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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

1.1 Γενικά 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος μετρήσεων με 

επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων, του οποίου τα δεδομένα συλλέγονται ασύρματα και 

λαμβάνονται μέσω του διαδικτύου. Το σύστημα έχει εφαρμογή για τον έλεγχο 

διατάξεων σε εργαστηριακά και βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπου δεν επιτρέπεται η 

οποιαδήποτε ενσύρματη διασύνδεση εξοπλισμού, ή απλά συμφέρει η ασύρματη, αλλά 

και παρουσία προσωπικού . 

Ζητούμενο ήταν η συλλογή δεδομένων μέσω του αισθητήρα (επιταχυνσιόμετρο) , η 

μεταφορά αυτών χρησιμοποιώντας ασύρματη δικτύωση μέσης εμβέλειας σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή με web serνer, και τέλος η απεικόνιση των δεδομένων σε 

ιστοσελίδα με γραφικό περιβάλλον. 

Το σύστημά αυτό βρίσκει εφαρμογές σε πολλές περιπτώσεις . Για παράδειγμα, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας μηχανικού 

εξοπλισμού, παρουσιάζοντας τις δονήσεις και τις αλλαγές τους στην πορεία του 

χρόνου σε περιστροφικούς μηχανισμούς όπως τουρμπίνες, αντλίες, ανεμιστήρες, 

συμπιεστές, και συστήματα ψύξης. Τα συστήματα ελέγχου δονήσεων έχουν 

αποδειχτεί ότι προστατεύουν απο βλάβες, εξοικονομούν χρήματα και βελτιώνουν τις 

συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις εντοπίζοντας συνθήκες φθοράς και 

δυσλειτουργίας, οι οποίες αν δεν αντιμετωπιστούν, μπορεί να οδηγήσουν σε 

πολυδάπανες επισκευές . Τέτοιου είδους υλοποιήσεις χρησιμοποιούνται σε 

βιομηχανίες όπως κατασκευής αυτοκινήτων, εργαλειομηχανών, φαρμακευτικές 

εταιρίες, παροχή και εγκαταστάσεις ενέργειας, παραγωγή χαρτικών, παραγωγή 

τροφίμων, υδροηλεκτρισμός, πετροχημικά, μεταλλικές κατασκευές κτλ. 
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1.2 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

1.2.1 Επιταχυνσιόμετρα 

Το επιταχυνσιόμετρο είναι μια συσκευή που μετράει στατική (π.χ. βαρύτητα) και 

δυναμική (π.χ. γρήγορη εκκίνηση) επιτάχυνση. Μία από τις πιο διαδεδομένες 

εφαρμογές για επιταχυνσιόμετρα είναι η ανίχνευση δονήσεων. Καθώς αυτά 

επηρεάζονται από την επιτάχυνη της βαρύτητας, μπορούν να μας υποδείξουν τον 

προσανατολισμό τους σε σχέση με την επιφάνεια της Γης. Για παράδειγμα, το 

επιταχυνσιόμετρο ενός κινητού τηλεφώνου καθορίζει την κλίση στην οθόνη του 

κινητού ανάλογα με τη θέση του στο χέρι του χρήστη. Ένα επιταχυνσιόμετρο μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί για ανίχνευση κίνησης. Για παράδειγμα το 

επιταχυνσιόμετρο στο τηλεχειριστήριο μιας παιχνιδομηχανής, μπορεί να εξομοιώσει 

τη λειτουργία μιας ρακέτας τέννις. Επίσης, ένα επιταχυνσιόμετρο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να ανιχνεύσει αν μια συσκευή είναι σε κατάσταση ελεύθερης 

πτώσης. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που ενσωματώνεται σε διάφορους σκληρούς 

δίσκους. Αν εντοπιστεί μια πτώση, ο σκληρός δίσκος γρήγορα απενεργοποιείται με 

σκοπό την αποφυγή απώλειας δεδομένων. 

Η επιτάχυνση που μετράει το επιταχυνσιόμετρο είναι η επιτάχυνση που 

αντιλαμβάνεται αυτό σχετικά με την ελεύθερη πτώση και είναι αισθητή από 

ανθρώπους και αντικείμενα. Με άλλα λόγια, σε κάθε σημείο του χωροχρόνου, η αρχή 

της ισοδυναμίας εγγυάται την ύπαρξη ενός τοπικού αδρανειακού συστήματος 

αναφοράς και το επιταχυνσιόμετρο μετράει τη επιτάχυνση σε σχέση με αυτό το 

σύστημα. Τέτοιες επιταχύνσεις συνήθως μετρούνται με μονάδες g-force. 

Ένα επιταχυνσιόμετρο σε ηρεμία σχετικά με την επιφάνεια της Γης θα δείξει περίπου 

lg σε όρθια θέση, επειδή κάθε σημείο στην επιφάνεια της Γης επιταχύνει προς τα 

πάνω σχετικά με ένα αδρανειακό σύστημα αναφοράς. Για πρακτικούς λόγους, για την 

εύρεση της επιτάχυνσης αντικειμένων σε σχέση με τη Γη , όπως για τις ανάγκες ενός 

συστήματος προσανατολισμού , είναι απαραίτητη η γνώση της τοπικής βαρύτητας . 

Αυτό μπορεί να βρεθεί είτε από ρύθμιση της συσκευής σε κατάσταση ηρεμίας, είτε 

από ένα γνωστό μοντέλο βαρύτητας στην ευρύτερη τοποθεσία. 
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1.2.2 Μικροελεγκτές 

Ο μικροελεγκτής (MCU) είναι ένας μικροεπεξεργαστής με μορφή ενός 

ολοκληρωμένου κυκλώματος που περιέχει ένα πυρήνα επεξεργασίας, μνήμη , και 

προγραμματιζόμενες εισόδους και εξόδους. Περιλαμβάνει συνήθως μνήμη ROM, 

καθώς και μια μικρή ποσότητα μνήμης RAM. Οι μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται 

για συγκεκριμένες εφαρμογές, σε αντίθεση με τους μικροεπεξεργαστές, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται σε προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες εφαρμογές 

γενικού σκοπού . 

Μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται σε αυτόματα ελεγχόμενα προϊόντα και συσκευές, 

όπως συστήματα ελέγχου αυτοκινητομηχανών, ιατρικά εμφυτεύματα, 

τηλεχειριστήρια, μηχανήματα γραφείου, συσκευές, εργαλεία, παιχνίδια και άλλα 

συστήματα με ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου. Μειώνοντας το μέγεθος και το 

κόστος σε σύγκριση με ένα σύστημα που χρησιμοποιεί ξεχωριστό μικροεπεξεργαστή , 

μνήμη και εισόδους/εξόδους, οι μικροελεγκτές κάνουν τον ψηφιακό έλεγχο ακόμα 

περισσότερων συσκευών και λειτουργιών, αρκετά οικονομικό. Μικροελεγκτές μικτού 

σήματος είναι συνηθισμένοι, ενσωματώνοντας αναλογικά μέρη που χρειάζονται για 

τον έλεγχο μη ψηφιακών ηλεκτρονικών συστημάτων . 

Συνήθως τα προγράμματα των μικροελεγκτών θα πρέπει να χωράνε στη διαθέσιμη 

μνήμη του κυκλώματος, επειδή ένα σύστημα με εξωτερική επεκτάσιμη μνήμη θα 

κόστιζε περισσότερο. Μεταγλωττιστές (compilers) και συναρμολογητές (assemblers) 

χρησιμοποιούνται για να μετατρέψουν κώδικα γλώσσας προγραμματισμού υψηλού 

επιπέδου σε γλώσσα μηχανής για να αποθηκευθεί στη μνήμη του μικροελεγκτή . 

Ανάλογα με τη συσκευή , η μνήμη που περιέχει το πρόγραμμα μπορεί να είναι μόνιμη , 

δηλαδή μνήμη ROM που μπορεί να προγραμματιστεί μόνο από το εργοστάσιο ή 

κάποια μνήμη flash ή κάποια erasable ROM. 

Οι μικροελεγκτές αρχικά προγραμματίζονταν με γλώσσα assembly, αλλά πλέον 

χρησιμοποιούνται αρκετά γλώσσες προγραμμτισμού υψηλού επιπέδου. Αυτές οι 

γλώσσες είτε σχεδιάζονται ειδικά για αυτό το σκοπό, είτε χρησιμοποιούνται γλώσσες 

γενικής χρήσης όπως C++ με compilers που περιέχουν περιορισμούς και 
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τροποποιήσεις για να υποστηρίζουν καλύτερα τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά των 

μικροελεγκτών. 

1.2.3 Ασύρματη Τηλεπικοινωνία 

Η ασύρματη τηλεπικοινωνία αφορά τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ δύο ~Ί 

περισσότερων σημείων τα οποία δε συνδέονται ενσύρματα. Οι αποστάσεις μεταξύ 

τους μπορεί να είναι μικρές, όπως μερικά μέτρα για το τηλεχειριστήριο της 

τηλεόρασης, μέχρι και χιλιάδες ή και εκατομμύρια χιλιόμετρα για επικοινωνία στο 

διάστημα. Περιλαμβάνει διάφορα είδη εφαρμογών, όπως ασύρματους πομποδέκτες, 

κινητά τηλέφωνα και ασύρματη δικτύωση. Αλλά παραδείγματα ασύρματης 

τεχνολογίας είναι συσκευές εντοπισμού (GPS), τηλεχειριστήρια πορτών , ασύρματα 

περιφερειακά εξαρτήματα ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως ποντίκια, πληκτρολόγια 

και ακουστικά, δορυφορική τηλεόραση , επίγεια τηλεόραση και ασύρματα τηλέφωνα. 

Οι ασύρματες λειτουργίες επιτρέπουν επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων , που θα 

ήταν αδύνατη ή μη συμφέρουσα με χρήση καλωδίων . 

Οι ασύρματες τηλεπικοινωνίες επιτυγχάνονται με τη μέθοδο ραδιοκυμάτων (RF), με 

επικοινωνία μικροκυμάτων, με υπέρυθρές ακτίνες για κοντινές αποστάσεις (IR, IrDA) 

και με άλλες τεχνολογίες όπως BLUETOOTH. Οι διάφορες εφαρμογές εμπεριέχουν 

επικοινωνία σημείου με σημείο , σημείου με πολλά σημεία, μετάδοση , κυψελωτά 

δίκτυα και άλλα ασύρματα δίκτυα . 

1.2.4 Τηλεμετρία 

Η τηλεμετρία είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει τη μέτρηση δεδομένων από 

απόσταση. Αν και ο όρος συνήθως αφορά την ασύρματη μεταφορά δεδομένων , 

συμπεριλαμβάνει επίσης τη μεταφορά δεδομένων μέσω άλλων μέσων όπως το 

τηλέφωνο ή το δίκτυο υπολογιστών και άλλα ενσύρματα μέσα. 

Εφαρμογές τηλεμετρίας εμφανίζονται συχνά σε μετεωρολογία, βιομηχανία καυσίμων, 

μηχανοκίνητο αθλητισμό, αγροτικές καλλιέργειες, δοκιμές πτήσεων, στρατιωτικά 

προγράμματα, φαρμακοβιομηχανίες, έρευνα της ζωής ζώων, εμπόριο , αστυνομία, 

παρόχους ενέργειας, δοκιμές και τηλεπικοινωνίες γενικότερα. 
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1.2.5 Σειριακή Επικοινωνία 

Στις τηλεπικοινωνίες και στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών , η σειριακή 

επικοινωνία είναι η διαδικασία της μετάδοσης δεδομένων bit προς bit, μέσω ενός 

καναλιού επικοινωνίας ή ενός διαύλου. Αυτό συμβαίνει σε αντίθεση με την 

παράλληλη επικοινωνία, όπου πολλά bit αποστέλλονται σα σύνολο, σε σύνδεση με 

διάφορα παράλληλα κανάλια. Η σειριακή επικοινωνία χρησιμοποιείται για 

επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων και για τα περισσότερα δίκτυα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, όπου το κόστος των καλωδίων και οι δυσκολίες συγχρονισμού κάνουν 

την παράλληλη επικοινωνία μη πρακτική. Η σειριακοί δίαυλοι δεδομένων γίνονται 

όλοι και πιο συνηθισμένοι σε μικρότερες αποστάσεις, όσο η βελτιωμένη ακεραιότητα 

του σήματος και η ταχύτητες μετάδοσης σε νεότερες σειριακές τεχνολογίες έχουν 

αρχίσει να ξεπερνούν τα πλεονεκτήματα της παράλληλης θύρας. Η μετάβαση από 

PCI σε PCI Express στους σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι ένα καλό 

παράδειγμα. 

