνα, δεν είναι ο μοναδικόσ, άλλα οφτε και ο καλφτεροσ 

δυνατόσ τρόποσ για τθν υλοποίθςθ μιασ οποιαςδιποτε διαδραςτικισ θλεκτρονικισ 

ςυςκευισ. Το κυριότερο πλεονζκτθμά του είναι θ μεγάλθ κοινότθτα που το υποςτθρίηει και 

θ οποία ζχει δθμιουργιςει, ςυντθρεί και επεκτείνει μια αντίςτοιχθ ςε μζγεκοσ online 

γνωςιακι βάςθ. Αυτόσ είναι τελικά και ο παράγοντασ ο οποίοσ οδιγθςε ςτθν ευρεία χριςθ 

του Arduino διότι, δεν χρειάηονται πολλζσ (θλεκτρονικζσ) γνϊςεισ πζρα από τισ λίγεσ που 

ζχει μάκει ο κακζνασ μασ ςτο ςχολείο.  

Το Arduino είναι μικροελεγκτής μονισ πλακζτασ. Αυτό ςθμαίνει ότι αποτελείται από 

μια απλι μητρική πλακζτα ανοικτού κώδικα και ζχει ζναν ενςωματωμζνο μικροελεγκτι, 

κακϊσ και ειςόδουσ/εξόδουσ. Η πλακζτα αυτι μπορεί να προγραμματιςτεί με 

τθ γλϊςςα Wiring θ οποία αποτελείται από τθν πολφ γνωςτι γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ C++ και ζνα ςφνολο από βιβλιοκικεσ τθσ. Ζτςι μασ δίνεται θ δυνατότθτα 

να αναπτφξουμε ανεξάρτθτα διαδραςτικά αντικείμενα, αλλά και να ςυνδζςουμε το Arduino 

ςε υπολογιςτι, με τθν βοικεια ποικίλων λογιςμικϊν, όπωσ Processing, Max/MSP, PureData, 

SuperCollider.  Κυκλοφοροφν  προ-ςυναρμολογθμζνεσ εκδόςεισ του Arduino (ζτοιμα 

ςυςτιματα), ενϊ για τουσ περιςςότερο τολμθροφσ χριςτεσ είναι διακζςιμα  διαγράμματα 

και οδθγίεσ ςυναρμολόγθςθσ. (grhotels.gr) 

 Μετά τθν ευρεία χριςθ και τθν αποδοχι του από ζνα τεράςτιο πλικοσ χρθςτϊν, τα 

Arduino άρχιςαν να βγαίνουν και ςε διάφορα μεγζκθ και δυνατότθτεσ. Με τθν πάροδο του 

χρόνου και τα προβλιματα τθσ κάκε εφαρμογισ οδθγθκικαμε ςτο Arduino Nano, μια μικρι 

πλακζτα που είναι ιδανικι για μικρζσ εφαρμογζσ που απαιτοφν και μικρό όγκο. Επίςθσ, 

προζκυψε και το Arduino Mega, ζνασ επεξεργαςτισ με μεγαλφτερθ ταχφτθτα από τουσ 

προκατόχουσ του αλλά και μεγαλφτερο όγκο. Ο Mega ζχει πολλζσ επιπλζον ειςόδουσ- 

εξόδουσ αλλά και λειτουργίεσ και είναι ιδανικόσ ςε μεγαλφτερεσ εφαρμογζσ όπου ζχουμε 

μεγάλο όγκο δεδομζνων προσ επεξεργαςίασ αλλά και ςε εφαρμογζσ που απαιτοφν 

μεγαλφτερθ ιςχφ.  

 

 

2.1.1 Εξοπλιςμόσ του Arduino. 

 

Πςο αφορά τθν υλικι του δομι, το ςφςτθμα Arduino περιλαμβάνει ζναν γραμμικό 

ρυκμιςτι τάςθσ 5V και ζναν κρυςταλλικό ταλαντωτι 16MHz, ενϊ κάποιεσ παραλλαγζσ 

ζχουν κεραμικό αντθχθτι. Για να μθν απαιτείται εξωτερικόσ προγραμματιςτισ ο 

μικροελεγκτισ φζρει ενςωματωμζνο ζναν φορτωτι εκκίνθςθσ (bootloader).  

  Στθν ακολουκία λογιςμικοφ (software stack) που χρθςιμοποιείται ςτισ πλατφόρμεσ 

Arduino όλεσ οι πλάκεσ (boards) προγραμματίηονται με μία RS-232 ςειριακι ςφνδεςθ αλλά 

για κάκε διαφορετικι εκδοχι υλικοφ εξοπλιςμοφ θ ςφνδεςθ αυτι διαφζρει. Πςον αφορά 

τισ ςειριακζσ πλάκεσ, αυτζσ περιζχουν ζνα απλό κφκλωμα μετατόπιςθσ ςτάκμθσ (level 

shifter) που μετατρζπει το ςιμα τάςθσ από RS-232 ςε TTL, και το αντίςτροφο. Ρλζον τα 

Arduino προγραμματίηονται μζςω USB χρθςιμοποιϊντασ εφαρμογζσ προςαρμογισ chip 

USB-to-Serial, όπωσ το FTDIFT232. Πςον αφορά το ανεπίςθμο Boarduino ι το Arduino mini 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/Processing_(%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D)
https://el.wikipedia.org/wiki/Pure_Data
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/RS-232
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=TTL&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/USB
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εφαρμόηονται άλλεσ μζκοδοι αλλά και ζνα αφαιροφμενο USB-to-Serial καλϊδιο ι πλάκα, ι 

ακόμα και ςφνδεςθ με Bluetooth. 

Σε ςχζςθ με άλλα κυκλϊματα, οι πίνακεσ Arduino  περιζχουν περιςςότερα 

microcontroller I/O pins, με διάφορεσ εφαρμογζσ plug-in αςπιδϊν να είναι διακζςιμεσ. Τα 

Arduino Diecimila, Duemilanove και Uno ζχουν  14 ψθφιακά I/O pins, ζξι εκ των οποίων 

παράγουν pulse-width διαμορφωμζνα ςιματα, και ζξι αναλογικά δεδομζνα. Αυτά τα pins 

μποροφμε να τα βροφμε ςτθν κορυφι του πίνακα με femaleheaders 0.1 ιντςϊν (2,2mm).  

Για τθν ςφνδεςθ ςε Bread boards τα Arduino Νano, Arduino-CompatibleBareBonesBoard και 

Boarduino Board, παρζχουν κάποιεσ φορζσ maleheader pins.  

 

 

Εικόνα 2.1: hardware Arduino (myduino.com) 

 

Εναλλακτικά του Arduino, υπάρχουν πολλοί πίνακεσ (boards) που είναι είτε 

ςυμβατά είτε προερχόμενα από αυτό. Η ςυνθκζςτερθ μετατροπι των Arduino είναι θ 

προςκικθ καινοτόμων  οδθγϊν εξόδων (output drivers) ςτα πλαίςια χριςθσ τουσ ςτθν 

εκπαίδευςθ, ϊςτε να απλοποιθκοφν και να γίνουν περιςςότερο προςιτζσ ςτουσ μακθτζσ 

καταςκευζσ buggies ι μικρϊν ρομπότ. Κάποιεσ από αυτζσ τισ μετατροπζσ είναι ιςάξιεσ 

αλλάηοντασ μόνο τον παράγοντα μορφισ κι ζτςι επιτρζποντασ τθν ςυνεχόμενθ χριςθ 

αςπίδων (shields). Γενικά υπάρχουν πολλζσ παραλλαγζσ που χρθςιμοποιοφν πλθκϊρα 

επεξεργαςτϊν και ποικίλα επίπεδα ςυμβατότθτασ.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulse-width_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Breadboard
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Εικόνα 2.2: Arduino Nano (theEngineeringProjects.com) 

 

Εικόνα 2.3: Χαρακτθριςτικά του Arduino Mega 2560 (myduino.com). 
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Εικόνα 2.4: Χαρακτθριςτικά Arduino Uno (myduino.com). 

 

 

 

Τζλοσ, κα αναφζρουμε τθ νεότερθ ζκδοςθ του Arduino, που είναι το ATTiny85. Ζνα 

Arduino απίςτευτα μικρό:  

 

 

Εικόνα 2.5: Arduino ATTINY85 (Wikipedia.com) 
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2.1.2 Πλεονεκτήματα χρήςησ Arduino 

 

Υπάρχουν πολλά ςυςτιματα μικροελεγκτϊν και μικροεπεξεργαςτϊν που 

προςφζρουν τθν δυνατότθτα παρόμοιων λειτουργιϊν με το Arduino. Τζτοια είναι τα 

ParallelBasic, Stamp, Netmedia's ΒΧ-24, Phidgets και MIT's Handyboard. Οι ομοιότθτα τουσ 

ζγκειται ςτθν απλοποίθςθ του χειριςμοφ των μικροελεγκτϊν μζςα από ζνα χρθςτικά 

εφκολο περιβάλλον λειτουργίασ. Το Arduino όμωσ υπερζχει κακϊσ είναι εφχρθςτο για μια 

πλθκϊρα ομάδων (κακθγθτζσ, μακθτζσ, ενδιαφερόμενοι εραςιτζχνεσ) λόγω των εξισ 

ςτοιχείων του:  

Χαμηλό κόςτοσ. Ζνα πλιρεσ ςυναρμολογθμζνο Arduino κοςτίηει λιγότερο από 15 

ευρϊ, μία τιμι που χαμθλϊνει ακόμα περιςςότερο αν ςυναρμολογθκεί από τον χριςτθ (με 

το χζρι). Οι πλακζτεσ του  είναι ςυγκριτικά με άλλεσ πλατφόρμεσ πιο φκθνζσ.  

