
 Θεζζαλονίκε, Φεβροσάριος 2010  

Α.Σ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκες 

τολή Σετνολογικών 

Εθαρμογών 

Σμήμα Ηλεκηρονικής 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 

ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΡΟΜΠΟΣ LEGO 

 

Πηστιακή Εργαζία 

ηων 

Καλαϊηδίδε Φώηε 

Σαρζένε Δεμήηρε 

 

Επιβλέποσζα: Παπαβραμίδοσ Παναγιώηα, 

Εργαζηεριακή σνεργάηες 

 

 



ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ                      

ΡΟΜΠΟΣ LEGO 

 

Καιαϊηδίδεο Φώηεο 

Σαξζέλεο Δεκήηξεο ειίδα 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε όλα εκείνα τα ππόσωπα πος μαρ στήπιξαν 

και πίστεψαν σε μαρ … 

  



ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ                      

ΡΟΜΠΟΣ LEGO 

 

Καιαϊηδίδεο Φώηεο 

Σαξζέλεο Δεκήηξεο ειίδα 3 

 
 
 
 
 

Πηςσιακή Δπγαζία ηυν: 
Καιατηδίδε Φώηε ΚΑ: 502103 
Σαξζέλε Γεκήηξε ΚΑ: 502073 

 
Δπιβλέποςζα: 

Παπαβξακίδνπ Παλαγηώηα 
Δξγαζηεξηαθή πλεξγάηεο 

 
Ημεπομηνία ανάλητηρ: 

19/09/2008 
 

Ημεπομηνία πεπάηυζηρ: 
26/01/2010 

 

  



ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ                      

ΡΟΜΠΟΣ LEGO 

 

Καιαϊηδίδεο Φώηεο 

Σαξζέλεο Δεκήηξεο ειίδα 4 

 

 

 

Πρόλογος 

Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηελ αλάπηπμε ελόο απηνλόκνπ 

ξνκπόη Lego θαη ηελ πξνζαξκνγή ελόο αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πξσηνθόιινπ I2C. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζνπκε 

όινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ Φεθηαθά Κπθιώκαηα I θαη II, ηνπ ΑΣΔΙ 

Θεζζαινλίθεο, ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνληθήο, νη νπνίνη καο εκπηζηεύηεθαλ θαη καο 

βνήζεζαλ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο. 
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Πεπίλητη 

θνπόο ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο ελόο απηνλόκνπ ξνκπόη 

Lego NXT γηα ηελ απνθπγή θπζηθώλ εκπνδίσλ θαη ε πξνζαξκνγή ελόο αηζζεηήξα 

ζεξκνθξαζίαο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξσηνθόιινπ I2C. 

Ο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο πνπ παξέρεηαη από ηελ Lego δελ κπνξεί λα κεηξήζεη 

ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, αιιά κόλν ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πιηθνύ κε ην 

νπνίν έξρεηαη ζε επαθή, όπσο γηα παξάδεηγκα δεζηό λεξό. Ο αηζζεηήξαο 

ζεξκνθξαζίαο πνπ θαηαζθεπάζακε θαη πξνγξακκαηίζακε εκείο, δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα πεηξακαηηζηεί κε ην ξνκπόη ζε ζρέζε κε ηελ 

ζεξκνθξαζία πνπ αληηιακβάλεηαη ζην πεξηβάιινλ. 

Σν ηειηθό απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο είλαη έλα ξνκπόη πνπ αθνινπζεί κηα καύξε 

γξακκή θαη αιιάδεη πνξεία όηαλ αληηιεθζεί θάπνην εκπόδην. Δπίζεο θαηαγξάθεη 

ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηελ νζόλε LCD ηνπ NXT Brick. Αλ ε 

ζεξκνθξαζία απμεζεί πέξα από ην όξην πνπ ηνπ έρνπκε ζέζεη, ην ξνκπόη θηλείηαη 

πξνο αληίζεηε θαηεύζπλζε. 

Η πηπρηαθή ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ηελ πξώηε ελόηεηα πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ηα ηκήκαηα από ηα νπνία απνηειείηαη ην ξνκπόη ελώ ζην δεύηεξν, 

παξνπζηάδεηαη ην ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ θαη 

κε πνηνπο ηξόπνπο επηιύζεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ. ην ηξίην 

θεθάιαην αλαιύεηαη ιεπηνκεξώο ε ιεηηνπξγία ηεο I2C επηθνηλσλίαο θαη ζην ηέηαξην 

ν ηξόπνο κε ην νπνίν πξνζαξκόζακε ηνλ αηζζεηήξα AD7416 ζην ξνκπόη. 
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Abstract 

Purpose of this thesis is the programming of an independent Lego NXT robot, the 

construction of a temperature sensor using the I2C protocol and the familiarity of 

the I2C Bus for a novice user. 

The existing temperature sensor of Lego cannot measure the temperature, but only 

the temperature of material in contact, such as hot water. The temperature sensor 

that we have constructed and programmed, allows the user to experiment with the 

robot in relation to the perceived temperature in the environment.  

The final result of the work is a robot that follows a black line and changes course 

when it sees an obstacle. It also records the temperature of the room on the LCD 

screen of the NXT Brick. If the temperature rises beyond the limit of our set, the 

robot moves in the opposite direction. 

The project is divided in four chapters. In the first chapter, the separate parts of 

robot are described in detail, whereas in the second chapter there is a description 

of the software of Robotc that was used for the programming of the robot. There 

are also reported the basic functions and points of the program. In the third 

chapter, I2C protocol is introduced. Finally, the fourth chapter describes the digital 

temperature sensor AD7416 and how it was adapted to the robot. 

  



ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ                      

ΡΟΜΠΟΣ LEGO 

 

Καιαϊηδίδεο Φώηεο 

Σαξζέλεο Δεκήηξεο ειίδα 7 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ LEGO NXT 

1.1. Από ηι αποηελείηαι ηο πομπόη LEGO NXT ...................................................................................... 9 

1.2. Κενηπικό ηούβλο και ηο εζυηεπικό ηος .......................................................................................... 10 

1.2.1. Κεληξηθόο Δπεμεξγαζηήο .................................................................................................................... 11 

1.2.2. Βνεζεηηθόο Δπεμεξγαζηήο ................................................................................................................ 12 

1.2.3. Θύξεο αηζζεηήξσλ ................................................................................................................................ 14 

1.2.4. Θύξεο θηλεηήξσλ .................................................................................................................................... 14 

1.2.5. Θύξα επηθνηλσλίαο USB ..................................................................................................................... 14 

1.2.6. Bluetooth αζύξκαηε επηθνηλσλία ................................................................................................... 14 

1.2.7. NXT Κνπκπηά ........................................................................................................................................... 15 

1.2.8. Μεγάθσλν (loudspeaker) .................................................................................................................. 15 

1.2.9. Οζόλε NXT ............................................................................................................................................... 15 

1.2.10. Σξνθνδνζία NXT ................................................................................................................................. 16 

1.3. Οι αιζθηηήπερ ................................................................................................................................................. 17 

1.3.1. Αηζζεηήξαο Φσηόο ................................................................................................................................ 17 

1.3.2. Αηζζεηήξαο Ήρνπ .................................................................................................................................. 18 

1.3.3. Αηζζεηήξαο Αθήο ................................................................................................................................... 19 

1.3.4. Αηζζεηήξαο Τπεξήρσλ ....................................................................................................................... 20 

1.4. Οι ζεπβοκινηηήπερ ...................................................................................................................................... 21 

1.5. Καλώδιο NXT .................................................................................................................................................. 23 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΡΟΜΠΟΣ 

2.1. Σα λογιζμικά και οι γλώζζερ ππογπαμμαηιζμού ................................................................... 24 

2.2. Σο λογιζμικό RobotC ................................................................................................................................. 27 

2.2.1. Οη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέμακε ηελ RobotC. ................................................................ 28 

2.3 Σο Firmware ηος πομπόη .......................................................................................................................... 28 

2.4. Ο ππογπαμμαηιζμόρ ηος πομπόη ...................................................................................................... 29 

2.4.1. Σν πξόγξακκα ......................................................................................................................................... 29 

2.4.2. Σν δηάγξακκα ξνήο ............................................................................................................................... 32 

2.4.3. Σα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

θαη κε πνηνπο ηξόπνπο επηιύζεθαλ ............................................................................................................ 34 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΟ I2C ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 

3.1. Διζαγυγή ζηο I2C ......................................................................................................................................... 37 

3.2. Ιζηοπική αναδπομή ..................................................................................................................................... 37 

3.3. Πεπιγπαθή Υαπακηηπιζηικών ηος I2C Bus ................................................................................... 38 



ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ                      

ΡΟΜΠΟΣ LEGO 

 

Καιαϊηδίδεο Φώηεο 

Σαξζέλεο Δεκήηξεο ειίδα 8 

3.3.1. Υαξαθηεξηζηηθά Μνλάδαο .................................................................................................................. 38 

3.3.2. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ I2C Bus ............................................................................................................. 39 

3.3.3. Ο ηξόπνο δηαζύλδεζεο ησλ ζπζθεπώλ (master-slave) ...................................................... 40 

3.3.4. I2C Bus Δπηθνηλσλία ............................................................................................................................. 41 

3.3.4.1. START Data Transfer ................................................................................................................. 42 

3.3.4.2. Acknowledged (Δπηβεβαίσζε) ............................................................................................... 42 

3.3.4.3. Αλάγλσζε / Δγγξαθή Γεδνκέλσλ ........................................................................................ 44 

3.3.4.4. RESTART ......................................................................................................................................... 45 

3.3.4.5. REPEATED START ..................................................................................................................... 45 

3.3.4.6. STOP Data Transfer .................................................................................................................... 46 

3.3.5. Η δηεύζπλζε ηεο I2C επηθνηλσλίαο ................................................................................................. 46 

3.4. Σο I2C ζηην RobotC ..................................................................................................................................... 47 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΙΘΗΣΗΡΑ AD7416 

4.1. Διζαγυγη .......................................................................................................................................................... 50 

4.2. Πεπιθπαθή Υαπακηηπιζηικών AD7416 ........................................................................................... 50 

4.2.1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ........................................................................................................................ 50 

4.2.2. Οη θαηαρσξεηεο ηνπ AD7416 ........................................................................................................... 51 

4.2.2.1. Ο Address Pointer Register ..................................................................................................... 52 

4.2.2.2. Temperature Value Register (Address 0x00) ................................................................. 52 

4.2.2.3. Configuration Register (Address 0x01) .............................................................................. 53 

4.2.3. Δγγξαθή ζηνλ AD7416 ....................................................................................................................... 54 

4.3. Η κςκλυμαηική δομή ηος αιζθηηήπα ............................................................................................... 55 

Βιβλιογπαθία ............................................................................................................................................................ 57 

Κώδικαρ ....................................................................................................................................................................... 58 

 

 

  



ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ                      

ΡΟΜΠΟΣ LEGO 

 

Καιαϊηδίδεο Φώηεο 

Σαξζέλεο Δεκήηξεο ειίδα 9 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 :  

Η   Τ Ν Θ Ε  Η Σ Ο Τ  L E GO  N X T  

 

 

1.1. ΑΠΟ ΣΙ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΣΟ ΡΟΜΠΟΣ LEGO NXT 

To ξνκπόη Lego Mindstorms NXT απνηειεί έλα ξνκπνηηθό ζεη, ην νπνίν 

θαηαζθεπάδεηαη από ηελ εηαηξία Lego. πγθεθξηκέλα ην ΝΥΣ απνηειεί ηελ δεύηεξε 

γεληά ξνκπνηηθνύ  ζεη, θαζώο ην πξώην πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη ην επηηπρεκέλν 

RCX. Σν Lego mindstorms NXT απνηειείηαη από δηάθνξα «ηνπβιάθηα» ηεο Legν 

θαη από θάπνηα άιια θνκκάηηα, ηα νπνία ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ ξνκπόη. 

πγθεθξηκέλα ηα θνκκάηηα απηά είλαη ηα εμήο: 1)Σν θεληξηθό ηνύβιν (NXT Brick), 

2)Σα NXT motors, 3)Ο αηζζεηήξαο ππεξήρσλ, 4)Ο αηζζεηήξαο θσηόο, 5)Ο 

αηζζεηήξαο ήρνπ θαη 6)Ο αηζζεηήξαο αθήο. 

 

Εικόνα 1.1 Σν ξνκπόη Lego Mindstorms NXT 
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1.2. ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΣΟΤΒΛΟ ΚΑΙ ΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΣΟΤ  

Η θεληξηθή κνλάδα ηνπ ξνκπόη, ην απνθαινύκελν θεληξηθό ηνύβιν NXT, είλαη ν 

εγθέθαινο ηνπ ξνκπόη Lego Mindstorms. Δίλαη έλα έμππλν ειεθηξνληθά 

ειεγρόκελν ηνύβιν LEGO πνπ επηηξέπεη ζην ξνκπόη λα ιεηηνπξγεί θαη λα εθηειεί 

ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο. Δίλαη ε θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο όπνπ δίλεη ηελ ινγηθή 

ζην ξνκπόη ώζηε λα ιεηηνπξγεί θαη απηόλνκα. Πάλσ ζηελ Κ.Μ.Δ. ζπλδένληαη όινη 

νη αηζζεηήξεο θαη ηα motor. 

 

Εικόνα 1.2 To εζωηεξηθό ηνπ θεληξηθνύ ηνύβινπ (NXT brick). 

 

Σν θεληξηθό ηνύβιν NXT απνηειείηαη από ηηο εμήο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο: 

1) Κεληξηθόο Δπεμεξγαζηήο 

2) Βνεζεηηθόο Δπεμεξγαζηήο 

3) Θύξεο αηζζεηήξσλ 

4) Θύξεο θηλεηήξσλ 

5) Θύξα επηθνηλσλίαο USB 

6) Bluetooth αζύξκαηε επηθνηλσλία 

7) NXT θνπκπηά 

8) Μεγάθσλν 
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9) Οζόλε NXT 

10) Σξνθνδνζία NXT 

 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα παξέρεη ηελ γξαθηθή απεηθόληζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ NXT  

ηνύβινπ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην πώο όιεο απηέο νη ιεηηνπξγηθέο  κνλάδεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ, ζπλδένληαη θαη ειέγρνληαη κέζα ζην θεληξηθό ηνύβιν NXT. 

 

 

Εικόνα 1.1 Εζωηεξηθό ηνπ θεληξηθνύ ηνύβινπ NXT 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά, νη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ηνπ θεληξηθνύ 

ηνύβινπ ηνπ NXT. 