Διάφορα χαρακτηριστικά παραδείγματα σειριακής διασύνδεσης με υπολογιστές είναι 

τα RS-232, FireWire, Ethernet, USB, SCSI, Serial ΑΤΑ, PCI Express. 

1.2.6 Διαδικτυακοί Εξυπηρετητές (Web Servers) 

Ως web server ορίζουμε τον εξοπλισμό (Η/Υ) είτε το λογισμικό που επιτρέπει 

διαδικτυακό υλικό να γίνεται διαθέσιμο μέσω του του διαδικτύου . 

Η πιο συνηθισμένη χρήση των εξυπηρετητών είναι η φιλοξενία ιστοσελίδων , αλλά 

υπάρχουν και άλλες χρήσεις όπως το gaming, η αποθήκευση δεδομένων ή η εκτέλεση 

εφαρμογών. 

Η βασική λειτουργία ενός web serνer είναι να εμφανίζει ιστοσελίδες μέσω 

αιτημάτων, χρησιμοποιώντας το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου (Hypertext 

Transfer Protocol,HTTP). Αυτό σημαίνει παράδοση εγγράφων HTML και κάθε 

επιπρόσθετο στοιχείο που μπορεί να περιλαμβάνεται σε ένα έγγραφο, όπως εικόνες 

και scripts. 
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Ένας παράγοντας από τη μεριά του χρήστη, συνήθως ένα πρόγραμμα περιήγησης στο 

διαδίκτυο (web browser), αρχικοποιεί την επικοινωνία πραγματοποιώντας ένα αίτημα 

με ΗΤΤΡ και ο εξυπηρετητής απαντά με το περιεχόμενο που ζητήθηκε ή με ένα 

μήνυμα λάθους, αν δεν καταφέρει να απαντήσει στο συγκεκριμένο αίτημα. Το 

ζητούμενο υλικό είναι συνήθως ένα αρχείο αποθηκευμένο στο serνer. 

Αν και συνήθως η βασική λειτουργία είναι να εξυπηρετεί περιεχόμενο, η πλήρης 

ενσωμάτωση του ΗΤΤΡ συμπεριλαμβάνει επίσης τρόπους αποδοχή περιεχομένου από 

clients. Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται για να καταχωρεί ο χρήστης 

περιεχόμενο σε φόρμες ή να ανεβάζει ακόμα και αρχεία. 

Πολλοί εξυπηρετητές υποστηρίζουν επίσης δυναμικό περιεχόμενο και serνer-side 

scripting χρησιμοποιώντας γλώσσες όπως ΡΗΡ και ASP. 

Οι διαδικτυακοί εξυπηρετητές δε χρησιμοποιούνται μόνο για το διαδίκτυο. Μπορούν 

επίσης να ενσωματωθούν σε λειτουργίες συσκευών όπως εκτυπωτές, δρομολογητές, 

κάμερες, εξυπηρετώντας μόνο το τοπικό δίκτυο. 

Οι Apache serνers είναι αυτοί που κυριαρχούν στο μερίδιο της αγοράς. Ακολουθούν 

οι IIS της Microsoft, οι NGINX και οι GWS της Google. 

1.2. 7 Ιστότοποι 

Ένας ιστότοπος (website) είναι ένα σύνολο σχετικών μεταξύ τους ιστοσελίδων που 

περιέχουν περιεχόμενο όπως κείμενο, εικόνες, βίντεο, ήχους κτλ. Ο ιστότοπος 

φιλοξενείται σε ένα τουλάχιστον διαδικτυακό εξυπηρετητή, προσβάσιμο από το 

διαδίκτυο ή από ένα τοπικό δίκτυο, μέσω μιας διεύθυνσης γνωστής ως Uniform 

Resource Locator (URL). Όλοι οι δημόσια διαθέσιμοι ιστότοποι συγκεντρωτικά 

αποτελούν το διαδίκτυο. 

Η ιστοσελίδα (webpage) είναι ένα αρχείο, συνήθως γραμμένο ως απλό κείμενο 

σύμφωνα με τα πρότυπα της HTML. Μια ιστοσελίδα μπορεί να εμπεριέχει στοιχεία 

από άλλους ιστότοπους όπως συνδέσμους. 
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Οι ιστοσελίδες είναι προσβάσιμες και μεταφέρονται μέσω του πρωτοκόλλου ΗΤΤΡ, 

το οποίο μπορεί προαιρετικά να περιέχει κρυπτογράφηση (HTTPS) για να παρέχει 

ασφάλεια και προστασία για το χρήστη. Η εφαρμογή του χρήστη, συνήθως ένας 

browser, εμφανίζει τη σελίδα σύμφωνα με τον HTML κώδικα στην οθόνη του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Οι σελίδες ενός ιστότοπου είναι προσβάσιμες συνήθως από ένα απλό URL που 

ονομάζεται διεύθυνση. Τα URL οργανώνουν τις σελίδες με μια ιεραρχία, παρόλο που 

οι σύνδεσμοι (hyperlinks) είναι αυτοί που καθορίζουν τη δομή που αντιλαμβάνεται ο 

χρήστης και τον καθοδηγούν. 

Πολλοί ιστότοποι απαιτούν εγγραφή για πρόσβαση σε κάποιο ή όλο τους το 

περιεχόμενο. 

Οι ιστοσελίδες κατασκευάζονται συνήθως με τη γλώσσα HTML. Με τη γλώσσα αυτή 

απεικονίζεται συνήθως στατικό, μη δυναμικό περιεχόμενο όπως εικόνες και κείμενο . 

Για την ενσωμάτωση πιο δυναμικών στοιχείων χρησιμοποιούνται scripts (Flash, 

Java). Υπάρχουν όμως και γλώσσες που υποστηρίζουν δυναμικό περιεχόμενο, όπως η 

ΡΗΡ και η ASP, που ενσωματώνονται και συνεργάζονται πλήρως με την HTML. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

2.1 Ορισμός του προβλήματος 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη συστήματος μέτρησης δονήσεων 

με επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων, του οποίου τα δεδομένα συλλέγονται ασύρματα 

και λαμβάνονται μέσω του διαδικτύου. Η ανάπτυξη του συστήματος κινήθηκε στο 

θεωρητικό υπόβαθρο του προηγούμενου κεφαλαίου. 

Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω του επιταχυνσιομέτρου, το οποίο ελέγχεται από ένα 

μικροελεγκτή συνδεδεμένο ασύρματα με ηλεκτρονικό υπολογιστή . Το λογισμικό που 

επιλέχθηκε και αναπτύχθηκε συλλέγει τα δεδομένα από τη σειριακή θύρα του 

υπολογιστή και τα απεικονίζει σε ιστοσελίδα προσβάσιμη από το διαδίκτυο. 

2.2 Hardware 

2.2.1 Επιταχυνσιόμετρο 

Σίγουρα χρειάζεται ένα επιταχυνσιόμετρο. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

ληφθούν υπόψιν είναι: 

• Εύρος ευαισθησίας - Ένα από τα πιο κύρια χαρακτηριστικά είναι το πλήρες 

εύρος λειτουργίας του επιταχυνσιομέτρου. Το ανώτατο και το κατώτατο όριο 

επιτάχυνσης που η συσκευή μπορεί να μετρήσει. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, το μικρότερο εύρος σημαίνει μεγαλύτερη ακρίβεια στα 

αποτελέσματα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πιο ακριβής ανάγνωση των 

δεδομένων με ένα επιταχυνσιόμετρο μικρού εύρους. Για την ανίχνευση 

δονήσεων δε θα χρειαστεί κάτι μεγαλύτερο από μερικά g. 

• Διεπαφή Αυτό είναι άλλη μία σημαντική προδιαγραφή . Τα 

επιταχυνσιόμετρα θα έχουν είτε αναλογική, είτε ψηφιακή διασύνδεση . Το 

επιταχυνσιόμετρο με αναλογική έξοδο θα παράγει μία τάση η οποία θα είναι 

άμεσα ανάλογη με την αισθανόμενη επιτάχυνση. Στα Og, η τάση εξόδου θα 
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είναι περίπου στο μισό της τάσης λειτουργίας (1.65V για λειτουργία στα 

3.3V). Σε γενικές γραμμές τα αναλογικά επιταχυνσιόμετρα είναι τα πιο 

εύκολα στη διαχείριση γιατί υπάρχουν μετατροπείς αναλογικού σήματος σε 

ψηφιακό, ενσωματωμένοι στους περισσότερους μικροελεγκτές. Τα ψηφιακά 

επιταχυνσιόμετρα είναι συνήθως πιο δύσχρηστα και λιγότερο διαδεδομένα . 

• Αριθμός αξόνων - Αν και υπάρχουν επιταχυνσιόμετρα που μετράνε 

επιτάχυνση σε δύο άξονες, τα πιο συνηθισμένα είναι τα επιταχυνσιόμετρα 

τριών αξόνων. Η διαφορά στην τιμή είναι ελάχιστη και η παραπάνω 

πληροφορίες είναι πάντα χρήσιμες. 

• Κατανάλωση ενέργειας - Κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψιν αν το συστημά 

μας ώς ασύρματο τροφοδοτείται με μπαταρία είναι η κατανάλωση. Κάποιοι 

αισθητήρες έχουν λειτουργία αναμονής σε περίπτωση που το 

επιταχυνσιόμετρο δε χρειάζεται μια δεδομένη στιγμή. 

• Επιπλέον χαρακτηριστικά - Πολλά προσφάτως ανεπτυγμένα επιταχυνσιόμετρα 

μπορεί να περιέχουν χαρακτηριστικά πέρα από τη μέτρηση επιτάχυνσης όπως 

ορισμός εύρους μέτρησης, λειτουργία αναμονής και άλλες ρυθμίσεις . 

Το επιταχυνσιόμετρο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να είναι μόνο ένα 

ολοκληρωμένο κύκλωμα, αλλά μπορεί και να είναι σε μορφή πλακέτας, για 

ευκολότερη χρήση και διασύνδεση με μικροελεγκτές και άλλα εξαρτήματα. 

2.2.2 Μικροελεγκτής 

Ένας ή περισσότεροι μικροελεγκτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση 

της εργασίας. Η λειτουργία που καλείται να πραγματοποιήσει ο μικροελεγκτής που 

χρειαζόμαστε είναι αρκετά απλή, πράγμα που σημαίνει ότι δε χρειάζεται να γίνει 

ιδιαίτερη έρευνα στα χαρακτηριστικά του, ούτε χρειάζεται κάτι ιδιαίτερα 

εξειδικευμένο . Όπως και στο επιταχυνσιόμετρο βέβαια υπάρχουν κάποιοι παράγοντες 

που πρέπει να ληφθούν υπόψιν: 
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• Συνδεσμολογία - Όπως και στην περίπτωση του επιταχυνσιομέτρου, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είτε ένας μικροελεγκτής αυτούσιος, είτε μια υλοποίηση του 

σε πλακέτα. Η πλακέτα προσφέρει ευκολία, αξιοπιστία, καλύτερη διασύνδεση 

και μειώνει τις εργασίες, αλλά κοστίζει περισσότερο. 

• Υποστήριξη - Πολλά μοντέλα είναι πιο διαδεδομένα από άλλα και έτσι έχουν 

καλύτερη συμβατότητα και υποστήριξη, με δεκάδες πληροφορίες στο 

διαδίκτυο και σε βιβλία, με παραθέσεις χρηστών αναφορικά στις εμπειρίες 

τους και στην ανάπτυξη των δικών τους έργων. 

• Περιφερειακά - Σε περίπτωση επιλογής πλακέτας, υπάρχουν πολλές 

δυνατότητες διασύνδεσης όπως USB, Ethernet. Επίσης χρήσιμοι είναι κάποιοι 

επιπλέον controllers και μνήμη. 

• Κατανάλωση -Όπως και με την περίπτωση του επιταχυνσιόμετρου πρέπει να 

ληφθεί υπόψιν το θέμα της κατανάλωσης αν ο μικροελεγκτής χρησιμοποιείται 

ασύρματα. 

• Λογισμικό - Επιπροσθέτως, πρέπει να ληφθεί υπόψιν το θέμα του 

προγραμματισμού του μικροελεγκτή. Οι μικροελεγκτές προγραμματίζονται με 

διάφορες γνωστές γλώσσες υψηλού επιπέδου ή κάποιες εκδόσεις τους ειδικά 

κατασκευασμένες για αυτούς. 