Γενική πλατφόρμα.  Ενϊ οι  περιςςότεροι μικροελεγκτζσ χρειάηονται λειτουργικό 

ςφςτθμα (OperatingSystem, OS) Windows για να λειτουργιςουν, το Arduino είναι γνωςτό 

πωσ δουλεφει ςε Windows και Linux. 

Απλό, κατανοητό προγραμματιςτικό περιβάλλον. Ενϊ είναι εφκολο ςτθ χριςθ για 

τουσ αρχάριουσ, το διακρίνει ζνασ ευζλικτοσ χαρακτιρασ από τον οποίο μποροφν να 

επωφελοφνται οι προχωρθμζνοι χριςτεσ. Η ςυγγζνειά του με το περιβάλλον Processing το 

κάνει ιδανικό για κακθγθτζσ και οικείο για τουσ μακθτζσ.  

Εργαλείο Ανοιχτοφ κώδικα και επεκτάςιμου λογιςμικοφ. Οι βιβλιοκικεσ τθσ C++ 

είναι πολφ βοθκθτικό εργαλείο για τθν επζκταςθ του λογιςμικοφ Arduino, ςε ςυνάρτθςθ με 

τον ανοιχτό κϊδικα που είναι διακζςιμοσ προσ εξζλιξθ ςτουσ πιο ζμπειρουσ 

προγραμματιςτζσ. Ακόμθ, θ ςτενι ςυγγζνεια με τισ βιβλιοκικεσ τθσ C++ προςφζρει εφκολθ 

μετάβαςθ και κατανόθςθ και για τα άτομα που ενδιαφζρονται από Arduino να μεταβοφν 

ςτθν ΑVR C γλϊςςα προγραμματιςμοφ ςτθν οποία είναι βαςιςμζνο. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ 

που μπορεί κάποιοσ να προςκζςει απευκείασ ΑVR-C κϊδικα ςε Arduino χωρίσ πρόβλθμα.  

Εργαλείο Ανοιχτοφ κώδικα και επεκτάςιμου υλικοφ.  Επιπλζον τα λειτουργικά 

ςχζδια του λογιςμικοφ Arduino είναι δθμοςιευμζνα υπό Δθμιουργικι Κοινι Άδεια (Creative 

Common License), Ταυτόχρονα είναι βαςιςμζνο ςτουσ μικροελεγκτζσ ATMEGA8 και 

ATMEGA168 τθσ Atmel, είναι εφκολο να τροποποιθκεί. Φυςικά μόνον οι ζμπειροι 

ςχεδιαςτζσ και καταςκευαςτζσ κυκλωμάτων μποροφν να δθμιουργιςουν τροποποιθμζνεσ 

και βελτιωμζνεσ εκδόςεισ λειτουργικϊν τμθμάτων  του Arduino. (http://brain.ee.auth.gr) 

Η ςυναρμολόγηςη τησ μητρικήσ πλακζτασ όμωσ, και θ κατανόθςθ τθσ βαςικισ 

δομισ και λειτουργίασ του, είναι πολφ εφκολθ ενϊ ταυτόχρονα μειϊνει το κόςτοσ του.  
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2.1.3 Arduino και προγραμματιςμόσ. 

 

Τα Arduino χρθςιμοποιοφν ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον ανάπτυξθσ  (Integrated 

Development Environment - IDE)  που ζχει γραφτεί ςε Java και είναι ζτςι ςχεδιαςμζνο ϊςτε 

να ειςαγάγει ςτον προγραμματιςμό άτομα που δεν είναι εξοικειωμζνοι με το αντικείμενο 

όπωσ νζοι μακθτζσ. Το IDE αυτό λειτουργεί ςε πολλζσ πλατφόρμεσ και προζρχεται από τον 

προγραμματιςμό με τθν γλϊςςα Processing πάνω ςτο περιβάλλον Wiring.  Αποτελείται από 

ζνα τφπο επεξεργαςίασ κϊδικα που τον χαρακτθρίηει θ επιςιμανςθ ςφνταξθσ και 

ο ςυνδυαςμόσ αγκφλων και είναι ςε κζςθ να μεταγλωττίηει και να φορτϊνει προγράμματα 

ςτθν πλακζτα με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ. Τα προγράμματα ι ο ίδιοσ ο κϊδικασ που 

γράφτθκε για ςυςτιματα Arduino ονομάηονται ςκίτςο (sketch) ενϊ ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ δεν υπάρχει ανάγκθ επεξεργαςίασ  ι χριςθσ περιβάλλοντοσ γραμμισ εντολϊν.  

Το Arduino IDE τρζχει προγράμματα που είναι ςυνικωσ γραμμζνα ςε C ι C++, αλλά 

με ειδικοφσ κανόνεσ δομισ. Μαηί με το Arduino IDE ζχουμε και μια βιβλιοκικθ λογιςμικοφ 

που προζρχεται από το πρότηεκτ Wiring, για αυτό και ζχουν πολλζσ κοινζσ διαδικαςίεσ 

ειςόδου/εξόδου (input/output). 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax_highlighting
https://en.wikipedia.org/wiki/Brace_matching
https://el.wikipedia.org/wiki/C
https://el.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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Οι χριςτεσ πρζπει να ορίςουν μόνο τισ εξισ δφο λειτουργίεσ για να κάνουν 

ζνα πρόγραμμα κυκλικισ εκτζλεςθσ: 

-setup(): μία ςυνάρτθςθ που τρζχει μία φορά ςτθν αρχι του προγράμματοσ και αρχικοποιεί 

τισ ρυκμίςεισ. 

-loop(): μία ςυνάρτθςθ που καλείται ςυνζχεια μζχρι θ πλακζτα να απενεργοποιθκεί. 

 Η βαςικι ρουτίνα setup() εκτελείται μια φορά μόνο κατά τθν εκκίνθςθ του 

προγράμματοσ ενϊ θ βαςικι ρουτίνα loop() περιζχει τον βαςικό κορμό του προγράμματοσ 

και θ εκτζλεςι τθσ επαναλαμβάνεται ςυνζχεια ςαν ζνασ βρόγχοσ 

while(true). (python.org.gr) 

 Σε αυτό το ςθμείο να αναφερκεί ότι το περιβάλλον προγραμματιςμοφ του Arduino 

κυκλοφορεί ελεφκερο ςτο διαδίκτυο και μπορεί ο κακζνασ να το βρει για διαφορετικά 

λειτουργικά ςυςτιματα: 

 

Εικόνα 3.6: Σφνδεςμοσ λιψθσ λογιςμικοφ (Arduino.cc). 

Τζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι υπάρχουν πολλά ζτοιμα προγράμματα για τα 

Arduino, όπωσ και βιβλιοκικεσ για άπειρεσ λειτουργίεσ, για τισ οποίεσ υπάρχει θ 

δυνατότθτα επεξεργαςίασ και αναβάκμιςθσ με αποτζλεςμα προςαρμογισ ςτθν κάκε 

εφαρμογι. Επιπλζον υπάρχουν πολλϊν ειδϊν οδθγοί εκμάκθςθσ τθσ γλϊςςασ 

προγραμματιςμοφ, από βιβλία που κυκλοφοροφν ελεφκερα ςτο διαδίκτυο μζχρι αναλυτικά 

βίντεο με εφαρμογζσ. Και όλα αυτά μποροφν να φανερωκοφν με μια απλι αναηιτθςθ ςτο 

Google τθν λζξθ Arduino.   

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_executive
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2.2 ESP 8266 Wi-Fi Module 
 

Το ESP8266 είναι ζνα χαμθλοφ κόςτουσ Wi-Fi chip με ενςωματωμζνα πρωτοκολλά 
TCP/IP το οποίο μπορεί να δϊςει πρόςβαςθ ςτο Wi-Fi ςε οποιοδιποτε μικροελεγκτι. Το 
ESP μπορεί να τρζξει το ίδιο μια εφαρμογι ι να φορτϊςει μια, από άλλθ ςυςκευι.  

Καταςκευάηεται ςτθ Σαγκάθ από τθν εταιρία Espressif. Ρρόκειται για ζνα αρκετά 
ςφγχρονο τςιπ, το οποίο εμφανίςτθκε ςτθ δυτικι αγορά τον Αφγουςτο του 2014, με το 
μοντζλο ESP-01 από τθν Al-Thinker. Είναι θ πρϊτθ οικονομικι μονάδα που επιτρζπει τθ 
ςφνδεςθ ςτο Wi-Fi αν και αρχικά δεν υποςτιριηε τθν αγγλικι γλϊςςα. Η χαμθλι τιμι του 
και το μικρό μζγεκοσ του προςζλκυςε το ενδιαφζρον hacker , οι οποίοι τελικά το 
μετζφραςαν από τθν κινεηικι ςτθν αγγλικι γλϊςςα.  

Ζκτοτε, ολοζνα και περιςςότεροι προγραμματιςτζσ, το χρθςιμοποιοφν ςε ποικίλεσ 
εφαρμογζσ. Η ικανότθτα για γριγορθ επεξεργαςία και ο μεγάλοσ αποκθκευτικόσ χϊροσ 
(1MB), επιτρζπουν τθν διαςφνδεςθ με πολλοφσ αιςκθτιρεσ και άλλεσ ςυςκευζσ εφαρμογϊν 
(πχ Arduino), μζςω των GPIOs, με ελάχιςτο χρόνο φόρτωςθσ κατά τθ διάρκεια λειτουργιάσ. 