 

1.2.1. ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΗ 

 Πξόθεηηαη γηα ηνλ επεμεξγαζηή ηεο Atmel 32-bit ARM AT91SAM7S256, κε κλήκε 

πξνγξάκκαηνο ηαρείαο απνζήθεπζεο 256 KB FLASH ,κε κλήκε δεδνκέλσλ 

ζηαηηθήο κλήκεο 64 KB RAM θαη ηαρύηεηα ζηα 48MHz. 

ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ 

 

ΟΘΟΝΗ 

LCD 

 

 

 

ΘΤΡΕ 

 

ΕΞΟΔΟΤ 

 

 

BLUETOOTH 

BLUECORE  4.0 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ 
Atmel , ARM7 

ΚΟΤΜΠΙΑ 

EΠΕΞΕΡΓΑΣΗ (μικροελεγκτής) 

Atmel , AVR 

USB 

ΗΦΟ 

 

 

 

ΘΤΡΕ 

 

ΕΙΟΔΟΤ 
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Εικόνα 1.2 Δηάγξακκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ AT91SAM7S256 

 

1.2.2. ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΗ 

Δίλαη έλαο επεμεξγαζηήο ηεο Atmel 8-bit AVR, ATmega48, κε κλήκε 

πξνγξάκκαηνο ηαρείαο απνζήθεπζεο 4 KB FLASH, κλήκε δεδνκέλσλ ζηαηηθήο 

κλήκεο 512 Bytes RAM, επαλαπξνγξακκαηηδόκελε κλήκε κόλν γηα αλάγλσζε 256 

Bytes EEPROM θαη ηαρύηεηα ζηα 8MHz. 
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Εικόνα 1.3 Δηάγξακκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ AVR 

 

Εικόνα 1.4  Οη αθξνδέθηεο ηνπ Atmega48 

 



ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ                      

ΡΟΜΠΟΣ LEGO 

 

Καιαϊηδίδεο Φώηεο 

Σαξζέλεο Δεκήηξεο ειίδα 14 

1.2.3. ΘΤΡΔ ΑΙΘΗΣΗΡΧΝ 

Σν NXT έρεη 4 ζύξεο εηζόδνπ πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ θεληξηθνύ 

ηνύβινπ NXT γηα ηε ζύλδεζε ησλ αηζζεηήξσλ , αλαινγηθώλ θαη ςεθηαθώλ (analog 

& digital sensors). Αληηζηνηρεί ζηηο ζύξεο 1, 2, 3 θαη 4. 

1.2.4. ΘΤΡΔ ΚΙΝΗΣΗΡΧΝ 

Σν NXT έρεη 3 ζύξεο εμόδνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θηλεηήξσλ ( motors ) θαη 

βξίζθνληαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ θεληξηθνύ ηνύβινπ NXT. Αληηζηνηρεί ζηηο ζύξεο A, 

B θαη C. 

1.2.5. ΘΤΡΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ USB 

ύλδεζε θαισδίνπ USB 2.0 ζηε ζπγθεθξηκέλε ζύξα πιήξεο ηαρύηεηαο 

(12Mbit/sec), ώζηε λα ππάξρεη ε επηθνηλσλία ηνπ ξνκπόη κε ηνλ ππνινγηζηή. Υάξε 

ζηελ ζύξα USB ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απνζηνιήο ηνπ θώδηθα πνπ έρνπκε γξάςεη 

ζηελ κλήκε ηνπ ξνκπόη απ’ όπνπ θαη ζα ηξέμεη ην πξόγξακκα καο. Δπίζεο 

κπνξνύκε λα αλαθηήζνπκε έλα αξρείν πξνγξάκκαηνο πνπ έρνπκε ζηείιεη ζην 

ξνκπόη, αλ απηό γηα θάπνην ιόγν έρεη ραζεί από ηνλ Η/Τ καο. 

1.2.6. BLUETOOTH ΑΤΡΜΑΣΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  

Έλα από ηα πην  πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα ην λέν Mindstorms NXT, είλαη ε 

ηθαλόηεηά  λα ειέγρεηαη θαη λα επηθνηλσλεί ην ξνκπόη κε ηνλ ππνινγηζηή, αιια θαη 

ησλ ξνκπόη κεηαμύ ηνπο, κέζσ ηεο ηερλνινγίαο Bluetooth. Σν NXT brick 

ππνζηεξίδεη ηελ αζύξκαηε επηθνηλσλία Bluetooth ζπκπεξηιακβάλνληαο ζην 

εζσηεξηθό ηνπ, ην ηζηπ CSR bluecore 4, κε εμσηεξηθή κλήκε πξνγξάκκαηνο 

ηαρείαο απνζήθεπζεο 8Mbit FLASH θαη εζσηεξηθή κλήκε δεδνκέλσλ 47Kbyte 

RAM. Απηό ην ηζηπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην NXT  λα ζπλδεζεί αζύξκαηα κε 3 

ζπζθεπέο ηαπηόρξνλα, αιιά λα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κόλν κε κηα ζπζθεπή 

θάζε θνξά. Απηή ε ιεηηνπξγία έρεη εθαξκνζηεί ρξεζηκνπνηώληαο ην Serial  Port 

Profile (SPP), ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί αζύξκαηνο ηκεκαηηθόο ιηκέλαο. Σν 

ηνύβιν κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηηο ζπζθεπέο bluetooth, πνπ κπνξνύλ λα 

πξνγξακκαηηζηνύλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ NXT 

πξσηνθόιινπ επηθνηλσλίαο, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ην Serial Port Profile (SSP). 
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1.2.7. NXT ΚΟΤΜΠΙΑ 

ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ NXT, ππάξρνπλ ηέζζεξα θνπκπηά. 

Ποπηοκαλί κοςμπί: Άλνηγκα On/ Δηζαγσγή Enter/ Δθηέιεζε Run. 

κούπο γκπι κοςμπί: Μεδεληζκόο clear/ Δπηζηξνθή Go back. 

Φυηεινά γκπι δεξιά και απιζηεπά κοςμπιά: Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κεηαθίλεζε 

δεμηά θαη αξηζηεξά ζην κελνύ ηνπ NXT. 

1.2.8. ΜΔΓΑΦΧΝΟ (LOUDSPEAKER) 

Σν NXT brick πεξηέρεη ηζηπ εληζρπηή ήρνπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη 

επηπέδνπ ηνπ ήρνπ. Η έμνδνο ηνπ ήρνπ ειέγρεηαη από ηνλ κηθξνειεγθηή ARM7. Σα 

θίιηξα εηζάγνληαη πξηλ ν εληζρπηήο κεηώζεη ηνλ ζόξπβν ζην ζήκα. Σν κεγάθσλν 

ηνπ NXT είλαη 16 ohm κεγάθσλν κε δηάκεηξν 21mm. Σν κεγάθσλν ηνπ NXT 

παξαδίδεη πνηόηεηα ήρνπ ζηα 8KHZ θαη θαλάιηα ήρνπ κε 8-bit αλάιπζε θαη 2 – 16 

KHZ δεηγκαηνιεςία. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηελ ξνή ηνπ ξεύκαηνο θαη ηελ 

θαηαλάισζε ηζρύνο όηαλ ν ήρνο παίδεηαη ζε δπν δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο. 

 

ςσνόηηηα 
Ροή πεύμαηορ 

(mA) 
Καηανάλυζη ιζσύορ 

(mW) 

440Hz 102 169 

4KHz 78 97 

Πίνακας 1.1 Ρνή ξεύκαηνο θαη ηζρύο πνπ θαηαλαιώλεηαη. 

1.2.9. ΟΘΟΝΗ NXT 

Έλαο πίλαθαο απεηθόληζεο έρεη πξνζηεζεί ζην θεληξηθό ηνύβιν NXT γηα λα 

δηεπθνιύλεηαη ε ρξήζε ηνπ ξνκπόη. Η απεηθόληζε απηή, είλαη κηα αζπξόκαπξε LCD 

γξαθηθή απεηθόληζε κε αλάιπζε 100x64 pixels. Οη δηαζηάζεηο ηεο LCD νζόλεο 

είλαη 26x40.6mm θαη ν ειεγθηήο ηεο νζόλεο είλαη ν ultrachip 1601. Tα δεδνκέλα ηεο 

νζόλεο πεξηέρνληαη ζηελ κλήκε σο κηα πεξηνρή δπν ηηκώλ (2 byte). πγθεθξηκέλα 

ηα δεδνκέλα ζηέιλνληαη ζηνλ ειεγθηή ηεο LCD νζόλεο κε ηoλ εμήο ηξόπν: Σν 
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πξώην byte ειέγρεη ηα πξώηα 8 pixels θάζεηα  θαη ην δεύηεξν byte ειέγρεη ηα 

επόκελα 8 pixels νξηδνληίσο. 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο νζόλεο: 

1. Γηάηαμε νζόλεο:   100x64pixels 

2. Tάζε ηξνθνδνζίαο (VDD):  3.0Volt 

3. Γηαζηάζεηο νζόλεο:   26x40.6mm 

4. Οδεγόο γξαθηθνύ   1/65 θύθινη εξγαζίαο, 
πεξηγξάκκαηνο:   1/9 δηαγώληα γξακκή. 

5. LCD Οδεγόο ηάζεο(VLCD): 9.0 Volt 

6. Οπηηθή θαηεύζπλζε:   6 o’clock 

 

1.2.10. ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ NXT 

H ηξνθνδνζία ηνπ NXT ξνκπόη παξέρεηαη κε δύν ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο: 

1) Με 6 αιθαιηθέο κπαηαξίεο ΑΑ (1.5V ε θάζε κηα). 

2) Με επαλαθνξηηδόκελε ηνλίδνπζα ιηζίνπ κπαηαξία 7.4 V/1400 mAh.Γηα ηελ 

θόξηηζε απηήο ηεο κπαηαξίαο ρξεζηκνπνηείηαη κεηαζρεκαηηζηήο, κε ηάζε 

εηζόδνπ 230V AC ζηα 50Hz θαη  ελαιιαζόκελε έμνδν AC ζηα 10V/700mA. 

 

Εικόνα 1.3 H επαλαθνξηηδόκελε ηόληωλ ιηζίνπ κπαηαξία 7.4 V/1400 mAh  

Η ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κπαηαξηάο, πιενλεθηεί ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ησλ 

6AA κπαηαξηώλ, θαζώο απηέο ηειεηώλνπλ πην γξήγνξα θαη γεληθά όζνλ αθνξά από 
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νηθνλνκηθήο άπνςεο δελ ζπκθέξνπλ ζπγθξηηηθά κε ηελ επαλαθνξηηδόκελε 

κπαηαξία ιηζίνπ. Δπηπιένλ δελ απαηηείηαη πνιύ ώξα γηα ηελ επαλαθόξηηζε ηεο. 

πγθεθξηκέλα ζε 4 ώξεο θνξηίδεη πιήξσο θαη δεδνκέλνπ όηη είλαη κπαηαξία ιηζίνπ 

κπνξεί λα θνξηίζεη κεξηθώο ή θαη λα θνξηίδεηαη γηα πνιιέο ώξεο ρσξίο λα 

ππάξρνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Η κπαηαξία απηή εκπεξηέρεηαη ζηελ βαζηθή 

έθδνζε LEGO MINDSTORMS EDUCATION NXT ελώ ν θνξηηζηήο ηεο έξρεηαη 

θαηόπηλ παξαγγειίαο από ηνλ αληηπξόζσπν ηεο LEGO ζηελ Διιάδα. 

1.3. ΟΙ ΑΙΘΗΣΗΡΔ  

Σν ξνκπόη NXT lego mindstorms, απνηειείηαη από ηέζζεξηο αηζζεηήξεο 

(αλαινγηθνύο θαη ςεθηαθνύο), νη νπνίνη είλαη νη εμήο: α) αηζζεηήξαο θσηόο, β) 

αηζζεηήξαο ήρνπ, γ)αηζζεηήξαο αθήο θαη δ) αηζζεηήξαο ππεξήρσλ θαη ζπλδένληαη 

ζηηο ηέζζεξηο ζύξεο εηζόδνπ ηνπ θεληξηθνύ ηνύβινπ NXT. Δπηπιένλ νη αλαινγηθνί 

αηζζεηήξεο ηνπ NXT ρσξίδνληαη ζε 2 ππνθαηεγνξίεο: i) ηνπο ελεξγεηηθνύο, απηόο ν 

ηύπνο αηζζεηήξα απαηηεί ζπλερή παξνρή ελέξγεηαο ώζηε λα κεηξεζεί ην επίπεδν 

ηνπ αηζζεηήξα. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα κέηξεζεο ρξόλνπ. ii) ηνπο 

παζεηηθνύο, ζηνπο νπνίνπο, δελ απαηηείηαη θακία κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ. ην NXT 

ξνκπόη δελ ππάξρνπλ ελεξγεηηθνί αηζζεηήξεο ζε ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν 

ξνκπόη πξώηεο γεληάο, όπνπ είρε θαη ήηαλ ν αηζζεηήξαο θσηόο θαη ν αηζζεηήξαο 

πεξηζηξνθήο. Αληίζεηα ζην NXT ππάξρνπλ 3 παζεηηθνί αηζζεηήξεο: ν αηζζεηήξαο 

θσηόο, ν αηζζεηήξαο  αθήο θαη ν αηζζεηήξαο ήρνπ. Ο αηζζεηήξαο ππεξήρσλ 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ςεθηαθώλ αηζζεηήξσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ε πεξηγξαθή όισλ ησλ αηζζεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην NXT 

ξνκπόη. 

1.3.1. ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΦΧΣΟ  

Ο αηζζεηήξαο θσηόο είλαη έλαο από ηνπο δύν αηζζεηήξεο πνπ δίλνπλ όξαζε ζην 

ξνκπόη ελώ ν άιινο είλαη ν αηζζεηήξαο ππεξήρσλ. Ο αηζζεηήξαο θσηόο επηηξέπεη 

ζην ξνκπόη λα δηαθξίλεη κεηαμύ θσηόο θαη ζθνηαδηνύ. Μπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηελ 

έληαζε ηνπ θσηόο ζε έλα δσκάηην ή λα κεηξήζεη ηελ έληαζε θσηόο ησλ 

ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηώλ θαη λα αλαγλσξίζεη ην ρξώκα ηεο επηθάλεηαο. Δίλαη 

έλαο πην επαίζζεηνο αηζζεηήξαο, επηηξέπνληαο πεξηζζόηεξε αθξίβεηα ζηελ 
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κέηξεζε θσηόο θαηά κήθνο κηαο θιίκαθαο, από 0 (θαλέλα θσο) έσο 100 (πνιύ 

θσηεηλόο). Δίλαη επίζεο δπλαηό λα θιεζεί ε πεγή ππέξπζξνπ θσηόο πνπ βξίζθεηαη 

θάησ από ηνλ αηζζεηήξα, έηζη ώζηε ν αηζζεηήξαο λα κεηξά κόλν ην 

πεξηβαιινληηθό θσο από ηα πεξίρσξά ηνπ. 