2.2.3 Wireless Modules 

Το τελευταίο βασικό κομμάτι της κατασκευής είναι η συσκευή που θα 

πραγματοποιήσει την ασύρματη δικτύωση. Χρειάζεται ένας πομποδέκτης που πρέπει 

να είναι συμβατός και να συνδέεται εύκολα με το μικροελεγκτή. Μπορεί να επιτρέπει 

σύνδεση σημείου προς σημείου (point to point), όπως στην παρούσα εργασία, ή να 

είναι πολλαπλών σημείων (multipoint) για να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης σε 

δίκτυο αισθητήρων. 
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2.3 Software 

Όταν τα δεδομένα αρχίσουν να μεταδίδονται στον υπολογιστή ξεκινά η διαδικασία 

της αξιοποίησής τους. 

2.3.1 Ανάκτηση 

Τα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν με κάποιο πρόγραμμα, για παράδειγμα ένα 

logger που διαβάζει τη σειριακή πόρτα και καταγράφει τα δεδομένα σε ένα αρχείο 

txt. Το πρόγραμμα αυτό πορεία να καθορίζει κάποιες παραμέτρους για τη ροή των 

δεδομένων, όπως τη συχνότητα με την οποία θα διαβάζεται η πόρτα, για να έχουμε 

διαχείριση σε πραγματικό χρόνο. 

Αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με θύρα Ethernet μπορεί να στέλνει τα δεδομένα 

κατευθείαν σε μια βάση δεδομένων από την οποία θα τα κάνει διαθέσιμα στο web 

serνer και το site. 

2.3.2 Εγκατάσταση Web Server 

Θα πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή λογισμικό serνer . Για τις πιο διάσημες 

υλοποιήσεις όπως Apache και IIS υπάρχουν έτοιμες λύσεις με προγράμματα όπως το 

ΧΑΜΡΡ (Apache, MySQL, ΡΗΡ, Perl). 

2.3.3 Γλώσσες προγραμματισμού 

Για την απεικόνιση των δεδομένων, καθώς και για τη δημιουργία της ιστοσελίδας 

χρειάζονται κώδικες στις κατάλληλες γλώσσες και για αυτό πρέπει να 

χρησιμοποιείται και ανάλογο λογισμικό. Προτιμάται η χρήση γλωσσών ευρείας 

χρήσης που συνεργάζονται μεταξύ τους και διευκολύνουν την κατασκευή του έργου. 
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε συνάρτηση με το θεωρητικό υπόβαθρο, τις πιθανές μεθόδους, τις διαθέσιμες 

γνώσεις, τις δυνατότητες και τους όποιους περιορισμούς υπήρξαν, επιλέχθηκε η 

συγκεκριμένη επίλυση του προβλήματος. 

3.1 Λίστα εξοπλισμού 

• Επιταχυνσιόμετρο ADXL 335 Breakout board επιταχυνσιομέτρου 3 

αξόνων με μία είσοδο για τάση λειτουργίας 3.3V, εύρος ευαισθησίας ±3g, 

γείωση, 3 εξόδους (χ, y, z) και Reset. 

• Μικροελεγκτής Arduino Uno R3 - Πλακέτα Arduino με το μικροελεγκτή 

ATmega328, είσοδο τάσης λειτουργίας 7-12V, 14 ψηφιακές εξόδους, 6 

αναλογικές εισόδους, μνήμη flash 32kb και ταχύτητα ρολογιού 16Mhz. 

• 2 Ασύρματα rnodules XBee 2rn W Chip Antenna Series 2 Ασύρματοι 

πομποδέκτες με 3.3V τάση εισόδου, 250kbps μέγιστο ρυθμό μετάδοσης 

δεδομένων, 2rnW σήμα, περίπου 100 μέτρα εμβέλεια, κεραία μικροτσίπ, 6 

εισόδους αναλογικού σήματος σε ψηφιακό 1 Obit, 8 ψηφιακές 

εισόδους/εξόδους, 128bit κρυπτογράφηση, δυνατότητα σύνδεσης σημείου 

προς σημείο και δυνατότητα σύνδεσης δικτύου πομποδεκτών. 

• Διάφορα περιφερειακά - Explorer USB για τη σύνδεση των XBee με τον 

υπολογιστή, XBee shield πλακέτα βοηθητική για τη διασύνδεση του 

μικροελεγκτή Arduino με τους πομποδέκτες, καλώδια USB, ακροδέκτες, 

μπαταρίες. 

Επιλέχθηκε επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων ευαισθησίας ±3g που κρίνεται αρκετή 

για το σκοπό της εργασίας. Η υλοποίηση του σε μια μικρή πλακέτα δεν ανέβασε 
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ιδιαίτερα το κόστος και ωφέλησε στην ευχρηστία του. Η τάση λειτουργίας του είναι 

αρκετά συνηθισμένη. 

Οι μικροελεγκτές Arduino είναι εξαιρετικά διαδεδομένοι. Χρησιμοποιούνται σε ένα 

τεράστιο εύρος κατασκευών, από χόμπυ μέχρι εξειδικευμένες επαγγελματικές 

χρήσεις. Η υλοποίηση που επελέγη είναι ίσως η πιο διαδεδομένη και κρίθηκε 

κατάλληλη για τη συγκεκριμένη εργασία, παρέχοντας ευχρηστία, συνδεσιμότητα , 

υποστήριξη και επεκτασιμότητα. Ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή 

πραγματοποιείται από λογισμικό που παρέχει η εταιρία κατασκευής του, 

χρησιμοποιώντας μια γλώσσα προγραμματισμού με βάση τη γλώσσα Processing και 

C++. Πληροφορίες και υποστήριξη για το συγκεκριμένο εξάρτημα υπάρχουν σε 

πλεονασμό στο διαδίκτυο λόγω της ευρείας χρήσης του. Επίσης παρέχει εξόδους με 

την ακριβή τάση λειτουργίας του επιταχυνσιομέτρου και των πομποδεκτών. 

Θα μπορούσε να είχε προτιμηθεί κάποιος πιο εικονομικός και εξίσου διαδεδομένος 

μικροελεγκτής της οικογένειας των PIC για παράδειγμα, αλλά αυτό θα προσέθετε 

δυσκολία και ώρες εργασίας για την πραγματοποίηση της εργασίας, καθώς και ίσως 

επιβάρυνση στο τελικό κόστος λόγω πιθανής αγοράς κάποιας έξτρα 

πλακέτας/breadboard και υλικών για τη σύνδεση των απαραίτητων κυκλωμάτων. 