 Ραράλλθλα, το κφκλωμα του είναι ςχεδιαςμζνο, ϊςτε να καταλαμβάνει τον 
ελάχιςτο δυνατό χϊρο πάνω ςε μια πλακζτα PCB (gmelectronic.com). 

                                          

                                                              Εικόνα 2.2.1: Ρλακζτα ESP8266 (Wikipedia). 

Υπάρχει πλθκϊρα πλθροφοριϊν τόςο για τισ δυνατότθτεσ και τον τρόπο 
διαςφνδεςθσ του με άλλεσ ςυςκευζσ και αιςκθτιρεσ, όςο και για τον προγραμματιςμό του, 
οι οποίεσ παρζχονται κυρίωσ από τθν κοινότθτα ανκρϊπων που το χρθςιμοποιοφν. Στθν 
κοινότθτα μπορεί κανείσ να διαβάςει πωσ μπορεί το ESP να μετατραπεί ςε μια IoT ςυςκευι. 
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Εικόνα 2.2.2: Ακροδζκτεσ τθσ πλακζτα ESP 8266 (Wikipedia). 

 

Οι ακροδζκτεσ τθσ ςυςκευισ περιγράφονται παρακάτω: 

1. VCC: τάςθ ειςόδου (3,3V) 
2. GND: γείωςθ (0 V) 
3. RX: αποδοχι δεδομζνου (data bit X) 
4. TX: μετάδοςθ δεδομζνου (data bit X) 
5. CH_PD: απενεργοποίθςθ ςυςκευισ 
6. RST:  επαναφορά (Reset)  
7. GPIO 0:  General-purpose input/output No. 0 
8. GPIO 2:  General-purpose input/output No. 2 
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2.3 DHT-22 

 

 

 To DHT-22 είναι ζνα αιςκθτιριο κερμοκραςίασ και υγραςίασ, ευρείασ χριςθσ λόγω 

χαμθλοφ κόςτουσ απόκτθςθσ και χαμθλισ κατανάλωςθσ. Επίςθσ θ ςυνδεςμολογία του είναι 

πάρα πολφ απλι ζχοντασ μόνον τζςςερα pins και θ ακρίβεια το πολφ αξιόπιςτθ. Αυτά 

κάνουν το ςυγκεκριμζνο shield πολφ δθμοφιλζσ και πρϊτο ςτισ προτιμιςεισ των χρθςτϊν. 

 

Εικόνα 2.3.1: ακροδζκτεσ του DHT-22 (waveshare.com) 

Ζνα απλό παράδειγμα χριςθσ του φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα:  

 

Εικόνα 2.3.2: παράδειγμα ςφνδεςθσ DHT-22 (waveshare.com) 
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Τεχνικά χαρακτθριςτικά του αιςκθτθρίου μασ φαίνονται παρακάτω: 

 3.3-6V τάςθ ειςόδου 

 1-1.5mA μετροφμενο ρεφμα 

 40-50 μA κατανάλωςθ ςε λειτουργία αναμονισ 

 Μετροφμενθ υγραςία 0-100% RH 

 Μετροφμενθ κερμοκραςία (-40 – 80) βακμοφσ κελςίου  

 +-2% Ακρίβεια υγραςίασ.  

 +-0.5 Ακρίβεια κερμοκραςίασ. 

Φυςικά υπάρχουν και άλλεσ εκδόςεισ του DHT, όπωσ το DHT-11 το οποίο είναι πιο φκθνό 

από το DHT-22 αν και τα δυο αιςκθτιρια είναι ίδια ςτθν χριςθ τουσ, ζχουν μια διαφορά 

ςτθν ακρίβεια μζτρθςθσ όπου το DHT-11 δίνει μόνο ακζραιεσ τιμζσ. 

 Στισ παρακάτω εικόνεσ φαίνονται τα δεδομζνα που ζςτειλε το DHT-22 ςτο 

ThingSpeak:  

 

Εικόνα 2.3.3: Δείγματα κερμοκραςίασ μαηί με θμερομθνία και ϊρα. 
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Εικόνα 2.3.4: Δείγματα υγραςίασ με θμερομθνία και ϊρα. 
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2.4 MQ-2 Gas Sensor 

 

 Τα αιςκθτιρια MQ είναι μια οικογζνεια αιςκθτθρίων που ανιχνεφουν οςμζσ, αζρια-

καπνοφσ. Ροικίλουν ανάλογα τθν περίπτωςθ. Και αυτά, όπωσ ςχεδόν κάκε Arduino shield 

είναι φκθνό, εφκολο ςτθ χριςθ και υποςτθρίηεται από πολλζσ ελεφκερεσ βιβλιοκικεσ και 

παραδείγματα. 

Κάποια από τα αιςκθτιρια τθσ οικογζνειασ MQ φαίνονται ςτθν παρακάτω εικόνα, μαηί με 

τισ ιδιότθτεσ τουσ: 

 

Εικόνα 2.4.1: Οικογζνεια αιςκθτθρίων MQ 

Το MQ-2 που χρθςιμοποιικθκε ςε αυτιν τθν εφαρμογι είναι ζνα αιςκθτιριο που 

ανιχνεφει καπνό. Υπάρχουν άλλα αιςκθτιρια που ανιχνεφουν φυςικό αζριο, προπάνιο, 

αλκοόλ, μονοξείδιο του άνκρακα κ.α.  
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Στθν παρακάτω εικόνα φαίνονται τεχνικά χαρακτθριςτικά των αιςκθτθρίων αυτϊν 

ςε ςχζςθ με το εκάςτοτε αζριο: 

 

Εικόνα 2.4.2: Γραφικι απεικόνιςθ (myduino.com) 

 Η ςυνδεςμολογία του αιςκθτθρίου είναι πολφ απλι: 

 

 VCC: 5V 

 GND: Γείωςθ 

 Dout: Ψθφιακι ζξοδοσ 

 Aout: Αναλογικι ζξοδοσ 
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Στισ παρακάτω εικόνεσ φαίνονται δείγματα από τισ τιμζσ που ζςτειλε το MQ-2 ςτο 

ThingSpeak: 

 

Εικόνα 2.4.3: Δείγματα καπνοφ και μονοξειδίου του άνκρακα. 

 

Εικόνα 2.4.4: Μετριςεισ αερίου (κίνθςθσ). 
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2.5 UltraSonic Sensor 
 

 

 Το UltraSonic Sensor είναι ζνα ευρζωσ γνωςτό αιςκθτιριο ανίχνευςθσ εμποδίων με 

χαμθλό κόςτοσ, εφκολο ςτθ χριςθ και ςτθν τοποκζτθςθ αλλά και ςτθν λειτουργία του. 

 Το αιςκθτιριο αυτό διακζτει δυο «μάτια» τα όποια είναι και ολόκλθρθ θ 

φιλοςοφία τθσ μζτρθςθσ του. Από το ζνα «μάτι» εκπζμπει υπερθχθτικά κφματα και με το 

άλλο «μάτι» τα λαμβάνει. Αυτι είναι μια ικανότθτα που ζχουν κάποια κθλαςτικά ηϊα τθσ 

κάλαςςασ όπωσ οι φάλαινεσ και τα δελφίνια.  

 

Εικόνα 2.5.1: Φιλοςοφία του UltraSonic (Wikipedia) 

 

Για τθν ςφνδεςθ του ςε κάποια εφαρμογι το ςυγκεκριμζνο αιςκθτιριο διακζτει 

μόνον 4 Pins: 

 Vcc: 5V 

 GND: Γείωςθ 

 Trig: Αποςτολι υπερθχθτικϊν κυμάτων. 

 Echo: Λιψθ των επιςτρεφόμενων κυμάτων.  
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Εικόνα 2.5.2: Pin του UltraSonic (Wikipedia). 

 

 

 

2.5.1 Δοκιμή ακρίβειασ UltraSonic. 

 

 Μετά τθν τοποκζτθςθ και τθν ςφνδεςθ του αιςκθτθρίου απόςταςθσ, ζπρεπε να 

ελεγχκεί θ λειτουργία του και θ ακρίβεια του ϊςτε να ρυκμιςτεί κατάλλθλο για το καλφτερο 

δυνατό αποτζλεςμα. Για τθν δοκιμι αυτι χρθςιμοποιικθκε θ βιβλιοκικθ  <NewPing.h>, θ 

οποία μασ δίνει τθν δυνατότθτα ελζγχου του αιςκθτθρίου απόςταςθσ. Κάποιεσ εντολζσ που 

μασ παρζχει θ ςυγκεκριμζνθ βιβλιοκικθ και είναι χριςιμεσ ςε αυτιν τθν εργαςία φαίνονται 

παρακάτω: 

  sonar.ping():  Στζλνει μια παλμοςειρά και επιςτρζφει τθν τιμι τθσ απόςταςθσ ςε 
microseconds. 
 

 sonar.ping_in(): Στζλνει μια παλμοςειρά και επιςτρζφει τθν τιμι τθσ απόςταςθσ ςε ίντςεσ. 
 

 sonar.ping_cm(): Στζλνει  μια παλμοςειρά και επιςτρζφει τθν τιμι τθσ απόςταςθσ ςε 
εκατοςτά. 