 

Εικόνα 1.4 Αηζζεηήξαο θωηόο. 

 

1.3.2. ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΉΥΟΤ 

Ο αηζζεηήξαο ήρνπ δίλεη ζην ξνκπόη ηελ δπλαηόηεηα λα αληηιακβάλεηαη ήρνπο θαη 

λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηνύο. Ο αηζζεηήξαο ήρνπ έρεη έλα κηθξόθσλν θαη κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αληρλεύζεη ην εύξνο ελόο ερεηηθνύ ζήκαηνο (έληαζε ηνπ 

ήρνπ). Ο αηζζεηήξαο ήρνπ κπνξεί λα αληρλεύζεη ηόζν ληεζηκπέι[db] όζν θαη 

πξνζαξκνζκέλα ληεζηκπέι [dBA]. Έλα ληεζηκπέι είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο ηεο 

ερεηηθήο πίεζεο. Αλαιπηηθά γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ δπν ζπγθεθξηκέλσλ κεγεζώλ 

έρνπκε ηα εμήο: α)dBA γηα αλίρλεπζε πξνζαξκνζκέλσλ ληεζηκπέι, ε επαηζζεζία 

ηνπ αηζζεηήξα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ επαηζζεζία ηνπ αλζξώπηλνπ απηηνύ. Με 

άιια ιόγηα, απηνί είλαη νη ήρνη πνπ ην αλζξώπηλν απηί κπνξεί λα αθνύζεη. β) dB, 

γηα αλίρλεπζε πξόηππσλ (αδηόξζσησλ) ληεζηκπέι, όινη νη ήρνη κεηξνύληαη κε ηελ 

ίδηα επαηζζεζία. Έηζη, νη ήρνη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλα θνκκάηηα πνπ 

είλαη πνιύ πςειά ή πνιύ ρακειά γηα λα ηα αθνύζεη ην αλζξώπηλν απηί. Ο 

αηζζεηήξαο ήρνπ κπνξεί λα κέηξα ζηάζκε ερεηηθήο πίεζεο έσο 90db. Οη ζηάζκεο 

ερεηηθήο πίεζεο είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθεο, έηζη ε ηηκή ηνπ αηζζεηήξα ήρνπ ζην 

NXT εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηό επί ηνηο εθαηό. Όζν ρακειόηεξν είλαη ην πνζνζηό, 

ηόζν πην ρακειήο έληαζεο είλαη ν ήρνο. 
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Γηα παξάδεηγκα: 

 4-5% είλαη όπσο έλα ζησπειό δσκάηην. 

 5-10% θάπνηνο πνπ κηιάεη από θάπνηα απόζηαζε. 

 10-30% είλαη κηα θπζηνινγηθή ζπλνκηιία θνληά ζηνλ αηζζεηήξα ή κνπζηθή ζε 

θαλνληθή έληαζεο. 

 30-100% είλαη άηνκα πνπ θσλάδνπλ ή κνπζηθή πνπ παίδεηαη ζε κεγάιε 

έληαζε. 

Έηζη κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ αηζζεηήξα ήρνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

πξνγξακκαηίζεη ην ξνκπόη λα θάλεη δηάθνξεο θηλήζεηο, εθόζνλ ν αηζζεηήξαο 

αληηιεθζεί θάπνην ερεηηθό ζήκα. 

 

Εικόνα 1.5  Αηζζεηήξαο Ήρνπ. 

1.3.3. ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΑΦΗ 

Ο αηζζεηήξαο αθήο δίλεη ζην ξνκπόη ηελ αίζζεζε ηεο αθήο. Ο αηζζεηήξαο αθήο 

αληρλεύεη όηαλ απηόο πηέδεηαη από θάηη άιιν θαη όηαλ απειεπζεξσζεί. Ο λένο 

αηζζεηήξαο αθήο έρεη κηα ηξύπα πάλσ ζην πηεδόκελν θνπκπί ηνπ αηζζεηήξα, πνπ 

δίλεη ζηνπο ρξήζηεο πεξηζζόηεξεο επηινγέο γηα ηνλ αηζζεηήξα ζηα ζρέδηά ηνπο. 

 

Εικόνα 1.6  Αηζζεηήξαο  Αθήο  
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Οη λένη θαη νη ππάξρνληεο αηζζεηήξεο αθήο είλαη πνιύ βαζηθνί αηζζεηήξεο. Έηζη 

κπνξνύλ λα είλαη ζε ιεηηνπξγία (επηηξέπνληαο ζηελ ειεθηξηθή ξνή γηα λα θηλεζεί 

αλεκπόδηζην ην ξνκπόη) ή εθηόο ιεηηνπξγίαο (δηαθόπηνληαο ηελ ειεθηξηθή ξνή). 

Μπνξνύκε λα δνύκε πώο ε ειεθηξηθή ξνή εηζέξρεηαη ή δηαθόπηεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα. Έλα ξνκπόη κπνξεί λα αξρίζεη κηα δξάζε ή κηα αληίδξαζε όηαλ απηό 

αληηιεθζεί κηα αιιαγή ζηελ ηάζε ιόγσ ηεο ειεθηξηθήο ξνήο πνπ είηε εηζέξρεηαη ζην 

ζύζηεκα, είηε πνπ δελ εηζέξρεηαη. 

 

Εικόνα 1.5 Ηιεθηξηθή εηζξνή ζην θύθιωκα ηνπ αηζζεηήξα. 

Έηζη ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ αηζζεηήξαο αθήο γηα λα θάλεη ην 

ξνκπόη λα ζπιιέγεη πξάγκαηα: έλαο ξνκπνηηθόο βξαρίνλαο εθνδηαζκέλνο κε ηνλ 

αηζζεηήξαο αθήο θάλεη ην ξνκπόη λα γλσξίδεη αλ ππάξρεη ή δελ ππάξρεη θάηη ζην 

ρέξη γηα λα ην αξπάμεη. Δπηπιένλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αηζζεηήξα αθήο ζην 

ξνκπόη γηα λα απνθαζίζεη κε κηα εληνιή. Γηα παξάδεηγκα, πηέδνληαο ηνλ 

αηζζεηήξα αθήο κπνξεί ην ξνκπόη λα πεξπαηά ή θαη λα κηιά κε θαηάιιειν 

πξνγξακκαηηζκό. 

1.3.4. ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΤΠΔΡΗΥΧΝ 

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ ν αηζζεηήξαο ππεξήρσλ είλαη ν δεύηεξνο θαηά ζεηξά 

αηζζεηήξαο πνπ δίλεη όξαζε ζην ξνκπόη Έηζη επηηξέπεη ζην ξνκπόη λα βιέπεη θαη 

λα εληνπίδεη αληηθείκελα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ππεξερεηηθέο κεηξήζεηο. Μπνξεί 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί από ην ρξήζηε γηα λα θάλεη ην ξνκπόη λα απνθεύγεη ηα 

εκπόδηα, λα θαηαιαβαίλεη θαη λα κεηξά απόζηαζε θαη λα αληρλεύεη θίλεζε. Δπίζεο 

κέηξα απόζηαζε ζε εθαηνζηά θαη ζε ίληζεο. Δίλαη ζε ζέζε λα κεηξά απνζηάζεηο 

από 0 έσο 255 εθαηνζηά κε αθξίβεηα +/- 3 εθαηνζηά. 
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Εικόνα 1.7 Αηζζεηήξαο Τπεξήρωλ 

Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηεί ηελ εμήο επηζηεκνληθή αξρή: κεηξά ηελ απόζηαζε από ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ ρξόλνπ πνπ ρξεηάδεηαη έλα ερεηηθό θύκα λα ρηππήζεη έλα 

αληηθείκελν θαη λα επηζηξέςεη πίζσ (όπσο γηα παξάδεηγκα ε ερώ). Η θαιύηεξε 

αλίρλεπζε ηνπ ζήκαηνο, ζα πξνέιζεη από ηα αληηθείκελα πνπ είλαη άκεζα κπξνζηά 

από ηνλ αηζζεηήξα. Αληηθείκελα κεγάινπ κεγέζνπο κε ζθιεξέο επηθάλεηεο 

επηζηξέθνπλ ηηο θαιύηεξεο αλαγλώζεηο. Αληηζέησο αληηθείκελα πνπ απνηεινύληαη 

από καιαθό ύθαζκα, πνπ έρνπλ θάπνηνπ είδνπο θπξηόηεηα όπσο κηα κπάια, πνπ 

είλαη πνιύ ιεπηά ή κηθξά, δελ αληρλεύνληαη εύθνια από ηνλ αηζζεηήξα. 

Σημειώνοσμε όηι δσο ή και περιζζόηεροι αιζθηηήρες σπερήτων ποσ 

λειηοσργούν ζηον ίδιο τώρο, μπορεί να διακόπηοσν ο ένας ηις αναγνώζεις 

ηοσ άλλοσ. 

 

Εικόνα 1.8 Αλίρλεπζε ζήκαηνο από ηνλ αηζζεηήξαο ππεξήρωλ 

 

1.4. ΟΙ ΔΡΒΟΚΙΝΗΣΗΡΔ  

Σν ξνκπνηηθό ζεη απνηειείηαη από ηξεηο ζεξβνθηλεηήξεο(motors), oη νπνίνη 

ζπλδένληαη ζηηο ηξείο ζύξεο εμόδνπ (Α, Β θαη C) ηνπ ξνκπόη θαη νη νπνίνη δίλνπλ 

ζην ξνκπόη ηελ ηθαλόηεηα λα θηλεζεί. Οη ηξεηο ζεξβνθηλεηήξεο έρνπλ ηελ 
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δπλαηόηεηα λα κεηαβάιινπλ ηελ ηαρύηεηα θαη ηε δύλακε πεξηζηξνθήο ηνπο όπσο 

θαη άιιεο επηινγέο, νη νπνίεο αθήλνπλ ην ρξήζηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη όπσο 

επηζπκεί. Κάζε ζεξβνθηλεηήξαο έρεη έλαλ ελζσκαησκέλν αηζζεηήξα πεξηζηξνθήο. 

Απηόο επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ηνπ ξνκπόη κε αθξίβεηα. Ο αηζζεηήξαο 

πεξηζηξνθήο κεηξά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ θηλεηήξα ζε κνίξεο ή πιήξεο πεξηζηξνθέο 

(αθξίβεηα +/- κία κνίξα). Μία πεξηζηξνθή είλαη ίζε κε 360 κνίξεο, νπόηε αλ 

νξίζνπκε  ηελ πεξηζηξνθή ηνπ θηλεηήξα ζε 180 κνίξεο, ν άμνλαο εμόδνπ ζα θάλεη 

κηζή ζηξνθή. Δπίζεο ν ελζσκαησκέλνο αηζζεηήξαο πεξηζηξνθήο ζε θάζε 

θηλεηήξα, επηηξέπεη λα νξίζνπκε δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο γηα ηνπο θηλεηήξεο 

ζέηνληαο δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο ηζρύνο ζην ινγηζκηθό. 

 

Εικόνα 1.9  Οη ζεξβνθηλεηήξεο(motors) ηνπ ξνκπόη 

Έλαληη ησλ παιαηώλ 9v ηεηξαγσληθώλ κεραλώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθό 

ζύζηεκα εθεπξέζεσλ ξνκπνηηθήο, νη κεραλέο ησλ NXT είλαη πνιύ πην αξγέο, αιιά 

απνδεκηώλνπλ ηελ ηαρύηεηά ηνπο ζην πνζνζηό ηεο δύλακεο πνπ θξαηνύλ. Ο θάζε 

ζεξβνθηλεηήξαο, θάησ από θακία επηβάξπλζε ηξέρεη ζε 170 πεξηζηξνθέο/ιεπηό 

έλαληη ηεο παιαηάο κεραλήο πνπ έηξερε ζε 360 πεξηζηξνθέο/ιεπηό. Η δηαθνξά 

εληνύηνηο είλαη ζηελ έληαζε ξεύκαηνο πνπ ζπζζσξεύεηαη από ηηο κεραλέο. O 

ζεξβνθηλεηήξαο ηνπ NXT ζπζζσξεύεη 60κΑ ηεο δύλακεο, ελώ ε παιαηά κεραλή 

ζπζζσξεύεη 3.5κΑ. Απηή ε απμαλόκελε δύλακε ζπζζσξεύεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη 

παξέρεη πεξηζζόηεξε ξνπή. Οη ζεξβνθηλεηήξεο ράλνπλ ηαρύηεηα όηαλ 

επηβαξπλζνύλ κε θνξηίν 50 Ν/εθαηνζηό. ην ρξνλνηξηβώληαο ζεκείν απηό, ν 

ζεξβνθηλεηήξαο ζπζζσξεύεη 2Α ηνπ ξεύκαηνο. Οη πην αξγέο ηαρύηεηεο, είλαη ην 

απνηέιεζκα ελόο εζσηεξηθνύ εμαξηήκαηνο πνπ παξέρεη ηελ πξόζζεηε ξνπή. 
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1.5. ΚΑΛΩΓΙΟ NXT 

Οη αηζζεηήξεο θαη ηα motors ηνπ NXT ζπλδένληαη ζην θεληξηθό ηνύβιν κέζσ ελόο 

θαισδίνπ κε 6-pin, κε αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο δηεπαθέο. O ηύπνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θαισδίνπ είλαη ν RJ12 (Registered jack12). Η ιεηηνπξγία ησλ 

θαισδίσλ εμαξηάηαη από ην αλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

αηζζεηήξσλ ή ζεξβνθηλεηήξσλ. Δπίζεο ε ιεηηνπξγία ηνπο εμαξηάηαη θαη από ην 

πνηόο ηύπνο αηζζεηήξα ζπλδέεηαη ζην NXT (αλαινγηθόο ή ςεθηαθόο). Η αλαινγηθή 

δηεπαθή είλαη ζπκβαηή (κε ηελ ρξήζε ελόο πξνζαξκνγέα) κε ηελ παιαηόηεξε 

έθδνζε RCX. Η ςεθηαθή δηεπαθή ππνζηεξίδεη ηόζν ηελ I2C επηθνηλσλία όζν θαη 

ηελ επηθνηλσλία RS-485. 