Οι πομποδέκτες XBee που προτιμήθηκαν χαρακτηρίζονται από τα περισσότερα 

πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν και για τους μικροελεγκτές Arduino. Η συνεργασία 

των εξαρτημάτων αυτών είναι άψογη και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και 

υλοποιήσεις βασισμένες σε αυτό το συνδυασμό. Οι συγκεκριμένοι πομποδέκτες 

ρυθμίζονται με λογισμικού της εταιρίας παραγωγής του με σαφή και εύκολο τρόπο . 

Το συγκεκριμένο μοντέλο, εκτός από σύνδεση σημείου προς σημείο (point to point), 

παρέχει και δυνατότητα δημιουργίας δικτύου αισθητήρων (rnesh network) . Αυτό 

αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα επέκτασης αν και σε αυτή την εργασία ασχολούμαστε 

μόνο με επικοινωνία σημείου προς σημείο. Το παραπάνω κόστος σε σχέση με ένα 

απλούστερο point to point μοντέλο ήταν ελάχιστο. Η εμβέλεια λειτουργίας είναι 

υπεραρκετή για την κατασκευή μας. 

Τέλος χρειάστηκαν κάποια υλικά και καλώδια για τη σύνδεση των εξαρτημάτων 

μεταξύ τους και τον προγραμματισμό τους. Το ασύρματο σύστημα μέτρησης 
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δονήσεων θα τροφοδοτείται από μια μπαταρία 9V που είναι μια σωστή τάση 

λειτουργίας για το μικροελεγκτή πάνω στον οποίο συνδέουμε και τα υπόλοιπα. Η 

μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί με κάποιο τροφοδοτικό αν είναι διαθέσιμο ή μια 

άλλη μπαταρία ή κάποιο μετασχηματιστή τάσης ανάλογα με της ανάγκες μας. 

3.2 Λίστα λογισμικού 

• Arduino - Το εργαλείο προγραμματισμού του μικροελεγκτή 

• X-CTU - Το πρόγραμμα ρύθμισης και προετοιμασίας των πομποδεκτών 

XBee 

• RS232 Data Logger Πρόγραμμα ανάγνωσης και αποτύπωσης των 

δεδομένων της σειριακής θύρας (COM) του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

• Bloom - Εξειδικευμένη εφαρμογή που μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο τα 

δεδομένα της σειριακής θύρας σε server τον οποίο χρησιμοποιούμε. 

• ΧΑΜΡΡ Πακέτο προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού, λογισμικού 

ανοικτού κώδικα και ανεξαρτήτου πλατφόρμας το οποίο περιέχει τον 

εξυπηρετητή ιστοσελίδων http Apache, την βάση ιστοσελίδων MySQL και 

ένα διερμηνέα για σενάρια γραμμένα σε γλώσσες προγραμματισμού ΡΗΡ και 

Perl. 

• Notepad++ - Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και κώδικα 

• Processing - γλώσσα προγραμματισμού ανοικτού κώδικα και παράλληλα 

ένα προγραμματιστικό περιβάλλον για ανθρώπους που θέλουν να 

προγραμματίσουν εικόνες, animation και ήχο, με βάση τη γλώα α 

προγραμματισμού Java. 

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτ' και 

για τους πομποδέκτες είναι συγκεκριμένο. 

Το ΧΑΜΡΡ είναι μια πολύ καλή λύση κυρίως για πειραματικούς σκοπούς αλλά αι 

για κάτι μόνιμο. Καταλήξαμε στη χρήση του διαδεδομένου συνδυασμού serve 
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Apache, βάσης δεδομένων MySQL και τη γλώσσα κατασκευής ιστοσελίδων 

δυναμικού περιεχομένου ΡΗΡ σε περιβάλλον Windows λόγω καλύτερης εξοικείωσης 

σε σχέση για παράδειγμα με περιβάλλον Linux. Η ΡΗΡ είναι μια γλώσσα 

προγραμματισμού που εξελίσσεται συνεχώς και χιλιάδες άνθρωποι ασχολούνται με 

αυτή καθημερινά. Μπορεί να συνεργαστεί με html, java, flash και ό,τι άλλο 

χρειάζεται για την κατασκευή ενός διαδραστικού και σύγΧ,Ρονου ιστότοπου. Το 

ΧΑΜΡΡ προτιμήθηκε ως πολύ βολική λύση όντας ένα εύχρηστο πακέτο 

εγκατάστασης εξυπηρετητή. 

Το Notepad++ όπως υπονοεί το όνομά του είναι μια βελτιωμένη έκδοση της γνωστής 

εφαρμογής Notepad των Windows. Χρησιμοποιείται κυρίως για συγγραφή κώδικα 

υποστηρίζοντας πολλές γλώσσες προγραμματισμού και προσφέροντας ευκολίες στη 

σύνθεση και τη διατύπωση του κώδικα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

χρησιμοποιήθηκε κυρίως για ΡΗΡ και html. 

Το Bloom είναι μια εφαρμογή η οποία διαβάζει τα δεδομένα που λαμβάνονται από τη 

σειριακή θύρα και τα προωθεί σε έναν εξωτερικό server που θα χρησιμοποιήσουμε ο 

οποίος με τη σειρά του τα κάνει stream σε πραγματικό χρόνο . Η συγκεκριμένη λύση 

ίσως δεν είναι η πιο αξιόπιστη γιατί εξαρτώμεθα από ένα τρίτο εξυπηρετητή που αν 

και πιθανότατα θα λειτουργεί για πάντα μπορεί κάποια στιγμή να αντιμετωπίσει 

κάποιο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά προτιμήθηκε λόγω προβλημάτων και έλλειψης 

χρόνου ως μια αποδεκτή λύση. 

3.3 Κατασκεύη και εκτέλεση της εργασίας 

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν κάποιες απαραίτητες κολλήσεις και συναρμολογήσεις. 