Ρεριςςότερεσ εντολζσ και πλθροφορίεσ περί αυτϊν μποροφν να βρεκοφν ςτθν ςελίδα:  
https://playground.arduino.cc/Code/NewPing 

  Για τθν δοκιμι αυτι, πρζπει να ενεργοποιιςουμε τθν ςειριακι επικοινωνία του 
Arduino με με ρυκμό μετάδοςθσ 115200 baud. Αυτό γίνεται πλθκτρολογϊντασ τθν παρακάτω 
εντολι:  

Serial.begin(115200);  // open serial monitor at 115200 baud to see ping results. 

 

 

https://playground.arduino.cc/Code/NewPing
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Ραράδειγμα αποςτολισ δεδομζνων από το UltraSonic Sensor: 

 

Εικόνα 2.5.3: Δείγματα του UltraSonic ςτραμμζνο προσ το ταβάνι. 
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2.6 Servo Motors 

 

Σε αυτιν τθν εφαρμογι ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν κίνθςθ του ρομπότ 

ςερβοκινθτιρασ. Για τθν ακρίβεια ζχουν λάβει μζροσ τζςςερεισ ςερβοκινθτιρεσ.  

Πςο απλι είναι θ λειτουργία τουσ, τόςο κακοριςτικό ρόλο παίηει ςτθν κίνθςθ του 

ρομπότ, όπου κζλουμε να ελζγχουμε ςτροφζσ με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ μοίρεσ αλλά να 

γνωρίηουμε και τθν κζςθ που ζχει ο ςερβοκινθτιρασ εκείνθ τθ ςτιγμι. 

Η τοποκζτθςθ του ςερβοκινθτιρα ςτθν εφαρμογι μασ ιταν απλι: 

 

Εικόνα 2.6.1: Σφνδεςθ ςερβοκινθτιρα. 

 (+): 5V 

 (-): GND 

 Signal: Σιμα ελζγχου από τον μικροελεγκτι. 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
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2.6.1 Δοκιμή λειτουργίασ Servo Motors 

 

Αφοφ τοποκετικθκαν ςτθν κζςθ τουσ οι κινθτιρεσ και ςυνδζκθκαν κατάλλθλα ςτθν 

εφαρμογι, ζπρεπε να γίνει μια δοκιμι λειτουργίασ για να διαπιςτωκεί ότι λειτουργοφν 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και δεν ζχουμε κάποια μεγάλθ απόκλιςθ ςτισ μοίρεσ κατά 

τον ζλεγχο.  Για τθν δοκιμι αυτι αλλά και τον μετζπειτα ζλεγχο των κινθτιρων 

χρθςιμοποιικθκε θ βιβλιοκικθ  <Servo.h>.  Ραρακάτω φαίνονται κάποιεσ εντολζσ που 

περιζχονται ςτθν βιβλιοκικθ που χρθςιμοποιικθκαν ςε αυτιν τθν εργαςία:  

 attach(int) - Turn a pin into a servo driver. Calls pinMode. Returns 0 on failure. 
 detach() - Release a pin from servo driving. 
 write(int)  - Set the angle of the servo in degrees, 0 to 180. 
 read() - return that value set with the last write(). 
 attached() -  return 1 if the servo is currently attached. 

 

Για περιςςότερεσ εντολζσ https://playground.arduino.cc/ComponentLib/Servo  

Αφοφ ζγινε θ ειςαγωγι των βιβλιοκθκϊν ςτο πρόγραμμα, ζγινε θ δθμιουργία 5 

αντικειμζνων για να μπορζςουμε να χρθςιμοποιιςουμε τισ κλάςεισ των 2 βιβλιοκθκϊν 

(<NewPing.h> και <Servo.h>), όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω φωτογραφία. 

\ 

Εν ςυνεχεία πρζπει να δθλϊςουμε ςε ποια ζξοδο του Arduino αντιςτοιχεί το κάκε 

ςερβομοτζρ. Αυτό γίνεται εφκολα με τισ παρακάτω εντολζσ: 

 

Η δοκιμι ςυνεχίηει πλθκτρολογϊντασ τθν παρακάτω εντολι και για τα τζςςερα 

ςζρβο ξεχωριςτά: 

myservo1.write();  

Με τθν οποία εντολι ςτζλνουμε τισ μοίρεσ που επικυμοφμαι να κινθκεί το ςζρβο. 

 

Κατεβάηοντασ το πρόγραμμα αυτό ςτο Arduino μποροφμε να παρατθριςουμε με το 

μάτι τθν κίνθςθ των κινθτιρων και αν αυτι θ κίνθςθ ιταν θ επικυμθτι. 

https://playground.arduino.cc/ComponentLib/Servo
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3. ΛΟΓΙΜΙΚΟ 

 

 

3.1 ThingSpeak 
 

Το ThingSpeak είναι μια Internet of Things (IoT) πλατφόρμα που μασ επιτρζπει να 

ςυλλζγουμε και από αποκθκεφουμε τα δεδομζνα των αιςκθτθρίων μασ ςε ζνα ςφννεφο 

(cloud) και να δθμιουργιςουμε IoT εφαρμογζσ. Η ThingSpeak™ IoT πλατφόρμα μασ παρζχει 

εφαρμογζσ που μασ επιτρζπουν να αναλφςουμε και να οπτικοποιιςουμε τα δεδομζνα μασ 

ςτο MATLAB®, και ςτθν ςυνζχεια να ενεργιςουμε κατά βοφλθςθ πάνω ςε αυτά. Τα 

δεδομζνα των αιςκθτθρίων μποροφν να ςταλοφν ςτο ThingSpeak από Arduino®, Raspberry 

Pi™, BeagleBone Black και άλλουσ εξοπλιςμοφσ.  

 

Εικόνα 3.1.1: ThingSpeak.com 

Χρθςιμοποιϊντασ λειτουργίεσ του MATLAB, το ThingSpeak μπορεί να δθμιουργεί 

πίνακεσ με τισ τιμζσ των αιςκθτθρίων και να τουσ μετατρζπει ςε γραφικζσ παραςτάςεισ. 

Επίςθσ, χάρισ ςτο MATLAB Analysis μπορεί να μασ υπολογίςει τθν μζςθ τιμι των δεδομζνων 

που δζχτθκε ι να εξαλείψουμε ακραία δεδομζνα από ζνα κανάλι, με τθν χριςθ των 

ςυναρτιςεων που παρζχει το MATLAB. Μετά τθν ανάλυςθ, μποροφμε να γράψουμε 

δεδομζνα ςε ζνα κανάλι ι να δθμιουργιςουμε μια οπτικοποίθςθ τουσ, όπωσ περιγράφετε 

ςτθν MATLAB Visualization εφαρμογι. 
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Εικόνα 3.1.2: Γραφικζσ παραςτάςεισ υγραςίασ και κερμοκραςίασ. 

Χρθςιμοποιοφμε τθν MATLAB Visualizations εφαρμογι για οπτικοποιιςουμε τα 

δεδομζνα μασ ςε ζνα ThingSpeak κανάλι. Μποροφμε να δοφμε και να περιθγθκοφμε ςτα 

δεδομζνα μασ με τθν χριςθ διαδραςτικϊν οπτικοποιιςεων, όπωσ γραφικζσ παραςτάςεισ, 

διαγράμματα ροισ ι διαγράμματα διαςποράσ ςε ςτατιςτικι οπτικοποίθςθ, με τθν χριςθ 

άλλων MATLAB διαγραμμάτων. Μποροφμε επίςθσ να κζςουμε τισ οπτικοποιιςεισ αυτζσ 

δθμόςιεσ οφτοσ ϊςτε να χρθςιμοποιιςουμε τον υπερςφνδεςμο (link) τουσ για να τα 

προςκζςουμε ςτθν ιςτοςελίδα μασ. 

Μποροφμε επίςθσ να προςκζςομε ςυναρτιςεισ ςε Scripts ςτο MATLAB Analysis και 

ςε Visualization εφαρμογζσ ϊςτε να πετφχουμε τεχνικζσ τμθματικοφ προγραμματιςμοφ. 

Το ThingSpeak είναι μια IoT πλατφόρμα που χρθςιμοποιεί κανάλια για τθν 

αποκικευςθ δεδομζνων που αποςτζλλονται από εφαρμογζσ ι ςυςκευζσ. Με τισ ρυκμίςεισ 

που περιγράφονται ςτο Channel Configurations, δθμιουργοφμε ζνα κανάλι και ςτθν 

ςυνζχεια λαμβάνουμε ι ςτζλνουμε δεδομζνα από και προσ αυτό.  Μποροφμε επίςθσ να 

κζςουμε το κανάλι μασ δθμόςιο για να δθμοςιεφςουμε τα δεδομζνα μασ. 
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3.2 TinyCAD 
 

 

 

 Το TinyCAD είναι ζνα ανοιχτοφ κϊδικα πρόγραμμα ςχεδιαςμοφ θλεκτρικϊν 

κυκλωμάτων και προςομοίωςθσ. Είναι απλό ςτθν χριςθ του, πολφ εφχρθςτο για τον 

ςχεδιαςμό μικρϊν και απλϊν θλεκτρικϊν κυκλωμάτων.  Διακζτει πολλζσ βιβλιοκικεσ αλλά 

και επεκτάςεισ. Επίςθσ περιζχει όλα τα βαςικά ςφμβολα με επιπλζον προςκικεσ κάποια 

ολοκλθρωμζνα, τελεςτικοφσ και φυςικά ςφμβολα για τα Arduino. Τζλοσ, μπορεί κάποιοσ να 

βρει μζςα ςε αυτό ςφμβολα για αρςενικά και κθλυκά Pins ςε περίπτωςθ που κελιςει να 

κάνει ζνα πιο λεπτομερι ςχεδιαςμό. 