 
Εικόνα 1.10 Καιώδην RJ12 

 

 

Pin Name Function Color Pin Numbering 

1 ANA 

Analog interface, +9V 

Supply white 

 

2 GND Ground black 

3 GND Ground red 

4 IPOWERA +4.3V Supply green 

5 DIGIAI0 

I2C Clock (SCL), RS-

485 A yellow 

6 DIGIAI1 

I2C Data (SDA), RS-

485 B blue 

Πίνακας 1.2 Αληηζηνίρηζε ρξωκάηωλ, νλνκάηωλ ιεηηνπξγηώλ θαη ζέζεωλ ηνπ NXT θαιωδίνπ. 
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Κ Ε ΥΑ Λ Α Ι Ο  2 :  

Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ ΜΑ Σ Ι  ΜΟ  Σ Ο Τ  ΡΟ Μ ΠΟ Σ  

 

 

2.1. ΣΑ ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ  

Σν ξνκπόη ηεο Lego NXT κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί κε πνιιέο από ηηο 

δηαζέζηκεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ αιιά θαη από κηα κεγάιε γθάκα ινγηζκηθώλ 

πνπ ην πεξηβάιινπλ. Σν θάζε ινγηζκηθό πνπ θπθινθνξεί ρξεζηκνπνηεί ηελ δηθή ηνπ 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ θαη έρεη ην δηθό ηνπ γξαθηθό πεξηβάιινλ. Αξθεηά από 

ηα πξνγξάκκαηα πνπ θπθινθνξνύλ δηαηίζεληαη ζε ειεύζεξε έθδνζε, ελώ θάπνηα 

άιια ρξεηάδεηαη λα πξνβείηε ζηελ αγνξά ηνπο γηα λα κπνξέζεηε λα 

πξνγξακκαηίζεηε ην ξνκπόη. Η πην εύθνιε από απηέο ηηο γιώζζεο είλαη 

παξαγσγήο ηεο ίδηαο ηεο Lego ζε ζπλεξγαζία κε ηελ NI1 πνπ έρεη ζηελ παξαγσγή 

ηεο ην LabVIEW, απνηειείηαη κόλν από γξαθηθό πεξηβάιινλ θαη απεπζύλεηαη 

θπξίσο ζε παηδηά από 12 εηώλ θαη άλσ. Η NI θαη ε Lego μεθίλεζαλ λα 

ζπλεξγάδνληαη ην 1998 αλαπηύζζνληαο ην ROBOLAB, ην ινγηζκηθό απηό 

δεκηνπξγήζεθε γηα ην πξώην LEGO MINDSTORMS RCX,  κε πεξηβάιινλ γηα 

παηδηά ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ. Σν ROBOLAB πνπ βαζίδεηαη ζην NI 

LabVIEW, έρεη βνεζήζεη ηελ LEGO MINDSTORMS λα γίλεη ην θύξην εξγαιείν 

εθκάζεζεο θαη εθεπξέζεσλ ξνκπνηηθήο γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

παγθνζκίσο. ηνπο πίλαθεο 2.1.1. θαη 2.1.2. θαίλνληαη ηα ινγηζκηθά θαη νη γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην εκπόξην. Με θόθθηλα γξάκκαηα 

δηαθξίλεηαη ην ινγηζκηθό ηεο RobotC πνπ επηιέμακε εκείο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

ηνπ ξνκπόη καο. 

 

                                                             
1 National Instruments 
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Program 
NXT-G 

retail 

NXT-G 

Educational 

RoboLab 

2.9 
NBC NXC 

Language Graphic Graphic Graphic Assembly 
(Not exactly) 

C 

Πίνακας 2.1 Λνγηζκηθά θαη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ Lego NXT. 

 

Program RobotC 
NI LabVIEW 

Toolkit 

leJOS 

NXJ 
pbLua nxtOSEK 

Language C Graphic Java Lua 
ANSI-C/ 

C++ 

Πίνακας 2.2 Λνγηζκηθά θαη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ Lego NXT. 

 

Όπσο θαίλεηαη ππάξρνπλ αξθεηά ινγηζκηθά πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηεξηδόκελα ζε 

ππάξρνπζεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. Κάπνηνο κπνξεί λα επηιέμεη ζπκθώλα κε 

ηηο γλώζεηο ηνπ, ην αληίζηνηρν ινγηζκηθό. Δπίζεο δηαξθώο εκθαλίδνληαη λέα 

ινγηζκηθά πνπ παξέρνπλ πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ. Μέρξη 

ζηηγκήο έρνπκε αλαθέξεη κόλν ην RoboLab πνπ ήηαλ ην πξώην ζηάδην γηα ηελ 

εμέιημε ηεο εθπαηδεπηηθήο κάζεζεο. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνύκε πεξηιεπηηθά ζηα 

πεξηζζόηεξα ινγηζκηθά εθηόο ηεο RobotC πνπ ζα αλαιπζεί κόλε ηεο ιεπηνκεξώο. 

 

1) NXT-G 

Σν ινγηζκηθό NXT-G (retail θαη Educational) βαζίδεηαη ζηε ρξήζε εηθνληδίσλ θαη 

είλαη κηα εθπαηδεπηηθή έθδνζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ ινγηζκηθνύ LabVΙEW ηεο NI, 

ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηνύλ παγθνζκίσο επηζηήκνλεο θαη κεραληθνί, 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ, λα ειέγμνπλ θαη λα δνθηκάζνπλ πξντόληα θαη 

ζπζηήκαηα. Σν ινγηζκηθό έρεη κηα δηαηζζεηηθή δηεπαθή “ζύξε θαη άθεζε” (drag and 

drop) θαη έλα γξαθηθό πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ, ην νπνίν θαζηζηά ηελ 

εθαξκνγή πξνζηηή γηα έλαλ αξράξην, αιιά θαη εμίζνπ δπλακηθή γηα έλαλ 

εμεηδηθεπκέλν ρξήζηε. 
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2) RoboLab 2.9 

Σν RoboLab ήηαλ ε βαζηθή έθδνζε ινγηζκηθνύ γηα ην RCX κνληέιν, βαζηδόηαλ ζε 

γξαθηθή δηεπαθή πνπ αλαπηύρηεθε ζην Tufts University ρξεζηκνπνηώληαο σο 

κεραλή ην NΙ LabVIEW. 

3) NBC 

Σν Next Byte Codes (NBC) είλαη έλα απιό ινγηζκηθό πνπ βαζίδεηαη ζηελ γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ Assembly. Η Assembly είλαη κηα εύρξεζηε γηα ηνπο αλζξώπνπο 

κνξθή γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ ζε ζρέζε κε ηε γιώζζα κεραλήο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηή. Έλα πξόγξακκα ζε 

γιώζζα κεραλήο είλαη έλα κνηίβν από bits πνπ θσδηθνπνηνύληαη ζε εληνιέο ηνπ 

επεμεξγαζηή. Απηό γίλεηαη πην επαλάγλσζην αληηθαζηζηώληαο ηηο αθνινπζίεο ησλ 

bits κε κλεκνληθά ζύκβνια. 

4) NXC 

Σν Not eXactly C (NXC) είλαη έλα ινγηζκηθό πνπ απεπζύλεηε ζε αλζξώπνπο πνπ 

έρνπλ πνιύ θαιέο γλώζεηο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. Σν NXC βαζίδεηαη ζε παξόκνηα 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κε ηελ C θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

κεηαγισηηηζηή ηεο NBC. Όπσο θαη νη ππόινηπεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πξνγξακκαηίζνπκε ην NXT Brick. ηελ νπζία ην NXC είλαη ν αλάδνρνο ηνπ NQC 

γηα ην NXT. 

5) leJOS 

Σν LEGO Java Operating System (LeJos) είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 

βαζηζκέλε ζε JAVA πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνγξακκαηίδνπκε ην NXT θαη ην 

παιαηόηεξν RCX. Από ηε ζηηγκή πνπ ε JAVA είλαη κηα αληηθεηκελνζηξαθήο γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ, έηζη θαη ε LeJos καο πξνζθέξεη όια ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

αληηθεηκελνζηξαθνύο πξνγξακκαηηζκνύ. Σν LeJOS αλαπηύρζεθε εμ’ νινθιήξνπ 

από ηνλ Jose Solorzano, αιιά ηώξα ζπληεξείηαη από ηνπο Paul Andrews θαη 

Jürgen Stuber. Σν γεγνλόο όηη ην leJOS είλαη έλα θαηλνύξγην ζρεηηθά ινγηζκηθό γηα 

ην NXT, ζεκαίλεη όηη κπνξνύκε λα θάλνπκε ηα πξνγξάκκαηα καο πην εμειηγκέλα 
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από όηη ήηαλ δπλαηό ρξεζηκνπνηώληαο είηε ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο 

LEGO (NXT-G) είηε ην NQC (Not Quite C). 

6) nxtOSEK 

Σν nxtOSEK  είλαη έλα ινγηζκηθό πνπ ιεηηνπξγεί ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (Real-Time 

Operating System) γηα ην πξνγξακκαηηζκό ηνπ NXT. Σν nxtOSEK απνηειείηαη από 

ην I/O νδεγό πνπ είλαη κέξνο ηνπ leJOS NXJ, TOPPERS OSEK RTOS θαη έλαλ 

θώδηθα πνπ ελώλεη ηα πξνεγνύκελα κεηαμύ ηνπο. Δπίζεο ην nxtOSEK επηηξέπεη 

ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ NXT κε ANSI-C/C++. 

7) pbLua 

Η pbLua είλαη κηα εληειώο δηαθνξεηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ δηαζέηεη 

όκσο έλα πνιύ θαιό πξνηέξεκα. ηελ Lua κπνξνύκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζηελ 

βηβιηνζήθε ηεο θαη άιιεο βηβιηνζήθεο πνπ είλαη γξακκέλεο ζε άιιεο γιώζζεο θαη 

απηή λα ηεο κεηαγισηηίζεη ώζηε λα κπνξέζνπκε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

 

2.2. ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ROBOTC 

Όπσο αλαθέξακε ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα, ην ινγηζκηθό πνπ επηιέμακε γηα λα 

πξνγξακκαηίζνπκε ην ξνκπόη καο είλαη ε RobotC. Η RobotC είλαη έλα ινγηζκηθό 

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή. Υξεζηκνπνηεί ηελ C γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 

θαη έρεη έλα εύθνιν ζηελ ρξήζε ηνπ πεξηβάιινλ. Τπνζηεξίδεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

πιαηθόξκεο όπσο είλαη ε LEGO MINDSTORMS NXT θαη ε FIRST VEX. Γίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα γξήγνξνπ Download ηνπ High Performance Firmware γηα ην ξνκπόη. 

Όπσο επίζεο δηαζέηεη έλαλ Interactive Run-Time Debugger, κε ηνλ νπνίν 

εληνπίδνληαη εύθνια θαη γξήγνξα ηα ιάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αιιά παξάιιεια 

είλαη έλα πνιύ ηζρπξό ινγηζκηθό γηα γλώζηεο ηεο C γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ, 

πνπ ζέινπλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε πην πνιύπινθεο θαηαζθεπέο. 
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2.2.1. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΔΠΙΛΔΞΑΜΔ ΣΗΝ ROBOTC. 

1. Ο βαζηθόο ιόγνο ήηαλ όηη ε RobotC ρξεζηκνπνηεί ηελ C σο γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ. 

2. Με ηελ RobotC ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπ 

ζπλαξηήζεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. ηελ παξνύζα πεξίπησζε 

δεκηνπξγήζακε ηελ ζπλάξηεζε κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ν αηζζεηήξαο 

ζεξκνθξαζίαο AD7416. 

3. Γηαζέηεη κηα κεγάιε γθάκα έηνηκσλ εληνιώλ γηα ηνπο ππάξρνληεο 

αηζζεηήξεο θαη ζεξβνθηλεηήξεο πνπ πεξηέρνληαη ζε κηα Education 

ζπζθεπαζία ηνπ NXT θαη 

4. Πεξηέρεη ζην Οδεγό Βνήζεηαο κηα πιεζώξα παξαδεηγκάησλ γηα λα μεθηλήζεη 

θαλείο λα πξνγξακκαηίδεη ην ξνκπόη θαη πνιιά sample programs ηα νπνία 

δηεπθνιύλνπλ ζηελ εμνηθείσζε κε ηελ RobotC. 

2.3 ΣΟ FIRMWARE ΣΟΤ ΡΟΜΠΟΣ  

Σν NXT ηνύβιν πεξηέρεη ην firmware ηνπ (έλα θνκκάηη ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ 

ελζσκαηώλεηαη ζην hardware), ην νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα ηνπ NXT. Γεδνκέλνπ όηη απνζεθεύεηαη ζηε flash κλήκε, δελ ζα δηαγξαθεί 

εάλ ζβήζνπκε ην NXT ή αθαηξέζνπκε ηηο κπαηαξίεο. Σν πξσηαξρηθό firmware 

ζπλνδεύεηαη από έλα CD θαη πξέπεη λα θαηεβεί από ηνλ Η/Τ ζην NXT ηνπιάρηζηνλ 

κηα θνξά. Δληνύηνηο κπνξνύκε λα ην ζβήζνπκε ή λα ην μαλαθνξηώζνπκε όζν 

ζπρλά επηζπκνύκε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ updated εθδόζεηο firmware 

δηαζέζηκεο. Οη λέεο εθδόζεηο firmware θπθινθνξνύλ ζπρλά. Η επίζεκε έθδνζε 

βξίζθεηαη γηα δσξεάλ θαηέβαζκα ζην official site ηεο Lego. Μπνξνύκε αθόκε θαη λα 

ην αληηθαηαζηήζνπκε κε άιια πην θαηάιιεια firmware, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

καο. Σα firmware απηά πξνζθέξνπλ: α)  θαιύηεξε απόδνζε, β) ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, γ) ππνζηήξημε  επηπιέσλ γισζζώλ 

πξνγξακκαηηζκνύ. Η RobotC γηα παξάδεηγκα πνπ είλαη έλα από ηα πην πξόζθαηα 

ινγηζκηθά πξνγξακκαηηζκνύ γηα ην NXT, παξάγεη ην δηθό ηεο firmware ην νπνίν 

εγθαζηζηνύκε ζην ξνκπόη κε ηελ πξώηε εθθίλεζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα λα κπνξεί λα 

αλαγλσξίδεη ηηο ζπλαξηήζεηο ηεο RobotC. Απηό ην firmware πξέπεη λα θαηεβεί από 

ηνλ ππνινγηζηή ζην NXT πξνηνύ πξνβνύκε ζηελ δεκηνπξγία ελόο θώδηθα γηα λα 
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πξνγξακκαηίζνπκε ην ξνκπόη. Δπίζεο θξίλνπκε ζθόπηκν λα αλαθέξνπκε πσο ε 

Lego έρεη απειεπζεξώζεη ην firmware γηα ην NXT Brick θαηαηάζζνληαο ην ζηα 

software σο “Open Source”. Έρνληαο ινηπόλ ην firmware κε  ηελ δπλαηόηεηα ηνπ 

“Λνγηζκηθνύ Αλνηθηνύ Κώδηθα”, ν θαζέλαο κπνξεί ειεύζεξα λα ην ρξεζηκνπνηεί, λα 

ην αληηγξάθεη, λα ην δηαλέκεη θαη λα ην ηξνπνπνηεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Έηζη ε Lego κε απηόλ ηνλ ηξόπν καο δίλεη ηελ ειεπζεξία λα πεηξακαηηζηνύκε 

αθόκα θαη κε ην firmware ηνπ ξνκπόη, ρσξίο λα καο πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην. 