Κολλήθηκαν headers στο XBee shield και στο επιταχυνσιόμετρο. Τοποθετήθηκε ο 

ένας XBee πομποδέκτη στο XBee shield το οποίο με τη σειρά του εφαρμόστηκε στον 

μικροελεγκτή. Στη συνέχεια κολλήθηκε το επιταχυνσιόμετρο σε διαθέσιμο χώρο στο 

shield και συνδέθηκε με τον Arduino με headers και μικρά καλώδια. Το άρθρωμα 

μικροεπεξεργαστή - πομποδέκτη - αισθητηρίου θα είναι έτοιμο προς χρήση μετά την 

κατάλληλη ρύθμιση των 2 πομποδεκτών. 

17 



Από τη μεριά του υπολογιστή το μόνο που χρειάστηκε ήταν η σύνδεση του άλλου 

πομποδέκτη σε θύρα USB. Αυτό επετεύχθη μέσω ενός ειδικού Xbee explorer adapter. 

3.3.1 Ρύθμιση των πομποδεκτών 

Μέσω του περιφερειακού Xbee Explorer και του προγράμματος X-CTU συνδέθηκαν 

και ρυθμίστηκαν οι δύο πομποδέκτες. Για επικοινωνία σημείου προς σημείο θα 

πρέπει να ορίσουμε τον ένα πομποδέκτη ως router και τον άλλο ως coordinator στα 

Xbee Series 2. 

Ανοίγοντας το X-CTU, έχοντας συνδέσει το ένα από τα δύο ασύρματα module, στην 

επιλογή Select Com Port θα πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη θύρα. Στην περίπτωσή 

μας είναι η σειριακή θύρα 3 (COM 3). 
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Ab001Jt 

PC Settings j Range Τ est ! Τ erminal j Modem Configuration j 
:- Com Port S etup ··· 

ommunications Port COM1 Baud j9600 

Flow Control t~ONE 

Data Bits 

Parity 

Stop Bits 

Host Setup 1 User Com Ports j Network lnterface j 
ΑΡΙ 

EnableAPI 

,. Α Τ command S etup 
ASCll Hex 

i Command Char acter (CC) Γ+ 28 

G uard Τ ime Β efore [Β Τ) 1000 

.-· Modem Flash Update 
' 
1 Νο baud change 
! 

Εικόνα 3.1 

R eponse Τ imeout 

Timeout 

8 

ΝΟΝΕ 

Test / Query 

1000 

... 1 
··--' 

Πατώντας το κουμπί Test Ι Query αν έχουμε κάνει τη σωστή επιλογή θα εμφανιστεί 

το εξής παράθυρο που παραθέτει κάποιες βασικές πληροφορίες για τον πομποδέκτη. 

Το Serial Number θα πρέπει να σημειωθεί γιατί χρειάζεται να οριστεί στις ρυθμίσεις 

του άλλου πομποδέκτη για να επικοινωνούν μεταξύ τους. 
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Host 

Communication with modem .. OK 
Modem type = ΧΒ24-Β 
Modem firmware νersion = 20Α7 

S erial Ν umber = 13.Δ.2004079987 4 

Retry 

Baud j9600 ___ :Ξ] 

Ι' -· ··· -;-i 
......... 1 

1

1 ___ J 
4 

οκ 

~ ΑΡ ·~-----···-··---------------------! Γ ~E!§Jn§!!ab!ii:!le!EA§!P~I ΞΞΞΞΞΞΞΞji' T§!!im§Eeg;;ou;;;::t ~· ·"'Ξf·.,·5\f"'G:· :::· ::::t~·ΞΞ·-,·c::::::::· :::1Jt·~Ξ· Oj..10 

ΑΤ command Setup 
! ASCll 

; Command Character [CC) r:-· 
· Guard Time Before [ΒΤ) j 1000 

• Modem Flash Update · 

Γ Νο baud change 

Εικόνα 3.2 

Επιλέγοντας την καρτέλα Modem Configuration ορίζουμε τον πομποδέκτη ως 

coordinator 

ΒΙΒΛΙΟΘΗ Η 

Τ Ε Ι ΠΕΙ ΡΑIΑ 
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r. ~c:::ι:rn Profile P,erηote Configuratio11 ... 

PC Settings j Range Τ est j Τ erminal Modem Configuration 1 

Modem Parameter and Firmware Parameter View Profile 

Read . j ~rite .1 Restore J Clear Screen 

Always Update Firmware 

f:;:J· -\~ Networking 
l:!J [1234) 10 -ΡΑΝ 10 

•. ··· t1 [FΠΤ) Sϊ:: - Sc.11r, C:l-:aηnel~ 

~ [3) ·Ξ;D - :3c .. 5Γι Dur-5tion 
t1 [Ο) z~; -ZigE:ee St<Jck. Prcfi!e 
tJ (ΓF ) tJJ - Node .. loiπ T1 rr1E< 

; .. t1 [1234) ΟΡ - Operating ΡΑΝ 10 
· · · l:!J (88CD) ΟΙ - Operating 16-bit ΡΑΝ 10 
•. · · !a (12) CH - Operating Channel 
· t1 [Α) NC - Number of Remaining Children 

ΞJ· -(~ Addressing 
· · · ~ [13Α200) SH - Serial Number High 

l:!J [40799874) SL - Serial Number Low 
tJ (0) ΜΥ - 16-bit Network Address 

.. t1 [13Α200) DH - Destination ,Δ,ddress High 
· · ·· t) [40799868) DL - Destination Address Lo•N 
•·· k!J [COORDINATOR1) ΝΙ - Node ldentifier 

t1 (1Ε) ΝΗ - Hsx1πur11 Ηο;:κ 
"'"' ι· r1) "' 1 ο · 1 - .. · · · 1i!1 ... Ι ()! · - J f0.3()C:."!~, [·; t<JΙU:', 

ίChange Mtworking settings 

9600 8-Ν-1 FLOW:NONE 

Εικόνα 3.3 
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Επίσης πρέπει να οριστεί ένα ID (στη συγκεκριμένη περίπτωση 1234), καθώς και το 

Node Identifier, το οποίο ορίστηκε ως COORDINATORl. Η τελική απαραίτητη 

ρύθμιση είναι το Destination Address High και Low στα οποία πρέπει να τοποθετηθεί 

το serial nurnber του άλλου πομποδέκτη. Οι αλλαγές αποθηκεύονται πατώντας το 

πλήκτρο Write. 

Συνδέοντας το δεύτερο πομποδέκτη αρχίζουμε τη διαδικασία με τον ίδιο τρόπο, 

πατάμε Test Ι Queπy και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. 