 Το πρόγραμμα μπορεί να λθφκεί από τον παρακάτω ςφνδεςμο:  

https://sourceforge.net/projects/tinycad/ 

 Στον οποίο ςφνδεςμο υπάρχουν και βοθκιματα αλλά και ζνα online forum για 

άμεςθ βοικεια, τυχόν ερωτιςεισ και απορίεσ ι και προβλιματα με το λογιςμικό.  

 Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι το TinyCAD μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

δθμιουργία πλακζτασ PCB και ότι ςου προςφζρει τθν δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ δικοφ ςου 

αντικειμζνου, πχ κάποιου Arduino Shield. 

 

 

 

 

 

 

https://sourceforge.net/projects/tinycad/
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4. ΚΙΝΗΗ ΣΟΤ ΡΟΜΠΟΣ 
 

 

4.1 Υιλοςοφία τησ κίνηςησ 
 

 Η κίνθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ είναι το μεγαλφτερο και δυςκολότερο μζροσ αυτισ τθσ 

εργαςίασ. Μετά από κάποιο χρονικό διάςτθμα ερευνϊν που κάναμε, βρικαμε μια 

καταςκευι θ οποία ζχει τθν δυνατότθτα να ςτζκεται και να κινείται ςτα 2. Η κίνθςθ όμωσ 

ζπρεπε να είναι ελεγχόμενθ και να μπορεί το ρομπότ μασ να κολλάει και να αχρθςτεφεται 

εξαιτίασ ενόσ εμποδίου που κα βρεκεί μπροςτά του. Ρροςκζτοντασ το αιςκθτιριο 

απόςταςθσ UltraSonic και αξιοποιϊντασ το κατάλλθλα μζςα ςτθν κίνθςθ του ρομπότ, 

καταφζραμε να λφςουμε αυτό το πρόβλθμα. 

 Ριο ςυγκεκριμζνα, προςκζςαμε ζναν ζλεγχο τθσ απόςταςθσ που μασ δίνει το 

UltraSonic με μια δικι μασ επικυμθτι τιμι (απόςταςθ). Ζτςι, όταν θ τιμι του αιςκθτθρίου 

είναι μικρότερθ τθσ επικυμθτισ τιμισ, ςθμαίνει ότι υπάρχει κάποιο εμπόδιο ςε κοντινι 

απόςταςθ και το ρομπότ πρζπει να αλλάξει πορεία. Αν θ τιμι του αιςκθτθρίου είναι 

μεγαλφτερθ τθσ επικυμθτισ τιμισ τότε δεν υπάρχει κάποιο πικανό εμπόδιο ςε κοντινι 

απόςταςθ και το ρομπότ μπορεί να ςυνεχίςει τθν ευκεία πορεία του.  

 

Εικόνα 4.1.1: Λογικό διάγραμμα ελζγχου εμποδίων. 

 Ππωσ φαίνεται κακαρά και ςτο λογικό διάγραμμα, το ρομπότ κα ςυνεχίςει τθν 

ευκεία πορεία του όςο δεν αντιλαμβάνεται κάποιο εμπόδιο ςε κοντινι απόςταςθ ςτθν 

ευκεία που κινείται. Αλλιϊσ, κα κάνει πίςω αλλάηοντασ κατεφκυνςθ και αφοφ ολοκλθρωκεί 

θ αλλαγι τθσ πορείασ, τότε ςυνεχίηει ευκεία μζχρι το επόμενο εμπόδιο. 
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 Πμωσ, ο ζλεγχοσ αυτόσ ιταν τόςο γριγοροσ που κα είχε αρνθτικά αποτελζςματα 

και ανακρίβεια ςτθν αλλαγι πορείασ του ρομπότ. Λόγο των υψθλϊν ταχυτιτων, μπορεί 

αυτόσ ο ζλεγχοσ να τφχαινε όταν κα περνοφςε κάτι τυχαία από το ρομπότ και αυτό κα το 

αντιλαμβανόταν ωσ εμπόδιο. Ζτςι αυτόσ ο ζλεγχοσ μπικε ςε μια δομι επανάλθψθσ ϊςτε να 

πάρουμε δείγματα από το αποτζλεςμα του ελζγχου για μεγαλφτερθ ακρίβεια.  Ζτςι κάναμε 

τον ζλεγχο αυτόν για 6 φορζσ ςυνεχόμενα αυξάνοντασ ζναν μετρθτι κάκε φορά που 

ζβλεπε εμπόδιο κοντά του. Στο τζλοσ, ζλεγχε αυτόν τον μετρθτι με τον ςυνολικό αρικμό 

των μετριςεων και αν το αποτζλεςμα ιταν μεγαλφτερο από ζναν αρικμό (επαναλιψεων 

που επιλζξαμε εμείσ) τότε υπιρχε όντωσ κάποιο εμπόδιο κοντά του. Αν όμωσ βρίςκαμε ότι 

ο μετρθτισ αυτόσ ιταν πχ 2, τότε κα καταλαβαίναμε ότι δεν υπάρχει ςτακερό εμπόδιο 

μπροςτά ςτο ρομπότ και ότι αυτό που αντιλιφκθκε ιταν κάτι κινοφμενο, με αποτζλεςμα να 

μθν χρειαςτεί να αλλάξει τθν πορεία του. 

 

Εικόνα 4.1.2: Ζλεγχοσ εμποδίου. 

 

Τελικά, αυτό το ρομπότ είναι ικανό να κινείται ελεφκερα και αυτόνομα ςε 

οποιονδιποτε χϊρο κι αν αφεκεί ζχοντασ τθ δυνατότθτα να αποφεφγει τυχόν ςτακερά 

εμπόδια, μιασ και δεν κα αλλάηει πορεία ςε κινοφμενα αντικείμενα που πικανόν να 

πζραςαν για κάποια ςτιγμι από μπροςτά του.  

 

Εικόνα 4.1.3: Λογικό διάγραμμα ελζγχου εμποδίου 
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4.2 Ανάλυςη τησ κίνηςησ 
 

 Η κίνθςθ του ρομπότ βαςίηεςαι ςτον ςυνδυαςμό τεςςάρων ςερβοκινθτιρων. Άρα 

υπάρχουν 4 ςθμεία ελζγχου τα οποία αν οριςτοφν ςωςτά κα μπορεί να δθμιουργθκεί 

ανκρωποειδισ κίνθςθ ςε κάποια προκακοριςμζνα επαναλαμβανόμενα βιματα. Αυτό και 

κάναμε.  

 

Εικόνα 4.2.1: Απεικόνιςθ κζςθσ ςερβοκινθτιρων. 

 Ρροτοφ φτάςουμε ςτον ζλεγχο του κάκε ςερβοκινθτιρα χωριςτά, πρζπει πρϊτα να 

δθλϊςουμε ςε ποια ζξοδο του Arduino κα αντιςτοιχεί ο κάκε ζνασ (όπωσ απεικονίηονται 

ςτθν εικόνα 4.2.1). Αυτό επιτυγχάνεται προςκζτοντασ τισ παρακάτω εντολζσ: 

 

 Μετά από μελζτθ και δοκιμζσ, καταλιξαμε ςε μια βελτιωμζνθ ζκδοςθ του πίνακα 

βθμάτων που προχπιρχε ςτα παραδείγματα του Arduino, πετυχαίνοντασ τθν κίνθςθ 

«μπροςτά» ςε ζξι επαναλαμβανόμενα βιματα ενϊ τθν κίνθςθ «οπιςκοχϊρθςθ καιαλλαγι 

πορείασ» ςε πζντε επαναλαμβανόμενα βιματα. 
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Τα βιματα για τθν εμπρόςκια κίνθςθ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Upper-right Lower-right Upper-left Lower-left 

0 -40 0 -20 

30 -40 30 -20 

30 0 30 0 

0 20 0 40 

-30 20 -30 40 

-30 0 -30 0 
 

Τα βιματα για τθν οπιςκοχϊρθςθ και αλλαγι φοράσ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Upper-right Lower-right Upper-left Lower-left 

-40 0 -20 0 

-40 30 -20 30 

0 30 0 30 

30 0 30 0 

0 0 0 0 

 

Ραρακάτω φαίνεται θ διλωςθ αυτϊν των πινάκων ςτο πρόγραμμα: 

 

 Με βάςθ αυτοφσ τουσ πίνακεσ και με βάςθ τθν αρχικι κζςθ που ζχει ο κάκε 
κινθτιρασ, προςκζτουμε ι αφαιροφμε αυτζσ τισ τιμζσ βιμα βιμα οφτωσ ϊςτε να ζχουμε το 
επικυμθτό αποτζλεςμα. 