 

 

2.4. Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΡΟΜΠΟΣ  

 

 

2.4.1. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ε απηό ην ζεκείν ζα αλαιύζνπκε ιεπηνκεξώο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπληάμακε 

ην θπξίσο πξόγξακκα. Γηα λα γίλεη ην θπξίσο πξόγξακκα όζνλ ηνλ δπλαηώλ 

κηθξόηεξν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλαξηήζεηο πνπ θαινύληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ιεηηνπξγηάο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Οι ζςναπηήζειρ: 

Γηα λα εθηειεζηεί κηα από ηηο παξαθάησ ζπλαξηήζεηο ζα πξέπεη γηα παξάδεηγκα λα 

γξάςνπκε turnLeft(); ζε θάπνην ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξαθάησ ζα 

αλαιπζνύλ ιεπηνκεξώο νη θπξηόηεξεο ζπλαξηήζεηο πνπ δεκηνπξγήζακε. 

 

1. ςνάπηηζη turnLeft() 

Καιώληαο ηελ turnLeft() εθηεινύληαη νη εληνιέο κέζα ζηηο αγθύιεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ εληνιή nMotorEncoder[motorB]=0; κεδελίδεηαη αξρηθά ν 

κεηξεηήο πνπ ειέγρεη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ζεξβνθηλεηήξα. Ακέζσο κεηά ην 
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πξόγξακκα κπαίλεη κέζα ζηελ while θαη ην ξνκπόη ζηξίβεη αξηζηεξά κέρξη ν 

κεηξεηήο ηνπ ζεξβνθηλεηήξα λα γίλεη κεγαιύηεξνο από 180 

(while(nMotorEncoder[motorB] < 180). Απηό ζεκαίλεη πσο ην ξνκπόη ζα ζηξίςεη 

αθξηβώο 90ν αξηζηεξά. Οη εληνιέο κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο while ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα λα ζηακαηήζεη ην ξνκπόη κέρξη λα ειέγμεη ηελ επόκελε if από ην θπξίσο 

πξόγξακκα. 

void turnLeft() 
{ 
 nMotorEncoder[motorB] = 0; 
 while(nMotorEncoder[motorB] < 180) 
 { 
  motor[motorC] = -20; 
  motor[motorB] = 20; 
 } 
 
 motor[motorC] = 0; 
 motor[motorB] = 0; 
 
} 
 
 
 

2. ςνάπηηζη turnRight() 

Η ζπλάξηεζε απηή ιεηηνπξγεί κε ηελ ίδηα ινγηθή ηεο turnLeft(), κε ηελ δηαθνξά όηη 

ην ξνκπόη ζηξίβεη δεμηά 180ν γηαηί έρνπκε επηιέμεη ηελ ηηκή ηνπ MotorEncoder λα 

γίλεη κεγαιύηεξε από 360. 

 

void turnRight() 
{ 
 nMotorEncoder[motorB] = 0; 
 while(nMotorEncoder[motorB] < 360) 
 { 
  motor[motorC] = 20; 
  motor[motorB] = -20; 
 } 
 
 motor[motorC] = 0; 
 motor[motorB] = 0; 
 
} 
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3. ςνάπηηζη gothedark() 

Γηα λα θαηαθέξνπκε λα θάλνπκε ην ξνκπόη λα θηλείηαη όζν ην δπλαηόλ πην 

επζύγξακκα, δεκηνπξγήζακε ηελ παξαθάησ ζπλάξηεζε. Με ηελ ζπλάξηεζε απηή 

ην ξνκπόη αθνινπζεί κηα καύξε γξακκή. Όηαλ εθηειείηαη ε if ην ξνκπόη θηλείηαη κε 

κηθξή θιίζε πξνο ηα δεμηά (εθηειώληαο ηηο εληνιέο κέζα ζηελ else) γηα όζν 

δηάζηεκα βιέπεη ηελ καύξε ηαηλία. Όηαλ βγεη από απηήλ, ην ξνκπόη θηλείηαη κε 

κηθξή θιίζε πξνο ηα αξηζηεξά (εθηειώληαο ηηο εληνιέο θάησ από ηελ if) γηα λα μαλά 

επηζηξέςεη ζηελ καύξε ηαηλία. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, θαηαθέξλνπκε ην ξνκπόη λα 

θηλείηαη επζεία αθινπζώληαο ηελ καύξε ηαηλία. 

 

void gothedark() 

{ 
   if(SensorValue(lightSensor) >45) 
   { 
     motor[motorB]= 30; 
     motor[motorC]= 25; 
   } 
   else 
   { 
     motor[motorB]= 25; 
     motor[motorC]= 30; 
   } 
} 
 
 
Σο κςπίυρ ππόγπαμμα: 

Ξεθηλώληαο ην πξόγξακκα ειέγρεηαη ε ζπλζήθε ηεο while. Aλ ν αηζζεηήξαο θσηόο 

(light sensor) δελ βιέπεη έληνλν θσο, ην πξόγξακκα κπαίλεη κέζα ζηελ while θαη 

μεθηλάεη λα ειέγρεη ηηο ζπλζήθεο if. Η πξώηε if  θάλεη έιεγρν γηα ην αλ βιέπεη ν 

αηζζεηήξαο ππεξήρσλ θάπνην θπζηθό εκπόδην. Αλ δελ βιέπεη θαλέλα θπζηθό 

εκπόδην, πνπ ζεκαίλεη όηη ηζρύεη ε ζπλζήθε (SensorValue(SonarSensor) >27) ην 

πξόγξακκα κπαίλεη κέζα ζηελ if θαη θαιεί ηελ ζπλάξηεζε gothedark() πνπ 

αλαθέξακε παξαπάλσ. Μόιηο ν αηζζεηήξαο δεη εκπόδην κε ηελ ζπλζήθε ηεο 

δεύηεξεο if κπαίλεη κέζα θαη θαιεί ηελ ζπλάξηεζε turnLeft(). ε πεξίπησζε πνπ 

μαλαδεί εκπόδην κεηά ηελ πξώηε ζηξνθή πνπ ζα θάλεη αξηζηεξά, κπαίλεη κέζα 
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ζηελ ηξίηε if  θαη θαιεί ηελ ζπλάξηεζε  turnRight(). ηελ ηειεπηαία if ην ξνκπόη 

ειέγρεη αλ ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ είλαη κηθξόηεξε από 26. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ε ζεξκνθξαζία καο αλέβεη πάλσ από 26 βαζκνύο, θαιείηαη ε ζπλάξηεζε 

turnRight() γηα λα απνθύγεη ην ζεκείν πνπ αλίρλεπζε ηελ κεγάιε ζεξκνθξαζία. 

 

task main() 
{ 
   while(SensorValue(lightSensor) < 75 ) 
   { 
      if(SensorValue(SonarSensor) >27) 
      { 
        gothedark(); 
      } 
      if(SensorValue(SonarSensor) <26) 
      { 
        turnLeft(); 
        wait1Msec(500); 
      } 
 
     if(SensorValue(SonarSensor) <25) 
     { 
       turnRight(); 
       wait1Msec(500); 
     } 
 
     if (TempSensor() > 26) 
     { 
       turnRight(); 
 
       motor[motorB]= 0; 
       motor[motorC]= 0; 
       wait1Msec(15000); 
     } 
      } 
} 
 

2.4.2. ΣΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ 

Γηα λα γίλεη όζν ηνλ δπλαηόλ πην θαηαλνεηόο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην 

πξόγξακκα καο, ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεη ην δηάγξακκα ξνήο ηνπ. 
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2.4.3. ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΜΔ ΠΟΙΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΛΤΘΗΚΑΝ 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ αληηκεησπίζακε δπν πξνβιήκαηα. Σν 

πξώην αθνξνύζε ηηο εληνιέο ηνπ I2C πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο 

ζπλάξηεζεο ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. Σν δεύηεξν ζρεηηδόηαλ κε ηελ ζσζηή 

θίλεζε ηνπ ξνκπόη καο. Ακέζσο παξαθάησ ζα αλαθεξζνύκε ιεπηνκεξέζηεξα ζηα 

πξνβιήκαηα απηά. 

 

1. Οη εληνιέο ηνπ I2C: 

Η RobotC αλ θαη πεξηέρεη πνιιά παξαδείγκαηα σζηόζν ηα πεξηζζόηεξα από απηά 

αθνξνύλ ηηο απιέο εληνιέο. Σν ινγηζκηθό απηό δελ καο παξείρε πνιιέο 

δπλαηόηεηεο γηα ηνλ ηξόπν ζύληαμεο ζύλζεησλ εληνιώλ ηνπ I2C, όπσο εθείλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ δεκηνπξγία ηεο δηθήο καο ζπλάξηεζεο, γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. 

Γηα λα θαηαθέξνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ζύλζεησλ εληνιώλ ηεο I2C 

ρξεηάζηεθε λα αλαδεηήζνπκε πιεξνθνξίεο ζε μελόγισζζα θόξνπκ θαη θπξίσο ζε 

εθείλν ηεο ίδηαο ηεο RobotC. Χζηόζν αθόκα θαη εθεί δελ ππήξρε θάηη ζπγθεθξηκέλν 

παξά κόλν πξνγξάκκαηα θώδηθα πνπ είραλ αλαξηήζεη ρξήζηεο ηνπ θόξνπκ. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά ηα αλαιύζακε γηα λα θαηαιάβνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγνύλ νη παξαθάησ εληνιέο: 

a. SensorI2CCustom 

b. SendI2CMsg 

c. nI2CStatus και 

d. readI2CReplay 

Οη παξαπάλσ εληνιέο ζα αλαιπζνύλ ζην θεθάιαην 3 πνπ αλαθέξεηαη ζην 

πξσηόθνιιν I2C. 
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2. Η θίλεζε ηνπ ξνκπόη: 

Έλα κεγάιν πξόβιεκα πνπ είρακε λα αληηκεησπίζνπκε ήηαλ απηό ηεο ζσζηήο 

πνξείαο ηνπ ξνκπόη κέζα ζηνλ ιαβύξηλζν. ηελ αξρή δελ κπνξνύζακε λα βξνύκε 

θάπνηα εληνιή ή ζπλάξηεζε πνπ λα θάλεη ην ξνκπόη λα ζηξίβεη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

κνίξεο. Δπίζεο ην ξνκπόη δελ κπνξνύζε λα δηαλύζεη κηα κεγάιε επζεία ρσξίο λα 

παξεθθιίλεη έζησ θαη ιίγν δηόηη ηα γξαλάδηα πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθό ησλ 

ζεξβνθηλεηήξσλ είλαη πιαζηηθά (βι. Δηθόλα 2.1). Χο εθ ηνύηνπ, ππάξρεη κεγάιε 

πηζαλόηεηα λα ππνζηνύλ θζνξέο κεηά από πνιιέο ρξήζεηο. Οη θζνξέο απηέο 

πξνθαινύλ αξγόηεξα ηελ δπζιεηηνπξγία ησλ ζεξβνθηλεηήξσλ. 

 

Εικόνα 2.1 Σν εζωηεξηθό ελόο motor 

Πξνθεηκέλνπ λα επηιύζνπκε ην πξώην πξόβιεκα δειαδή ην ξνκπόη λα ζηξίβεη 90 

ή 180 κνίξεο, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ παξαθάησ ζπλάξηεζε, έηζη επηηύρακε λα 

κηθξύλνπκε θαηά πνιύ ην θπξίσο πξόγξακκα. 

void turnLeft()  
{ 
    nMotorEncoder[motorB] = 0;   // Κάλε Reset ην Motor Encoder ηνπ motor B. 
    while(nMotorEncoder[motorB] < 180)  // Μέρξη ην Motor Encoder ηνπ motor B λα 
γίλεη 180 ζηξίςε αξηζηεξά. 
     { 
         motor[motorC] = -20; 
         motor[motorB] = 20; 
     } 
    motor[motorC] = 0; 
    motor[motorB] = 0; 
} 
 
ηελ νπζία όηαλ ν κεηξεηήο πεξηζηξνθήο ηνπ ζεξβνθηλεηήξα γίλεη κεγαιύηεξνο 

από 180, ην ξνκπόη ζα έρεη ζηξίςεη αθξηβώο 90 κνίξεο αξηζηεξά. Γηα ηηο 180 κνίξεο 



ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ                      

ΡΟΜΠΟΣ LEGO 

 

Καιαϊηδίδεο Φώηεο 

Σαξζέλεο Δεκήηξεο ειίδα 36 

επηιέρηεθε ε ηηκή 360. Οη ζεξβνθηλεηήξεο πεξηέρνπλ αηζζεηήξεο πεξηζηξνθήο ηνπο 

νπνίνπο ρξεζηκνπνηήζακε κε βάζε ηηο παξαπάλσ εληνιέο. 

Όζνλ αθνξά ην δεύηεξν πξόβιεκα επηιύζεθε ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αηζζεηήξα 

θσηόο, βάδνληαο ην ξνκπόη λα αθνινπζεί κηα καύξε γξακκή.  
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Κ Ε ΥΑ Λ Α Ι Ο  3 :  

Σ Ο  I 2 C  Π ΡΩ Σ Ο Κ Ο Λ Λ Ο  

 

 

3.1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ I2C 

Σν I2C Bus απνηειεί έλα πξσηόθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαζύλδεζε 

κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ νινθιεξσκέλσλ, όπσο ησλ κηθξνειεγθηώλ θαη ησλ 

ππόινηπσλ νινθιεξσκέλσλ πεξηθεξεηαθώλ όπσο EEPROMs, A/D κεηαηξνπείο, 

LCD drivers, δηάθνξνη αηζζεηήξεο αιιά θαη κε άιινπο κηθξνειεγθηέο. Δίλαη έλα 

πξσηόθνιιν πνπ κεηαδίδεη δεδνκέλα ζεηξηαθά θαη είλαη κηα από ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

κνλάδαο ηνπ PICmicro πνπ νλνκάδεηαη ζύγρξνλε ζεηξηαθή ζύξα (SSP). Ο άιινο 

ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη σο εηξηαθό Πεξηθεξεηαθό Interface (SPI). Με ην Ι2C 

απνθεύγεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελόο παξάιιεινπ δηαύινπ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγεη 

κεγάιε πνιππινθόηεηα ζηε ζρεδίαζε αιιά θαη κεγαιύηεξν θόζηνο. Βξίζθεη πνιιέο 

εθαξκνγέο ζηα ζύγρξνλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα όπσο ζε ζπζθεπέο εηθόλαο θαη 

ήρνπ, ζε ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, modems, dip switches, embedded microprocessor 

boards αιιά θαη ζηελ επηθνηλσλία αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο κε ηηο νζόλεο όπνπ 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ. 

 

3.2. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

Σν πξσηόθνιιν I2C (inter-integrated circuit) αλαπηύρζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 

από ηελ Philips, αξρηθά κε ζθνπό ηελ εύθνιε επηθνηλσλία κεηαμύ κηαο Κεληξηθήο 

Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο (CPU) κε ηα πεξηθεξεηαθά θπθιώκαηα κηαο ηειεόξαζεο. 

πλδένληαο πνιιαπιέο ζπζθεπέο ζ' έλα κηθξνεπεμεξγαζηή, νη γξακκέο κεηαθνξάο 

δεδνκέλσλ θαη δηεπζύλζεσλ έπξεπε παξαδνζηαθά λα ζπλδεζνύλ γηα θάζε κία 
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ζπζθεπή. Απηό απαηηνύζε πνιινύο αθξνδέθηεο από ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή, πνιιέο 

γξακκέο πάλσ ζε κηα ηππσκέλε πιαθέηα θαη πνιιά εμαξηήκαηα πνπ έπξεπε λα 

ζπλαξκνινγεζνύλ καδί. αλ απνηέιεζκα, απηά ηα ζπζηήκαηα ήηαλ αθξηβήο 

παξαγσγήο θαη επίθνβα ζε παξεκβνιέο θαη ζόξπβν. Η έξεπλα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ έγηλε από ηελ Philips ζηελ Οιιαλδία 

θαη θαηέιεμε ζε έλα δηζύξκαην θαιώδην επηθνηλσλίαο πνπ νλνκάζηεθε I2C bus. Σν 

I2C είλαη ε ζπληνκνγξαθία ηνπ Inter-IC bus θαη όπσο θαίλεηαη θαη από ηελ 

νλνκαζία ηνπ έρεη σο ζθνπό λα παξέρεη επηθνηλσληαθή δεύμε κεηαμύ 

νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ. ήκεξα, ην I2C bus ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιύ 

πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο θαη όρη κόλν ζε εμαξηήκαηα ήρνπ θαη βίληεν όπσο γηα 

παξάδεηγκα ην ξνκπόη ηεο Lego NXT. Σν I2C bus είλαη γεληθά απνδεθηό ζηελ 

βηνκεραλία θαη έρεη πηνζεηεζεί από πνιινύο θαηαζθεπαζηέο chip όπσο Xicor, ST 

Microelectronics, Infineon Technologies, Intel, Texas Instruments, Maxim, Atmel, 

Analog Devices θαη άιιεο εηαηξείεο. 

 

 

3.3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ I2C BUS 

 

 

 

3.3.1. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΟΝΑΓΑ 

Μεξηθά από ηα ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο απηήο είλαη: 

 

 Δπηινγή ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ σο master ή slave 

 Τπνζηήξημε multi-master ιεηηνπξγίαο, ρσξίο λα ράλνληαη κελύκαηα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο αλάθηεζεο ειέγρνπ από νπνηνλδήπνηε master (arbitration) 

 Απηόκαηε επαλαπνζηνιή απνηπρεκέλσλ κελπκάησλ 

 Γπλαηόηεηα δηεπζπλζηνδόηεζεο ησλ 7-bits θαη ησλ 10-bits 
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 Κάζε ζπζθεπή πνπ ζπλδέεηαη πάλσ ζην bus έρεη ηε δηθηά ηεο κνλαδηθή 

δηεύζπλζε 

 Ο slave κπνξεί λα είλαη είηε ζπζθεπή ιήςεο κόλν είηε ζπζθεπή κεηάδνζεο κε 

δπλαηόηεηα λα ιακβάλεη θαη λα ζηέιλεη δεδνκέλα 

 Τπνζηήξημε γεληθήο θιήζεο (general call addresses) από ηνλ master 

 Τπνζηήξημε επηινγήο ηαρύηεηαο κεηάδνζεο ησλ 8-bit παθέησλ κεηαμύ ηνπ 

standard clock (SCL) mode πνπ είλαη 100Kbps, ηνπ fast mode πνπ είλαη 

400Kbps θαη ηνπ High Speed mode πνπ είλαη 3.4Mbps. 

 Γελ επεξεάδεηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηάζεο αιιά θαη ηνλ ζόξπβν 

 Δπηηξέπεη λα ζπλδεζνύλ 112 ζπζθεπέο ζε 7-bit δηεπζπλζηνδόηεζε θαη 1024 

ζε 10-bit δηεπζπλζηνδόηεζε. 

 

3.3.2. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ I2C BUS 

Σν I2C πινπνηείηαη κε ηελ ρξήζε δύν θαισδίσλ δηπιήο θαηεύζπλζεο. Δίλαη δύν 

από ηα έμη θαιώδηα πνπ ζπλδένληαη ζηηο ζύξεο ησλ αηζζεηήξσλ ηνπ NXT, ηα 

απνθαινύκελα SCL (Serial Clock) θαη SDA (Serial Data). Σν SCL είλαη ε γξακκή 

ξνινγηώλ (clock) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπγρξνλίζεη ηα δεδνκέλα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ κεηαθνξώλ από ην I2C bus. Σν SDA είλαη ε γξακκή δεδνκέλσλ 

(data). Οη γξακκέο SCL θαη SDA ζπλδένληαη κε όιεο ηηο ζπζθεπέο ζην I2C bus. 

Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρεη έλα ηξίην θαιώδην πνπ είλαη ε γείσζε ή αιιηώο ηα 0 

volt. Όπσο επίζεο ππάξρεη έλα θαιώδην ησλ 5volt, πνπ είλαη ε ηξνθνδνζία πνπ 

δηαλέκεηαη ζηηο ζπζθεπέο. Καη νη δπν γξακκέο, SCL θαη SDA, είλαη νδεγνί “αλνηθηώλ 

αγσγώλ”. Απηό ζεκαίλεη όηη ην ηζηπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ έμνδν ζε ρακειά 

επίπεδα, αιιά δελ κπνξεί λα ηελ νδεγήζεη ζε πςειά επίπεδα. Γηα λα είλαη ζε ζέζε 

ε γξακκή λα νδεγεζεί ζε πςειά επίπεδα, πξέπεη λα πξνζηεζνύλ pull-up 

αληηζηάζεηο ζηελ 5volt γξακκή ηάζε ηξνθνδνζίαο. Πξέπεη δειαδή λα ππάξρεη κηα 

αληίζηαζε από ηε γξακκή SCL ζηε 5volt γξακκή θαη άιιε κηα αληίζηαζε από ηε 

γξακκή SDA ζηε 5volt γξακκή. Υξεηάδεηαη κόλν έλα ζύλνιν pull-up αληηζηάζεσλ 

γηα νιόθιεξν ην I2C bus, όρη γηα θάζε ζπζθεπή, όπσο κπνξείηε λα δηαθξίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ εηθόλα 3.1.: 
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Εικόνα 3.1. Σξόπνο ζύλδεζεο pull-up αληηζηάζεωλ ζην i2c bus 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο ησλ αληηζηάζεσλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, απηέο 

κπνξεί λα θπκαίλνληαη από έλα όξην 1.8KΧ κέρξη θαη 82ΚΧ, αιιά ηίπνηα δελ είλαη 

δεδνκέλν θαη ζίγνπξν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηέιεηνπ απνηειέζκαηνο. Η ρξήζε ησλ 

pull-up αληηζηάζεσλ είλαη απαξαίηεηε γηαηί αλ ιείπνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο 

αληηζηάζεηο, νη γξακκέο SCL θαη SDA ζα βξίζθνληαη ζπλερώο ζε ρακειό επίπεδν 

(ζρεδόλ θνληά ζηα 0 volt) θαη ην I2C bus δελ ζα ιεηηνπξγεί. Η ηηκή ησλ pull-up 

αληηζηάζεσλ καδί κε ηελ ρσξεηηθόηεηα ησλ γξακκώλ θαη ησλ εηζόδσλ ησλ 

ζπζθεπώλ θαζνξίδνπλ ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ άλνδν ηνπ παικνύ θαη γηα απηό ζα 

πξέπεη ην γηλόκελν ηνπο λα είλαη αξθεηά κηθξό ώζηε λα είλαη επδηάθξηην ην κέησπν 

ηνπ παικνύ. Γηα ην ιόγν απηό ε ηηκή ησλ pull-up αληηζηάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

αξθεηά κηθξή. Παξάιιεια όκσο θάζε ζπζθεπή πνπ πξνζπαζεί λα νδεγήζεη κηα 

γξακκή ζην κεδέλ ζα πξέπεη λα απνξξνθά ξεύκα ιίγν κεγαιύηεξν από VDD/RP. 

Έηζη είλαη θαηαλνεηό όηη ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο RP δελ κπνξεί λα είλαη όζν κηθξή 

επηζπκνύκε. 

 

3.3.3. Ο ΣΡΟΠΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ  (MASTER-SLAVE) 

Οη ζπζθεπέο ζην I2C bus είλαη είηε masters είηε slaves. Η master ζπζθεπή είλαη 

πάληα ε ζπζθεπή πνπ νδεγεί ηε γξακκή ξνινγηώλ SCL. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ην NXT brick είλαη ε master ζπζθεπή. Δλώ νη slaves ζπζθεπέο είλαη 

απηέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ master. ην NXT ξνκπόη νη slaves ζπζθεπέο είλαη 

νη πεξηθεξηθέο ζπζθεπέο (π.ρ. αηζζεηήξεο) πνπ ζπλδένληαη ζην NXT brick. 

Τπεύζπλνο γηα ηελ έλαξμε κηαο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζην I2C bus είλαη κόλν ν 

master. πλήζσο ππάξρνπλ πνιιαπιάζηνη slaves ζην I2C bus, εληνύηνηο ππάξρεη 
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θαλνληθά κόλν έλαο master. Δίλαη πηζαλό λα ππάξμνπλ πνιιαπινί master, αιιά 

είλαη θάπσο αζπλήζηζην. ην ξνκπόη, ν master ζα είλαη ν ειεγθηήο θαη νη slaves ζα 

είλαη νη ππνκνλάδεο. Δπίζεο ν master θαη ν slave κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ ηα 

ζηνηρεία από ην I2C bus, αιιά εθείλε ε κεηαθνξά ειέγρεηαη πάληα από ηνλ master. 

 

Εικόνα 3.2 Έλα ηππηθό δηάγξακκα ζύλδεζεο ζπζθεπώλ κε ην I2C 

 

3.3.4. I2C BUS ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

ύκθσλα ινηπόλ κε όζα έρνπκε αλαθέξεη γηα λα επηηεπρζεί ε κεηάδνζε ησλ 

επηζπκεηώλ δεδνκέλσλ, είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ελόο ηνπιάρηζηνλ Master. Ο 

Master ηνπ bus είλαη ην νινθιεξσκέλν πνπ δίλεη ηηο εληνιέο ζηα ππόινηπα 

νινθιεξσκέλα. Διέγρεη ηελ γξακκή ηνπ ξνινγηνύ (SCL) θαη «θεξύζζεη» ηελ 

έλαξμε ησλ επηζπκεηώλ δηαδηθαζηώλ ελώ θάζε άιιν νινθιεξσκέλν ζεσξείηαη σο 

slave. Οη πηζαλέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα ζπκβαίλνπλ πάλσ ζην bus θαη 

δειώλνπλ ην ζύλνιν ησλ ζεκείσλ πνπ αληαιιάζζνπλ νη ζπζθεπέο κεηαμύ ηνπο 

ώζηε λα κεηαθεξζνύλ ηα δεδνκέλα, είλαη νη εμήο: 

 

 START Data Transfer   (S) 

 Acknowledged (Δπηβεβαίσζε)  (ACK) 

 Με-Δπηβεβαίσζε(NOT-ACK)  (NACK) 

 Αλάγλσζε / Δγγξαθή Γεδνκέλσλ  (READ/WRITE) 

 RESTART     (R) 

 REPEATED START    (Rs) 

 STOP Data Transfer   (P) 

 

Ακέζσο παξαθάησ ζα αλαθεξζνύκε ιεπηνκεξέζηεξα ζε όιεο ηηο θαηαζηάζεηο. 
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3.3.4.1. START DATA TRANSFER 

ηελ θαηάζηαζε Start ζεκαηνδνηείηαη ε εθθίλεζε ηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ πνπ 

ζέινπκε. Η θαηάζηαζε απηή ζεκαηνδνηείηαη κόλν από ηνλ master θαη ζε 

πεξίπησζε multi-master πεξηβάιινληνο από εθείλνλ ηνλ master πνπ ζα εθπέκςεη 

πξώηνο. Γηα λα κπεη ην θαιώδην ζηελ Start θαηάζηαζε πξέπεη αξρηθά λα είλαη ζε 

αδξαλή θαηάζηαζε θαη όηαλ ηειηθά κπεη ζηελ Start θαηάζηαζε ζεσξείηαη 

απαζρνιεκέλν θαη δελ κπνξεί λα ην νηθεηνπνηεζεί άιινο master ή νπνηαδήπνηε 

άιιε ζπζθεπή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε πάλσ ζην θαιώδην. 