 Τζλοσ , πρζπει να αναφερκεί και θ ςωςτι αρχικοποίθςθ τθσ κζςθσ των 

ςερβοκινθτιρων θ οποία γίνεται καταχωρϊντασ τισ κατάλλθλεσ τιμζσ ςτθν παρακάτω 

εντολι: 

 

Οι παραπάνω τιμζσ προζκυψαν μετά από δοκιμζσ και παρατιρθςθ τθσ κζςθσ. 
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4.2.1 Εγκατάςταςη και Προςαρμογή 

 

Το πρόγραμμα τθσ κίνθςθσ του ρομπότ χωρίηεται ςε τρία ςτάδια: 

 

Εγκατάςταςη 

Κατά τθν διαδικαςία τθσ εγκατάςταςθσ τρζχουμε το πρόγραμμα με τθν εντολι #define 

INSTALL αφινοντασ τισ υπόλοιπεσ 2 εντολζσ ωσ ςχόλια. Αυτι θ εντολι περνάει όλο το 

πρόγραμμα ςτο Arduino και ουςιαςτικά ετοιμάηει το ρομπότ μασ για το επόμενο βιμα. 

 

Προςαρμογή  

Τρζχουμε το πρόγραμμα αφινοντασ ςε ςχόλια τισ υπόλοιπεσ 2 εντολζσ. Κατά τθν 

διαδικαςία αυτι κα τεκοφν οι αρχικζσ τιμζσ ι οι τιμζσ ςε κανονικζσ ςυνκικεσ και κα 

αρχικοποιθκεί θ κζςθ των κινθτιρων. Θα παρατθριςουμε ότι τα πόδια κινοφνται οφτωσ 

ϊςτε να ευκυγραμμιςτοφν με το ζδαφοσ. 

 

Λειτουργία 

Τζλοσ, ςε αυτό το ςτάδιο επιλζγουμε να τρζξουμε το πρόγραμμα με τθν εντολι RUN. Κατ 

αυτό το ςτάδιο το ρομπότ αρχίηει να κινείται ςτον χϊρο κανονικά. 

 

 

4.2.2 Σαχύτητα κίνηςησ 

Στο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ο προγραμματιςτισ μπορεί να μεταβάλει τθν 
ταχφτθτα με τθν οποία κα εκτελοφνται τα βιματα από τουσ πίνακεσ κίνθςθσ που δείξαμε 
παραπάνω, κακϊσ και τθν κακυςτζρθςθ που κα υπάρχει ςε κάκε λοφπα κατά τθν 
επεξεργαςία των πράξεων μεταξφ του πίνακα με τισ αρχικζσ ςυνκικεσ και των πινάκων των 
κινιςεων. Αυτό κα ζχει ςαν αποτζλεςμα το ρομπότ να κινείται πιο γριγορα ι πιο αργά. 

  

Οι τιμζσ vel και  delay_Forward αναφζρονται ςτθν επιτάχυνςθ και κακυςτζρθςθ για 
τθν ευκεία κίνθςθ ενϊ οι vel_Back και  delay_Back αναφζρονται ςτθν κίνθςθ τθσ ςτροφισ. 
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Το αποτζλεςμα τθσ παραμετροποίθςθσ των παραπάνω μεταβλθτϊν μεταβάλει τθν 
ταχφτθτα τθσ κίνθςθσ , και αυτό μπορεί να φανεί παρακάτω: 

 

  Ραρατθροφμε ότι αλλάηοντασ οποιαδιποτε από τισ παραπάνω μεταβλθτζσ κα 
υπάρξει  αφξθςθ ι μείωςθ τθσ ταχφτθτασ κίνθςθσ του ρομπότ. 
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4.3 Αντιμετώπιςη αςτάθειασ 
 

 Από τθν ςτιγμι που το ρομπότ ςτζκεται ςτα 2 του πόδια δικαίωσ ο κακζνασ μασ κα 

ςκεφτόταν ότι χρειάηεται κάποιοσ ζλεγχοσ ιςορροπίασ (ανάςτροφο εκκρεμζσ). Στθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ δεν χρειάηεται κάποια μζκοδοσ ιςορροπίασ μιασ και το ρομπότ 

διακζτει 2 πζλματα που καταλαμβάνουν μεγάλθ επιφάνεια και μπορεί πατϊντασ ςε αυτά 

να διατθρείται όρκιο χωρίσ να πζςει. 

 Επιπλζον, θ κατανομι των υλικϊν πάνω ςτο ρομπότ ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθ 

διατιρθςθ τθσ ιςορροπίασ του. Για αυτόν τον λόγο αποφαςίςαμε να κάνουμε μια καλι 

κατανομι του χϊρου οφτωσ ϊςτε το κζντρο βάρουσ τθσ καταςκευι να παραμείνει το ίδιο 

και να μθν υπάρχει εξοπλιςμόσ που να βρίςκεται εκτόσ ςκελετοφ.  

 

Εικόνα 4.3.1: Θζςθ εξαρτθμάτων πάνω ςτθν καταςκευι. 
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Εικόνα 4.3.2: Θζςθ εξαρτθμάτων πάνω ςτθν καταςκευι. 

 

Ραρά τα μεγάλα του πόδια, το ρομπότ δεν ιταν τόςο ςτακερό κατά τθν διάρκεια 

τθσ κίνθςθσ του και ςε κάποιεσ ςτιγμζσ ζγερνε πολφ μπροςτά (οριακά να πζςει). Μετά από 

παρατιρθςθ τθσ κίνθςθσ διαπιςτϊςαμε ότι χρειαηόταν ζνα αντίβαρο για να μπορζςει να 

κρατιςει τθν ιςορροπία του και να κάνει πιο ςτακερά τθν κίνθςθ του. 

 Αφοφ μελετιςαμε τισ πικανζσ εκδοχζσ για τθν δθμιουργία και του βαριδίου αυτοφ, 

καταλιξαμε ςε ζνα ςχιμα το οποία ταίριαηε απόλυτα ςτον ελεφκερο χϊρο που διακζταμε 

και δεν επθρζαηε τα υπόλοιπα. Ωςτόςο για το βάροσ του βαριδίου καταλιξαμε μετά από 

κάποιεσ δοκιμζσ. 
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Εικόνα 4.3.3: Θζςθ και ςχιμα αντίβαρου. 

 

 

 

 

 

 

 



[42] 
 

5. ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ 
 

 

5.1 Παραδείγματα εφαρμογών. 

 
 Θα ιταν χριςιμο να αναφερκοφν κάποια πραγματικά παραδείγματα χρθςιμότθτασ 

και βοικειασ που μπορεί να προςφζρει αυτό το ρομπότ. 

Επειδι ςε ζναν βιομθχανικό χϊρο παίηει ςθμαντικό ρόλο ο ανκρϊπινοσ 

παράγοντασ γίνονται και λάκθ απροςεξία ι αμζλειασ. Ζνα τζτοιο λάκοσ κα ιταν να ξεχαςτεί 

ανοιχτι μια μπουκάλα αερίου που χρθςιμοποιείται για κοπι μετάλλων (πχ μπουκάλα 

προπανίου, οξυγόνου κτλ) ι και ζνα πιο μικρό εργαλείο όπωσ είναι το φλόγιςτρο. Αυτό κα 

μποροφςε να δθμιουργιςει μεγάλα προβλιματα όπωσ εκριξεισ ι πρόκλθςθ προβλθμάτων 

υγείασ ςε κάποιον εργαηόμενο, αλλά και μικρότερα προβλιματα, όπωσ άδειαςμα τθσ 

μπουκάλασ,  καταςτροφι του εξοπλιςμοφ, περιττά ζξοδα ςτθν επιχείρθςθ ι ακόμα και 

διχόνοιεσ ανάμεςα ςτουσ εργαηομζνουσ. Ζνα τζτοιο πρόβλθμα μπορεί να εντοπιςτεί από το 

ρομπότ το οποίο κα αντιλθφκεί το αζριο ςτο χϊρο και κα ενθμερϊςει το ςφςτθμα το οποίο 

παρακολουκείται από κάποιον χειριςτι ι ςυντθρθτι με αποτζλεςμα να βρεκεί αυτι θ 

μικροδιαρροι και να εξαλειφκεί.  

Κάτι αντίςτοιχο κα μποροφςε να ςυμβεί και ςε κάποιον βιομθχανικό χϊρο όπου 

περιζχονται μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ ψφξεωσ. Δθλαδι κάποιοσ εργαηόμενοσ που βιάηεται να 

ςχολάςει να ξεχάςει μιςόκλειςτθ τθν πόρτα μιασ τζτοιασ μονάδασ και να υπάρχει απϊλεια 

ψφξθσ. Αυτό μπορεί να εντοπιςτεί από το ρομπότ το οποίο κα παρατθριςει μια πτϊςθ 

κερμοκραςίασ και κα ςτείλει τα δεδομζνα ςτθν online πλατφόρμα απ’ όπου μπορεί ο 

χειριςτισ να το διαπιςτϊςει και να κατευκυνκεί προσ τον χϊρο με τθν πτϊςθ κερμοκραςίασ 

να ελζγξει μόνοσ του περί τίνοσ πρόκειται. Αυτό κα μποροφςε να αποτρζψει τθν επιχείρθςθ 

από μια δαπανθρι ενζργεια που προκλικθκε από απροςεξία. Επίςθσ, ζτςι μπορεί να 

προςτατευτεί και ο εξοπλιςμόσ ενόσ εργοςταςίου. 

Ομοίωσ, κα μποροφςε να παρατθρθκεί και θ λειτουργία ενόσ κερμαντικοφ ςϊματοσ 

μζςα ςτον βιομθχανικό χϊρο, ξεχαςμζνο από κάποιον εργαηόμενο.  
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5.2 Προτάςεισ εξέλιξησ. 
 