Δπίζεο ηελ θαηάζηαζε απηή κπνξνύκε λα ηελ ζπλαληήζνπκε όρη κόλν ζηελ αξρή 

αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ. Η κνξθή ηνπ ζήκαηνο 

απηνύ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 

 

 

Εικόνα 3.3 Αξρηθνπνίεζε κεηαθνξάο δεδνκέλωλ ζην I2C bus 

 

Όηαλ ινηπόλ ην bus δελ ρξεζηκνπνηείηαη, νη εμσηεξηθέο pull-up αληηζηάζεηο θξαηνύλ 

ηηο εμσηεξηθέο γξακκέο ζε πςειή ζηάζκε ζήκαηνο. Όπσο παξαηεξνύκε από ην 

παξαπάλσ ζρήκα ν master πνπ ζα εθπέκςεη ηελ start θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα 

ζέζεη ηελ SDA γξακκή από πςειή ζε ρακειή ζηάζκε ζηε δηάξθεηα πνπ ε SCL 

γξακκή ζα είλαη ζε πςειή ζηάζκε. 

 

 

3.3.4.2. ACKNOWLEDGED (ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ) 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο ελόο byte δεδνκέλσλ ζηνλ δέθηε ηνπ 

ζήκαηνο, απνζηέιιεηαη από απηόλ έλα ζήκα επηβεβαίσζεο(ACK) όηη έιαβε απηό ην 

byte. ηελ πεξίπησζε πνπ ην byte δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιιεηαη είλαη ην ηειεπηαίν 
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ηεο όιεο κεηάδνζεο ή ν δέθηεο δελ κπνξεί λα ιάβεη άιια δεδνκέλα ή γεληθά θάηη 

πήγε ζηξαβά ζηελ όιε κεηάδνζε, ηόηε απνζηέιιεηαη από ηνλ δέθηε έλα ζήκα κε-

επηβεβαίσζεο (NACK). 

 

 

Εικόνα 3.4 ήκα επηβεβαίωζεο κεηαθνξάο δεδνκέλωλ ζην I2C bus 

 

Όπσο θαίλεηαη από ην παξαπάλσ ζρήκα ηα δεδνκέλα επηβεβαηώλνληαη όηαλ ν 

δέθηεο «ζπξώρλεη» ηελ SDA γξακκή ζηελ ρακειή ζηάζκε ζηελ δηάξθεηα ελόο 

παικνύ ηνπ ξνινγηνύ (SCL). ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ηεο κε-επηβεβαίσζεο 

(NACK), ζηελ δηάξθεηα ελόο παικνύ ηνπ ξνινγηνύ (SCL), ν δέθηεο «θξαηάεη» ηελ 

SDA γξακκή ζε πςειή ζηάζκε, θάηη πνπ θαίλεηαη θαη από ην παξαθάησ ζρήκα. 

 

 

Εικόνα 3.5 ήκα κε-επηβεβαίωζεο κεηαθνξάο δεδνκέλωλ ζην I2C bus 
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3.3.4.3. ΑΝΑΓΝΧΗ / ΔΓΓΡΑΦΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Σόζν ε αλάγλσζε όζν θαη ε εγγξαθή είλαη γλσζηά κεηά ηελ αξρηθνπνίεζε κηαο 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Η κεηαθνξά δεδνκέλσλ γίλεηαη ζε παθέηα ησλ 8 bits. Σα 

δεδνκέλα ζεσξνύληαη έγθπξα όηαλ ε SCL γξακκή είλαη ζε πςειή ζηάζκε ελώ όηαλ 

ε SCL δελ είλαη ζε πςειή ζηάζκε δελ επηηξέπεηαη λα αιιάμνπλ, όπσο θαίλεηαη θαη 

από ηελ εηθόλα 3.6. ηελ πεξίπησζε ηώξα πνπ ν master ζέιεη λα θάλεη εγγξαθή 

(write) δεδνκέλσλ ζηνλ slave, ηνπνζεηεί ηα πξνο εγγξαθή δεδνκέλα πάλσ ζηελ 

SDA γξακκή θαη παξάγεη θαηάιιεινπο παικνύο ξνινγηνύ. Μεηά ησλ 8ν παικό εάλ 

όια πήγαλ θαιά, ν slave παίξλεη ηελ γξακκή SDA ζηελ θαηνρή ηνπ θαη ηελ 

κεδελίδεη, δειαδή παξάγεη έλα ζήκα ACK. ηελ πεξίπησζε πνπ ν slave δελ 

αληαπνθξίλεηαη κε ην παικό ACK θαηαιαβαίλνπκε ακέζσο όηη ππάξρεη θάπνην 

ζθάικα θαη ην ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζείηαη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

Εικόνα 3.6 ήκα έγθπξεο κεηαθνξάο δεδνκέλωλ ζην I2C bus 

 

Εικόνα 3.7 ήκα εγγξαθήο δεδνκέλωλ ζην I2C bus 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν master ζέιεη λα θάλεη αλάγλσζε (read) δεδνκέλσλ από ηνλ 

slave, παξάγεη θαηάιιεινπο παικνύο ξνινγηνύ θαη δηαβάδεη ηα δεδνκέλα ζηελ SDA 

γξακκή. 
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Εικόνα 3.8 ήκα αλάγλωζεο δεδνκέλωλ ζην I2C bus 

 

 

3.3.4.4. RESTART 

Η restart θαηάζηαζε δελ είλαη ηίπνηε άιιν από κηα stop θαηάζηαζε πνπ 

αθνινπζείηαη ακέζσο από κηα start θαηάζηαζε. ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε κπνξνύκε 

λα έρνπκε θαη αιιαγή ηεο θαηεύζπλζεο ησλ δεδνκέλσλ θαζώο επίζεο θαη αιιαγή 

ηνπ νινθιεξσκέλνπ πνπ κεηαδίδεη ή ζηέιλεη ηα δεδνκέλα (λέα δηεύζπλζε-λέα 

ζπζθεπή). 

 

Εικόνα 3.9 Restart ζήκα ζην I2C bus 

3.3.4.5. REPEATED START 

Η repeated start θαηάζηαζε δελ είλαη ηίπνηε άιιν από κηα θαηάζηαζε πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ master λα εθηειέζεη κηα start θαηάζηαζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε 

δήισζε θάπνηαο stop θαηάζηαζεο. Ο έιεγρνο ηνπ bus από ηνλ master δελ ράλεηαη 

πνηέ. ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε κπνξνύκε λα έρνπκε θαη αιιαγή ηεο θαηεύζπλζεο 

ησλ δεδνκέλσλ θαζώο επίζεο θαη αιιαγή ηνπ νινθιεξσκέλνπ πνπ κεηαδίδεη ή 

ζηέιλεη ηα δεδνκέλα(λέα δηεύζπλζε-λέα ζπζθεπή). 
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3.3.4.6. STOP DATA TRANSFER 

Η θαηάζηαζε Stop ζεκαηνδνηεί ην ηέινο κηαο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Μαδί κε ηελ 

θαηάζηαζε Start έρεη ηελ κεγαιύηεξε πξνηεξαηόηεηα θαη κπνξεί λα εθπεκθζεί ζε 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Με ην πνπ ζεκαηνδνηεζεί 

ε stop θαηάζηαζε ην θαιώδην απειεπζεξώλεηαη θαη άιιεο ζπζθεπέο κπνξνύλ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα κεηαθέξνπλ δεδνκέλα. Η κνξθή ηνπ ζήκαηνο Stop 

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 

 

 

Εικόνα 3.10 STOP ζήκα ζην I
2
C bus 

 

Όπσο παξαηεξνύκε από ην παξαπάλσ ζρήκα ν master πνπ ζα εθπέκςεη ηελ stop 

θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ζέζεη ηελ SDA γξακκή από ρακειή ζε πςειή ζηάζκε ζηε 

δηάξθεηα πνπ ε SCL γξακκή ζα είλαη ζε πςειή ζηάζκε. Έηζη όηαλ νινθιεξσζεί ε 

stop θαηάζηαζε νη SDA, SCL γξακκέο ζα είλαη θαη νη δύν ζε πςειή ζηάζκε θαη ην 

θαιώδην κπαίλεη ζε αδξαλή θαηάζηαζε. 

3.3.5. Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗ I2C ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

Όιεο νη I2C  δηεπζύλζεηο είλαη είηε 7 bits είηε 10 bits. Η ρξήζε ησλ δηεπζύλζεσλ 10 

bits είλαη ζπάληα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ην δηθό καο αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην ξνκπόη. Απηό ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα έρνπκε κέρξη 

128 ζπζθεπέο ζην I2C Bus, δεδνκέλνπ όηη έλαο 7 bit αξηζκόο κπνξεί λα είλαη από 0 

έσο 127. Δθόζνλ ζην ξνκπόη Lego NXT ππάξρνπλ 4 είζνδνη γηα ηελ ζύλδεζε ησλ 

αηζζεηήξσλ, δελ είλαη απαξαίηεηε ε 10bit δηεύζπλζε . Καηά ηελ απνζηνιή ηεο 7-bit 

δηεύζπλζεο, ζηέιλνληαη πάληα 8 bits. Σν πξόζζεην bit ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ελεκεξώζεη ηελ slave ζπζθεπή εάλ ν master ζα γξάςεη ζε απηό ή ζα δηαβάδεη από 
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απηό. Δάλ ην bit είλαη 0, ηόηε ν master γξάθεη ζηoλ slave. Δάλ ην bit είλαη 1 ν master 

δηαβάδεη από ηνλ slave. Η 7-bit δηεύζπλζε ηνπνζεηείηαη ζηα 7 αλώηεξα bits ηνπ byte 

θαη ην αλάγλσζεο/γξαθήο θνκκάηη (R/W) είλαη ζην LSB (ιηγόηεξν ζεκαληηθό bit). 

 

 

Εικόνα 3.11 Δηάηαμε ηεο 7-bit δηεύζπλζεο 

 

 

3.4. ΣΟ I2C ΣΗΝ ROBOTC 

Σν ξνκπόη ηεο Lego NXT ελζσκαηώλεη ην I2C πξσηόθνιιν. Απηό ζεκαίλεη πσο 

κπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε ςεθηαθνύο αηζζεηήξεο πνπ έρνπλ δπλαηόηεηα 

επηθνηλσλίαο κε ην I2C Bus θαη λα ηνπο θάλνπκε λα ιεηηνπξγνύλ ζην ξνκπόη καο. 

Παξαθάησ αλαιύεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζπληάμακε ηηο εληνιέο ηνπ I2C γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηελ δηθή καο ζπλάξηεζε. 

 

Αξρηθά δειώλνπκε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο θαίλνληαη παξαθάησ. 

     byte Buffer_Temperature[1]; 
     int temperature_1; 

 

Με ην const tSensors δειώλνπκε ζε πηα ζύξα ζα ζπλδέεηαη ν αηζζεηήξαο καο. 
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επηιέμακε ηελ ζύξα 1. Δλώ κε ην sensorI2CCustom 
επηηπγράλεηαη ε απνζηνιή ελόο byte αλά ms. 

     const tSensors AD7416 = S1; 
     SensorType[AD7416] = sensorI2CCustom; 

Γηα λα ξπζκίζνπκε ηηο δηεπζύλζεηο κε ηηο νπνίεο ζα επηθνηλσλεί ν αηζζεηήξαο 

ζεξκνθξαζίαο κε ην ξνκπόη ρξεζηκνπνηήζακε ηηο εληνιέο πνπ θαίλνληαη 

παξαθάησ. Οξίδνπκε έλα πίλαθα κε ηέζζεξα ζηνηρεία, ηνλ I2C_Message[4], ζηνλ 

νπνίν δειώλνπκε ηηο ηέζζεξηο παξακέηξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ ζπλέρεηα 

γηα ηελ ιήςε ησλ δεδνκέλσλ από ηνλ αηζζεηήξα. Απηό γίλεηαη πάληα ζε 

δεθαεμαδηθή κνξθή. Η 0x03 είλαη ην κήθνο ηνπ κεηαδηδόκελνπ κελύκαηνο. Η 0x90 
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είλαη εληνιή γηα λα γξάςεη ζηνλ Address Pointer ηνπ αηζζεηήξα. Καη ηέινο, ε 0x01 

είλαη ν Configuration Register θαη ε 0x00 ν Temperature Value Register. 

     byte I2C_Message[4] = {0x03, 0x90, 0x01, 0x00}; 

Με ην sendI2CMsg ζηέιλεηαη κήλπκα από ην I2C ζηελ πόξηα πνπ έρνπκε νξίζεη 

γηα ηνλ αηζζεηήξα. Με ηελ while(nI2CStatus[AD7416]==STAT_COMM_PENDING) 

δεκηνπξγείηαη κηα θαζπζηέξεζε κέρξη λα νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή κε ην I2C. 

     sendI2CMsg(AD7416, I2C_Message[0], 0); 
     while(nI2CStatus[AD7416] == STAT_COMM_PENDING) 
     { 
        ; 
     } 
 

Με ηηο παξαθάησ εληνιέο μεθάλεη ε δηαδηθαζία απνζηνιήο ηεο ηηκήο πνπ έρεη ν 

αηζζεηήξαο ζηελ νζόλε LCD ηνπ NXT. Αξρηθά θαζαξίδνπκε ηελ νζόλε κε ηελ 

εληνιή eraseDisplay. ηνλ πίλαθα I2C_Message[3] νξίδνπκε ηελ δηεύζπλζε κε ηελ 

νπνία ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ζα ζηείιεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζην ξνκπόη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε δηεύζπλζε πάλσ ζην Bus είλαη ε 0x02, ε 0x90 είλαη γηα λα γίλεη ε 

εγγξαθή ζηνλ Address Pointer θαη ε 0x00 είλαη ε ηηκή πνπ ζα πάξεη από ηνλ 

Temperature Value Register. Μεηά ζηέιλνληαη ηα δεδνκέλα κε ην sendI2CMsg θαη 

κε ηελ while δεκηνπξγείηαη ε θαζπζηέξεζε κέρξη λα νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή κε 

ην I2C. 

          eraseDisplay(); 
          byte I2C_Message[3] = {0x02, 0x90, 0x00}; 
          sendI2CMsg(AD7416, I2C_Message[0], 1); 
          while(nI2CStatus[AD7416] == STAT_COMM_PENDING) 
          { 
             ; 
          } 
 
Οη εληνιέο πνπ αθνινπζνύλ είλαη γηα λα γξάςνπκε ηελ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ 

έρεη κεηξήζεη ν αηζζεηήξαο πάλσ ζηελ νζόλε ηνπ NXT όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 

3.12. 

          readI2CReply(AD7416, Buffer_Temperature[0], 1); 
          temperature_1 = Buffer_Temperature[0]; 
          nxtDisplayCenteredBigTextLine(0,"PTYXIAKI"); 
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          nxtDisplayTextLine(2,"Kalaitzidis Fotis"); 
          nxtDisplayTextLine(3,"Tarsenis Dimitris"); 
          nxtDisplayCenteredTextLine(4,"Temp is:"); 
          nxtDisplayCenteredBigTextLine(6,"%doC", temperature_1); 
          wait1Msec(50); 
        } 
 

 

Εικόνα 3.12 Απνηύπωζε ηεο ηηκήο ηνπ αηζζεηήξα ζηε νζόλε ηνπ NXT. 
 