 Μιασ και κα ιταν πολφ βοθκθτικό για τουσ ςυναδζλφουσ μασ που κα ικελαν να 

αςχολθκοφμε με κάτι παρόμοιο ςτθν πτυχιακι τουσ, κα κζλαμε εδϊ να αναφζρουμε 

κάποιεσ ιδζεσ για αναβάκμιςθ και εξζλιξθ τθσ υπάρχουςασ πτυχιακισ.  

 Γράψιμο κϊδικα ϊςτε να βγάηει κατάλλθλθ ζνδειξθ ανάλογα τισ τιμζσ που παίρνει 

από τα αιςκθτιρια και να το ςτζλνει ςε κάποια Online πλατφόρμα ι ακόμα και ςε 

κινθτό τθλζφωνο (ςυντθρθτι κτλ). 

 Βζλτιςτθ κατανάλωςθ ρεφματοσ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

 Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ αυτό-φόρτιςθσ μζςω ενόσ φωτοβολταικοφ πάνελ (όπου 

κζλει κ ζλεγχο φωτεινότθτασ για εντοπιςμό του ιλιου). 

 Ανάπτυξθ δυνατότθτασ χαρτογράφθςθσ του χϊρου για ακρίβεια δεδομζνων ςτον 

χϊρο και γραφικι απεικόνιςι τουσ. 

 Δθμιουργία Android εφαρμογισ για επικοινωνία και παρακολοφκθςθ του ρομπότ. 

 Ζξυπνθ ςυμπεριφορά του ρομπότ (πχ όταν αντιλθφκεί υψθλι κερμοκραςία να 

τριγυρίηει εκεί κοντά για να μπορζςει να εντοπίςει πωσ προζκυψε). 

 Δυνατότθτα όραςθσ ςε ςκοτεινό περιβάλλον για νυχτερινι λειτουργία χωρίσ 

ανάγκθ φωτιςμοφ. 

 Ρροςκικθ δυνατότθτασ ακοισ και απεικόνιςθσ κορφβου (κατ’ αυτόν τον τρόπο 

μποροφν να παρκοφν πολλζσ πλθροφορίεσ για ςυμβάντα ςτον χϊρο). 
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6. ΦΕΔΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΨΝ ΚΤΚΛΨΜΑΣΨΝ 
 

 

6.1 Ηλεκτρικό κύκλωμα κίνηςησ. 
 

 

 

Εικόνα 6.1.1: Κφκλωμα κίνθςθσ μζςω TinyCAD. 
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6.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα ςημάτων. 
 

 

Εικόνα 6.2.1: Κφκλωμα ςθμάτων μζςω TinyCAD. 
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7. ΚΨΔΙΚΑ 
 

7.1 Κώδικασ κίνηςησ. 
 

#include "VarSpeedServo.h"  //include the VarSpeedServo library 

#include <NewPing.h>        //include the NewPing library 

//#include <Servo.h> 

 

VarSpeedServo RU;  //Right Upper 

VarSpeedServo RL;  //Right Lower 

VarSpeedServo LU;  //Left Upper 

VarSpeedServo LL;  //Left Lower 

 

 

NewPing sonar(5,4,200);    //vel(min), delay_Forward(max) = (5, 2000)  

 

const int vel = 20, vel_Back = 10;                   //vel(mid), delay_Forward(mid) = (20, 750)  

 

const int delay_Forward = 750, delay_Back = 1000;            

//vel(max), delay_Forward(min)= (256, 50) 

 

 //wonderful ---> (10, 700) (50, 500) (100, 100) (100, 300) (100, 500) 

 

const int array_cal[4] = {95,100,90,95};  

int RU_Degree = 0, LU_Degree = array_cal[2] + 5; 
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const int num1 = 6; 

const int array_forward[num1][4] =   

{ 

    {0,-40,0,-20},         

    {30,-40,30,-20}, 

    {30,0,30,0}, 

    {0,20,0,40}, 

    {-30,20,-30,40}, 

    {-30,0,-30,0}, 

}; 

 

const int num2 = 5;  

const int array_turn[num2][4] =   

{      

    {-40,0,-20,0}, 

    {-40,30,-20,30},       

    {0,30,0,30}, 

    {30,0,30,0}, 

    {0,0,0,0}, 

}; 

 

//#define INSTALL 

#define CALIBRATION 

//#define RUN 
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void Servo_Init() 

{ 

    RU.attach(9);   // Connect the signal wire of the upper-right servo to pin 9  

    RL.attach(10);   // Connect the signal wire of the lower-right servo to pin 10  

    LU.attach(11);   // Connect the signal wire of the upper-left  servo to pin 11  

    LL.attach(12);   // Connect the signal wire of the lower-left  servo to pin 12  

} 

 

 

void Adjust()                            // Avoid the servo's fast spinning in initialization  

{                                         // RU,LU goes from array_cal[0] - 5 ,array_cal[2] + 5 degrees to 

array_cal[0],array_cal[2] degrees 

    for(RU_Degree = array_cal[0] - 5; RU_Degree <= array_cal[0]; RU_Degree += 1)  

{ 

        RU.write(RU_Degree);             // in steps of 1 degree 

        LU.write(LU_Degree--);           

 // tell servo to go to RU_Degreeition, LU_Degreeition in variable 'RU_Degree', 'LU_Degree'          

        delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the RU_Degreeition 

    } 

} 

 

bool TooClose() 

{ 

    int tooclose = 0; 

    for(int a=0; a<5; a++) {   

        delay(50); 

        int din = sonar.ping_in(); 

        if (din < 7 && din > 0) tooclose++; 
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    } 

    if (tooclose < 5) return 1;    

    return 0; 

} 

 

void Forward() 

{ 

    for(int x=0; x<num1; x++) {                     

        RU.slowmove (array_cal[0] + array_forward[x][0] , vel);     

        RL.slowmove (array_cal[1] + array_forward[x][1] , vel); 

        LU.slowmove (array_cal[2] + array_forward[x][2] , vel); 

        LL.slowmove (array_cal[3] + array_forward[x][3] , vel); 

        delay(delay_Forward); 

    } 

} 

 

void Backward() 

{ 

    for(int z=0; z<4; z++) {     

        for(int y=0; y<num2; y++) {                   

            RU.slowmove (array_cal[0] + array_turn[y][0] , vel_Back);    

            RL.slowmove (array_cal[1] + array_turn[y][1] , vel_Back); 

            LU.slowmove (array_cal[2] + array_turn[y][2] , vel_Back); 

            LL.slowmove (array_cal[3] + array_turn[y][3] , vel_Back); 

            delay(delay_Back);  

        } 

    } 
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} 

 

void setup()   

{ 

#ifdef INSTALL 

    Servo_Init(); 

   

    RU.slowmove (90 , vel); 

    RL.slowmove (90 , vel); 

    LU.slowmove (90 , vel); 

    LL.slowmove (90 , vel); 

    while(1); 

#endif 

 

#ifdef CALIBRATION  

    Servo_Init();   

    Adjust(); 

     

    RL.slowmove (array_cal[1] , vel); 

    LL.slowmove (array_cal[3] , vel); 

    delay(2000); 

    while(1); 

#endif 

 

#ifdef RUN  

    Servo_Init(); 

    Adjust();  
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    RL.slowmove (array_cal[1] , vel); 

    LL.slowmove (array_cal[3] , vel); 

    delay(2000); 

#endif 

} 

 

void loop()  

{  

    while(TooClose()) Forward();     

    Backward();     

} 
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7.2 Κώδικασ ςημάτων και αιςθητηρίων. 
 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial espSerial =  SoftwareSerial(2,3); 

 

#define         MQ_PIN                       (0)     //define which analog input channel you are going to 

use 

#define         RL_VALUE                     (5)     //define the load resistance on the board, in kilo 

ohms 

#define         RO_CLEAN_AIR_FACTOR          (9.83)  //RO_CLEAR_AIR_FACTOR=(Sensor 

resistance in clean air)/RO, 

                                                     //which is derived from the chart in datasheet 

 

#define         CALIBARAION_SAMPLE_TIMES     (50)    //define how many samples you are 

going to take in the calibration phase 

#define         CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL  (500)   //define the time interal(in 

milisecond) between each samples in the 

                                                     //cablibration phase 

#define         READ_SAMPLE_INTERVAL         (50)    //define how many samples you are going 

to take in normal operation 

#define         READ_SAMPLE_TIMES            (5)     //define the time interal(in milisecond) 

between each samples in  

                                                     //normal operation 

  

#define         GAS_LPG                      (0) 

#define         GAS_CO                       (1) 

#define         GAS_SMOKE                    (2) 

 

float           LPGCurve[3]  =  {2.3,0.21,-0.47};   //two points are taken from the curve.  
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                                                    //with these two points, a line is formed which is 

"approximately equivalent" 

                                                    //to the original curve.  

                                                    //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg200, 0.21), point2: 

(lg10000, -0.59)  

float           COCurve[3]  =  {2.3,0.72,-0.34};    //two points are taken from the curve.  

                                                    //with these two points, a line is formed which is 

"approximately equivalent"  

                                                    //to the original curve. 

                                                    //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg200, 0.72), point2: 

(lg10000,  0.15)  

float           SmokeCurve[3] ={2.3,0.53,-0.44};    //two points are taken from the curve.  

                                                    //with these two points, a line is formed which is 

"approximately equivalent"  

                                                    //to the original curve. 

                                                    //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg200, 0.53), point2: 

(lg10000,  -0.22)                                                      

float           Ro           =  10;                 //Ro is initialized to 10 kilo ohms 

 

#include <DHT.h> 

#define DHTPIN 7 

#define DHTTYPE DHT22  

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

 

 

String apiKey = "VPOTQUGQ3OKCZWF5"; 

 

String ssid="MonkeyDLuffy"; 

String password ="HMG528HMG528"; 
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boolean DEBUG=true; 

 

int soundSensor = 9; 

int soundLed = 7; 

 

long sentTime = -16000; 

 

int movement = 4; 

int movementLed = 6; 

 

const int sensorMin = 0; 

const int sensorMax = 1024; 

 

int sensorFlag = 0; 

 

void showResponse(int waitTime){ 

    long t=millis(); 

    char c; 

    while (t+waitTime>millis()){ 

      if (espSerial.available()){ 

        c=espSerial.read(); 

        if (DEBUG) Serial.print(c); 

      } 

    } 

                    

} 
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boolean thingSpeakWrite(float value1, float value2, int value3, int value4, int value5, int 

value6, int value7){ 

  String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\""; 

  cmd += "184.106.153.149"; 

  cmd += "\",80"; 

  espSerial.println(cmd); 

  if (DEBUG) Serial.println(cmd); 

  if(espSerial.find("Error")){ 

    if (DEBUG) Serial.println("AT+CIPSTART error"); 

    return false; 

  } 

   

   

  String getStr = "GET /update?api_key="; 

  getStr += apiKey; 

   

  getStr +="&field1="; 

  getStr += String(value1); 

  getStr +="&field2="; 

  getStr += String(value2); 

  getStr +="&field3="; 

  getStr += String(value3); 

  getStr +="&field4="; 

  getStr += String(value4); 

  getStr +="&field5="; 

  getStr += String(value5); 

  getStr +="&field6="; 

  getStr += String(value6); 
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  getStr +="&field7="; 

  getStr += String(value7); 

   

  getStr += "\r\n\r\n"; 

 

  // send data length 

  cmd = "AT+CIPSEND="; 

  cmd += String(getStr.length()); 

  espSerial.println(cmd); 

  if (DEBUG)  Serial.println(cmd); 

   

  delay(100); 

  if(espSerial.find(">")){ 

    espSerial.print(getStr); 

    if (DEBUG)  Serial.print(getStr); 

  } 

  else{ 

    espSerial.println("AT+CIPCLOSE"); 

    // alert user 

    if (DEBUG)   Serial.println("AT+CIPCLOSE"); 

    return false; 

  } 

  return true; 

} 

 

 

float MQResistanceCalculation(int raw_adc) 
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{ 

  return ( ((float)RL_VALUE*(1023-raw_adc)/raw_adc)); 

} 

 

float MQCalibration(int mq_pin) 

{ 

  int i; 

  float val=0; 

  

  for (i=0;i<CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;i++) {            //take multiple samples 

    val += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin)); 

    delay(CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL); 

  } 

  val = val/CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;                   //calculate the average value 

  

  val = val/RO_CLEAN_AIR_FACTOR;                        //divided by RO_CLEAN_AIR_FACTOR yields 

the Ro  

                                                        //according to the chart in the datasheet  

  

  return val;  

} 

 

float MQRead(int mq_pin) 

{ 

  int i; 

  float rs=0; 

  

  for (i=0;i<READ_SAMPLE_TIMES;i++) { 
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    rs += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin)); 

    delay(READ_SAMPLE_INTERVAL); 

  } 

  

  rs = rs/READ_SAMPLE_TIMES; 

  

  return rs;   

} 

 

int MQGetGasPercentage(float rs_ro_ratio, int gas_id) 

{ 

  if ( gas_id == GAS_LPG ) { 

     return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,LPGCurve); 

  } else if ( gas_id == GAS_CO ) { 

     return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,COCurve); 

  } else if ( gas_id == GAS_SMOKE ) { 

     return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,SmokeCurve); 

  }     

  

  return 0; 

} 

 

int  MQGetPercentage(float rs_ro_ratio, float *pcurve) 

{ 

  return (pow(10,( ((log(rs_ro_ratio)-pcurve[1])/pcurve[2]) + pcurve[0]))); 

} 
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static int initProgram() { 

  long curTime = millis(); 

 

  if((curTime < sentTime && curTime > 16000) || curTime > 16000 + sentTime){ 

    sensors(); 

    sentTime = curTime; 

  } 

  int statusSensor = digitalRead(soundSensor); 

  if(statusSensor == 1){ 

    digitalWrite(soundLed, HIGH); 

  } 

  else{ 

    digitalWrite(soundLed, LOW); 

  } 

 

  int var = digitalRead(movement); 

  if (var == HIGH){   

    sensorFlag = 1; 

  } 

  else{ 

    digitalWrite(movementLed, LOW); 

  } 

} 

 

static int sensors() { 

  float t = dht.readTemperature(); 

  float h = dht.readHumidity(); 
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  int mq1 = MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_LPG); 

  int mq2 = MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_CO); 

  int mq3 = MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_SMOKE); 

 

  int sensorReading = analogRead(A1); 

  int range = map(sensorReading, sensorMin, sensorMax, 0, 3); 

 

  Serial.println("Temp="+String(t)+" *C"); 

  Serial.println("Humidity="+String(h)+" %"); 

   

  Serial.print("LPG:");  

  Serial.print(mq1); 

  Serial.println( "ppm" ); 

  Serial.print("CO:");  

  Serial.print(mq2); 

  Serial.println( "ppm" ); 

  Serial.print("SMOKE:");  

  Serial.print(mq3); 

  Serial.println( "ppm" ); 

 

  switch (range) { 

  case 0: 

    Serial.println("** Fire closer than 1.5 feet away. **"); 

    break; 

  case 1: 

    Serial.println("** Fire between 1-3 feet away. **"); 
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    break; 

  case 2: 

    Serial.println("No Fire detected."); 

    break; 

  } 

 

  thingSpeakWrite(t, h, mq1, mq2, mq3, range, sensorFlag); 

  sensorFlag = 0; 

} 

 

void setup() {                 

  DEBUG=true; 

  Serial.begin(9600);  

   

  dht.begin(); 

   

  espSerial.begin(9600); 

                           

  espSerial.println("AT+CWMODE=1"); 

  showResponse(1000); 

 

  espSerial.println("AT+CWJAP=\""+ssid+"\",\""+password+"\""); 

  showResponse(5000); 

 

  if (DEBUG)  Serial.println("Setup completed"); 

 

  Serial.println("Calibrating..."); 
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  Ro = MQCalibration(MQ_PIN); 

  Serial.println("Calibration is done..."); 

  Serial.print("Ro="); 

  Serial.print(Ro); 

  Serial.println(" kohm"); 

 

  pinMode(soundSensor, INPUT); 

  pinMode(soundLed, OUTPUT); 

  pinMode(movement, INPUT); 

  pinMode(movementLed, OUTPUT); 

 

  Serial.println("\nSensors Started!\n"); 

} 

 

void loop() { 

  initProgram(); 

} 
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8. Τλικά Πτυχιακήσ 
 

Σεμάχιο Τλικό Σιμή 

2 Ultrasonic Module 0,83 € 

1 Arduino Mega 2560 with USB Cable 8,80 € 

1 Arduino Uno 1,75 € 

1 SunFounder Robotic kit 46,64 € 

2 AM2302 DHT22 4,86 € 

2 MQ2 Gas Sensor 2,18 € 

2 ESP WiFi module 2,86 € 

3 Μπαταρία 9V 9,60 € 

1 Διάτρθτθ πλακζτα 2,50 € 

3 Σειρά αρςενικά pin 0,60 € 

3 Σειρά κυλικά pin 0,60 € 

1 Εφκαμπτο καλϊδιο κυλικό αρςενικό 1,24 € 

1 Εφκαμπτο καλϊδιο αρςενικό αρςενικό 1,24 € 

3 Διακόπτθσ ON-OFF 0,25 € 

30 Αντιςτάςεισ 0,50 € 

υνολο 84,45 € 

 

Επίςθσ ςτθν εκπόνθςθ αυτισ τθσ εργαςίασ χρθςιμοποιικθκαν και πολλά εργαλεία όπωσ  

 κολλθτιρι  

 καλάι  

 πριόνι  

 κατςαβίδια  

 φαλτςζτα 

 ςιλικόνθ 

 πάγκοσ εργαςίασ 

 αποςτάτεσ 

 βίδεσ 

 μονωτικι ταινία 

τα οποία ανικαν ςτθν εταιρία που εργαηόμαςτε και είχαμε τθν άδεια να τα 

χρθςιμοποιιςουμε. 
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WEBSITES 

1. http://www.hlektronika.gr/  (Κοινότθτα θλεκτρονικϊν)  

2. https://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html 

3. https:// wikipedia.org/  

4. https://www.arduino.cc/ 

5. https://www.youtube.com/channel/UCEKKd7DJkhJ6fnQNX9mKvGw 

6. https://grobotronics.com/esp8266-wifi-module.html?sl=el 

7. https://playground.arduino.cc/Code/NewPing  

8. https://playground.arduino.cc/ComponentLib/Servo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hlektronika.gr/
https://www.sas.com/el_gr/insights/big-data/internet-of-things.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
https://www.arduino.cc/
https://www.youtube.com/channel/UCEKKd7DJkhJ6fnQNX9mKvGw
https://grobotronics.com/esp8266-wifi-module.html?sl=el
https://playground.arduino.cc/Code/NewPing
https://playground.arduino.cc/ComponentLib/Servo


[65] 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

 

 