Σέινο κε ηελ εληνιή return θαηαρσξείηαη ε ηηκή ηνπ αηζζεηήξα ζηελ κεηαβιεηή 

temperature_1. 

     return (temperature_1); 
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Κ Ε ΥΑ Λ Α Ι Ο  4 :   

Π Ρ Ο  Α ΡΜ Ο Γ Η  Σ Ο Τ  Α Ι  Θ Η Σ Η ΡΑ  
A D 74 1 6  

 

4.1. ΔΙΑΓΩΓΗ  

Σν νινθιεξσκέλν AD7416 πνπ έρνπκε επηιέμεη γηα ηελ Π.Δ. είλαη έλαο ςεθηαθόο 

αηζζεηήξαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηα 10-bit θαη αιιειεπηδξά κε ην πξσηόθνιιν 

επηθνηλσλίαο I2C. θνπόο ηεο ππάξρνπζαο θαηαζθεπήο είλαη ε ζύλδεζε ελόο 

αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο πνπ παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζην Lego ΝΥΣ, λα ειέγρεη 

ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Η ζεξκνθξαζία κπνξεί λα απνηππσζεί ζηελ 

νζόλε ηνπ NXT θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ζεξκνθξαζίαο ελόο δσκαηίνπ 

ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε εθαξκνγή, αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα ηεζνύλ 

ζην πξόγξακκα. ην παξόλ θεθάιαην αλαιύεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

θαηαθέξακε λα θάλνπκε ηνλ αηζζεηήξα λα επηθνηλσλεί κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ I2C 

κε ην ξνκπόη. 

 

4.2. ΠΔΡΙΦΡΑΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ AD7416 

 

 

4.2.1. ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Μεξηθά από ηα ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο 

AD7416 είλαη: 

 10-bit κεηαηξνπέαο αλαινγηθνύ ζήκαηνο ζε ςεθηαθό, κε 15κs θαη 30κs 

ρξόλνπο κεηαηξνπήο. 

 Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο πνπ κεηξά ζεξκνθξαζίεο από -40oC έσο +125oC. 
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 Γείθηεο ζεξκνθξαζίαο πέξα ηνπ νξίνπ κέηξεζεο. 

 Απηόκαηε πηώζε ηζρύο ζην ηέινο ηεο κεηαηξνπήο. 

 Όξην παξνρήο ηάζεο: 2,7V – 5,5V. 

 πκβαηόο κε ηελ I2C επηθνηλσλία. 

 Η επηιέμηκε ηκεκαηηθή δηεύζπλζε επηηξέπεη ηε ζύλδεζε κέρξη 8 ζπζθεπώλ 

AD7416 ζε έλα εληαίν bus. θαη 

 Ο AD7416 είλαη κηα αλώηεξε αληηθαηάζηαζε γηα ηνπο αηζζεηήξεο LM75. 

 

4.2.2. ΟΙ ΚΑΣΑΥΧΡΗΣΔ ΣΟΤ AD7416 

ε αληίζεζε κε ηνπο AD7417 θαη AD7418 πνπ έρνπλ επηά θαηαρσξεηέο, ν AD7416 

έρεη πέληε (Βι. Δηθνλα 4.1). Αλαιπηηθόηεξα νη θαηαρσξεηέο είλαη νη εμήο: 

 Temprerature Value Register (Read-Only Address 0x00) 

 TOTI Setpoint Register (Read/Write Address 0x03) 

 THYST Setpoint Register (Read/Write Address 0x02) 

 Configuration Register (Read/Write Address 0x01) 

 Address Pointer Register (Selects data register for read/write) 

 

Εικόνα 4.1 Σν εζωηεξηθό κπινθ δηάγξακκα ηνπ AD7416 
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4.2.2.1. Ο ADDRESS POINTER REGISTER 

Ο Address Pointer Register  είλαη θαηαρσξεηήο 8-bit πνπ απνζεθεύεη κηα 

δηεύζπλζε πνπ νδεγεί ζε έλαλ από ηνπο ηέζζεξηο θαηαρσξεηέο. Σν πξώην byte 

δεδνκέλσλ εγγξαθήο ηνπ AD7416 είλαη ε δηεύζπλζε ελόο από ηνπο θαηαρσξεηέο 

δεδνκέλσλ, ην νπνίν είλαη απνζεθεπκέλν ζηνλ address pointer register θαη επηιέγεη 

ηα δεδνκέλα ηνπ θαηαρσξεηή ζηνλ νπνίν είλαη γξακκέλα ηα επόκελα bytes 

δεδνκέλσλ. Μόλν ηα ηξία LSBs ηνπ address pointer θαζνξίδνπλ ηνλ θαηαρσξεηή 

δεδνκέλσλ όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 4.2. 

 

 

Εικόνα 4.2 Address Pointer Register 

 

4.2.2.2. TEMPERATURE VALUE REGISTER (ADDRESS 0X00) 

Ο Temperature Value Register είλαη θαηαρσξεηήο 16-bit πνπ ιεηηνπξγεί κόλν γηα 

αλάγλσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σα 10 MSBs, όπσο θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 4.3, είλαη 

γηα ηελ αλάγλσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ελώ ηα bit από ην D5 έσο ην D0 δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη. 

 

Εικόνα 4.3 Σα 10bit αλάγλωζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

 

Ο πίλαθαο 4.1 παξνπζηάδεη ηελ κνξθή ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο. Οη ηηκέο 

από -128oC έσο +127oC  είλαη νη ζεσξεηηθέο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ν 

αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο. ηελ πξάμε, ην εύξνο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο 
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πεξηνξίδεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Όπσο ν AD7416 πνπ κπνξεί λα 

κεηξήζεη από -40oC έσο +125oC. ε απηό ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε όηη ν AD7416 

έρεη κηα απόθιηζε ±2°C. 

 

Πίνακας 4.1 Θεωξεηηθέο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο. 

 

 

4.2.2.3. CONFIGURATION REGISTER (ADDRESS 0X01) 

Ο Configuration Register είλαη έλαο θαηαρσξεηήο ησλ 8-bit πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα θαζνξίζεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο αλάγλσζεο / εγγξαθήο ηνπ AD7416. ηελ 

εηθόλα 4.4 δηαθξίλνληαη ηα 8bit θαη ηη θαζνξίδεη ην θαζέλα. 

 

Εικόνα 4.4 Σα bit ηνπ Configuration Register 

Αλαιπηηθά, ηα ηξία πξώηα bit D7 έσο D5 είλαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ θαλαιηώλ όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 4.2. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ AD7416 ηα bit απηά ζα 

είλαη πάληα 000. Σα ακέζσο δπν επόκελα (D4, D3) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα 
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νξηζηεί ην κήθνο ηεο νπξάο ζθάικαηνο (Βι. πίλαθα 4.3). Σν bit D2 νξίδεη ηελ έμνδν 

OTI (είλαη κηα ινγηθή έμνδνο πνπ δελ ρξεηάζηεθε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε, γη’ 

απηό είλαη αζύλδεηε ζην θύθισκα καο). Δλώ ην bit D1 επηιέγεη ηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο λα γίλεηαη ζύγθξηζε ή δηαθνπή θαη ηέινο ην bit D0=1 γηα ιεηηνπξγία 

Shutdown (πξνεπηινγή: D0=0). 

 

Πίνακας 4.2 Επηινγή θαλαιηνύ. 

 

 

Πίνακας 4.3 Οξηζκόο ηνπ κήθνπο ζθάικαηνο. 

 

4.2.3. ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟΝ AD7416 

Αλάινγα κε ηνλ θαηαρσξεηή εγγξαθήο, ππάξρνπλ ηξείο δηαθνξεηηθέο κέζνδνη γηα 

ηελ εγγξαθή. Γηα ηνλ AD7416 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν κηα από ηηο ηξείο. 

Σα δεδνκέλα γξάθνληαη ζηνλ address pointer register γηα λα κπνξνύλ λα 

δηαβαζηνύλ εθ ησλ πζηέξσλ. Γηα λα δηαβάζεη από έλαλ ζπγθεθξηκέλν θαηαρσξεηή, 

ν address pointer  ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ δηεύζπλζε ηνπ ελ ιόγσ θαηαρσξεηή. 

Αλ δελ ην θάλεη, ε ζσζηή δηεύζπλζε πξέπεη λα ζπληάζζεηαη κε ηελ κνξθή ελόο 

byte από ηνλ address pointer γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εγγξαθή, όπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθόλα 4.4. Η ιεηηνπξγία εγγξαθήο απνηειείηαη από κηα δηεύζπλζε αθνινπζίαο 

ζην Bus πνπ αθνινπζείηαη από έλα byte ηνπ address pointer. Γελ γξάθνληαη 

δεδνκέλα ζε νπνηνδήπνηε θαηαρσξεηή δεδνκέλσλ. 
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Εικόνα 4.4 Γξάθνληαο ζηνλ Address Pointer Register γηα λα επηιέμεη έλαλ θαηαρωξεηή 

δεδνκέλωλ, γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία αλάγλωζεο. 

 

ηνλ AD7416 ην byte αλάγλσζεο απνηειείηαη από κηα ζηαζεξή αθνινπζία bit 
(1001) ζπλ ηα bit πνπ δεκηνπξγνύληαη αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ζηα 
πνδαξάθηα A2, A1 θαη A0. Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ γηα ηνλ AD7416 επηιέγεηαη 
πάληα ησλ θαηαρσξεηή Temperature Value (000), δειαδή ηα πνδαξάθηα 
ζπλδένληαη ζηελ γείσζε. 

 

 

4.3. Η ΚΤΚΛΩΜΑΣΙΚΗ ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΑΙΘΗΣΗΡΑ  

ηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη ν αηζζεηήξαο όπσο έρεη ζπλδεζεί κε ην θαιώδην 

ηνπ NXT. Δπίζεο ζηελ εηθόλα 4.5 θαίλεηαη ε θπθισκαηηθή δνκή ηνπ αηζζεηήξα 

ζύκθσλα κε όια όζα έρνπκε αλαθέξεη ζηα θεθάιαηα καο. 
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Εικόνα 4.5 Κπθιωκαηηθή δνκή ηνπ AD7416 γηα ην NXT. 
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ΚΩΓΙΚΑ 

#pragma config(Sensor, S3,     lightSensor,         sensorLightActive) 

#pragma config(Sensor, S4,     SonarSensor,         sensorSONAR) 

#pragma config(Motor,  motorB,          left,          tmotorNormal, PIDControl, encoder) 

#pragma config(Motor,  motorC,          right,         tmotorNormal, PIDControl, encoder) 

//*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard               !!*// 

 

 

void turnLeft() 

{ 

 

 nMotorEncoder[motorB] = 0; 

 while(nMotorEncoder[motorB] < 180) 

 { 

  motor[motorC] = -20; 

  motor[motorB] = 20; 

 } 

 

 motor[motorC] = 0; 

 motor[motorB] = 0; 

 

} 

 

void turnRight() 

{ 

 

 nMotorEncoder[motorC] = 0; 

 while(nMotorEncoder[motorC] < 360) 

 { 

  motor[motorC] = 20; 

  motor[motorB] = -20; 

 } 

 

 motor[motorC] = 0; 

 motor[motorB] = 0; 

 

} 

 

void gothedark() 

{ 

   if(SensorValue(lightSensor) >45) 

   { 

     motor[motorB]= 30; 

     motor[motorC]= 25; 

   } 

   else 

   { 

     motor[motorB]= 25; 

     motor[motorC]= 30; 

   } 

} 
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int TempSensor(); 

task main() 

{ 

   while(SensorValue(lightSensor) < 75 ) 

   { 

      if(SensorValue(SonarSensor) >27) 

      { 

        gothedark(); 

      } 

      if(SensorValue(SonarSensor) <26) 

     { 

        turnLeft(); 

        wait1Msec(500); 

      } 

 

     if(SensorValue(SonarSensor) <25) 

     { 

       turnRight(); 

       wait1Msec(500); 

     } 

 

     if (TempSensor() > 26) 

     { 

       turnRight(); 

 

       motor[motorB]= 0; 

       motor[motorC]= 0; 

       wait1Msec(15000); 

     } 

    } 

} 

 

int TempSensor() 

{ 

 

     byte Buffer_Temperature[1]; 

     int temperature_1; 

 

     const tSensors AD7416 = S1; 

     SensorType[AD7416] = sensorI2CCustom; 

 

     byte I2C_Message[4] = {0x03, 0x90, 0x01, 0x00};   

     sendI2CMsg(AD7416, I2C_Message[0], 0); 

     while(nI2CStatus[AD7416] == STAT_COMM_PENDING) 

     { 

        ; 

     } 

        { 

          eraseDisplay(); 

          byte I2C_Message[3] = {0x02, 0x90, 0x00};    

          sendI2CMsg(AD7416, I2C_Message[0], 1); 

          while(nI2CStatus[AD7416] == STAT_COMM_PENDING) 

          { 

             ; 

          } 

          readI2CReply(AD7416, Buffer_Temperature[0], 1); 

          temperature_1 = Buffer_Temperature[0]; 

          nxtDisplayCenteredBigTextLine(0,"PTYXIAKI"); 

          nxtDisplayTextLine(2,"Kalaitzidis Fotis"); 



ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
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ΡΟΜΠΟΣ LEGO 

 

Καιαϊηδίδεο Φώηεο 

Σαξζέλεο Δεκήηξεο ειίδα 60 

          nxtDisplayTextLine(3,"Tarsenis Dimitris"); 

        nxtDisplayCenteredTextLine(4,"Temp is:"); 

          nxtDisplayCenteredBigTextLine(6,"%doC", temperature_1); 

          wait1Msec(50); 

        } 

 

     return (temperature_1); 

} 