Communication with modem .. OK 
Modem type = ΧΒ24-Β 
Modem firmware version = 22ΑΟ 

Serial Number = 116.20040799868 

Εικόνα 3.4 

Retry ΟΚ 
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Στην καρτέλα Modem Configuration ο πομποδέκτης ορίζεται ως router. 

Mc cie.rn Paran1eter Prcfile P,en1cte Configurati on ... 

PC Settings ! Range Test 1 Terminal Modem Configuration J 

· Modem Parameter and Firmware ···· 11 Parameter View ; Profile 

Veroicπ s. ... 

Versions 

Download new ι Υ. Γ-R~~·~J]~Writej -~esto~ ' Clear Screen 

Γ Always Update Firmware Sflow Default:J νersions... 1 1 · 
,,, ,, ,, . .. 1 

p., ι::τη:- , ·::["·. •::. (. "'!' 1··"r·•"'1·,.-... j : 11!1 ι· r , . J -. .<-~ - · ~· "" '-f , ~~ .• ,.,., , ··~· "' 

~ SO ,. S ζ;ό () Uurό~ί:n 

~ fOj ~=s Λ .~. ι~.:)~ Γ·tι:,tiί~ 
~ NJ - NodeJoin Time 

: · ·· l:iJ NW - Ν etwork Watchdog Τ imeout 
· · ~ JV - Channel Verification 
~ iUi ,}j -Jσιη HoU:c: .. ;itιo> 

kίΙ ΟΡ - Operating ΡΑΝ ID 
~ ΟΙ - Operating 16-bit ΡΑΝ ID 
~ CH - Ο per ating Channel 

: ·· ~ Ν C - Ν umber of R emaining Children 
Ξ1 .ςΞj Addressing 

Ga SH - Serial Number High 
: · ~ SL - Serial Number Low 
: ·· !:!! ΜΥ - 16-bit Network Address 
~ Ι · ί)Η - υ e:,t!:'1'itl(H'• Λπ•Jισ.~.': 

: ·· ~ f.1\0:'%Θ74) Οι· D3.;ct i 1-.σtiσ r. /\ddrs;;~ ισ11·! 

Versίoη ·········· ··············· ··············· ······ ·· · ~ ! [ 22Δ.7 . 

- 1 

1 

1 ~ .. 1 
:set/read the ιιpper 32 bits of the 64 bit destirιatiorι extended address. OxOOOOOOOOOOOOFFFF 
!is the broadcast address for the ΡΑΝ. ΟχΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ can be used to address tf1e 
;Pan Coordinator. 

1 
ΆΑΝ G Ε: 0-α><FFFFFFFF 1 

.;;:;:;; . .=;;;;;;;:_=:;;;:.-==-=·----·= ,;;;;; .. -=-.--;;;,;;;;;~----- -· --·-·. ·:-.. ~--....... ! ........ Γ96δb8:Νϊ F'Cdw:NδNE x824-z8 \ter:22Aδ . Γ ······· ········· .. .. ...... ....... ..... ........ ... . ... ... .. 

Εικόνα 3.5 

Επίσης δίνεται το τυπικό ΡΑΝ ID 1234, το Node Identifier ορίζεται ως ROUTERl 

και το Destination Address παίρνει τις κατάλληλες τιμές, σύμφωνα με το serial 

number του coordinator. 

Τέλος, επανασυνδέοντας τον πρώτο πομποδέκτη ορίζουμε το Destination Address με 

τον ίδιο τρόπο. Οι ρυθμίσεις επαληθεύονται και από την καρτέλα Terminal με 

εντολές που εμφανίζουν την κατάσταση, την έκδοση του firmware, το Ρ ΑΝ ID, το 
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Node Identifier και τα χαμηλότερα ψηφία του destination αλλά και του source serial 

number. 

~ .. ~ [COM3J X-CTU 

A.bσut XMσden1 

PC Settings j Range Test Terminal j Modem Configuration j 
Line Status Assert 

,'ξ1°5 ·- ' DTR f ;,; RTS 1'1 , Break Γ , c;~~eort 
:+ ++δι< "-~ "~

.ΑΤνR 
• 20Α7 
ΆΤΙD 
1234 
ΑΤΝΙ 

:COOR.DI~,JATOR.1 
ΆTDl 
[40799868 
iATSL 
!40799874 
1 

Assemble j Clear : Show ! 
Packet 1 Screen 1 Hex ! 

/ ,,,.,,,,..,..,,,..,, __ ,,_~,,_,; ,.,,,,u,,,~ .• ,.,.Q"-h"' 

.. _:J 
-,,__,.-.-,,.,,,_..~,.,.,,,,_,,.,;..,c,;-.,,,,_;uu,~M•··-···""°·"°"'..-'""'-· ·-· ,.,,,,_,.,,,._,,,-.<-.,,,,,..,..,..,._,,.,_,,,,,_,.,,,,,., __ ~·-"'-ώΛ"'"""-"-;w". """ · .. . ,.,., ... , ,,, .... ,,..,,,,_,,.,.,.,., .. ,-.=.,-,..,-.,-., .. -.-.-,.,, .. ,,, . .,.., ... ,...-... .,.,-,.·., . .,-. .,-

··· ·· ·· ·· ·········Γs6οδ 8-Ν -1 ·· FLDW:NδNE .. iRx: 44 b,Yles 

Εικόνα 3.6 

3.3.2 Ρύθμιση του μικροελεγκτή 

Ο μικροελεγκτής, μέσω μιας πλακέτας/αντάπτορα (xbee shield) συνδέεται εύκολα με 

τον πομποδέκτη. Το επιταχυνσιόμετρο συνδέθηκε με καλώδια στις κατάλληλες 

υποδοχές του μικροελεγκτή - τάση 3.3V, γείωση, αναλογικές είσοδοι 0,1 και 2. 
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Για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή που 

παρέχεται από την εταιρία Arduino, βασισμένη στη γλώσσα Processing. 

Εικόνα 3.7 

3.3.2.1 Προγραμματισμός του μικροελεγκτή 

Σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα που χρειαζόμαστε είναι απλό. Πρέπει να διαβάζει 

τις 3 αναλογικές εισόδους του μικροελεγκτή που είναι συνδεδεμένες με τις εξόδους 
25 
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των αξόνων του επιταχυνσιομέτρου, να παρουσιάζει ως έξοδο τις τρεις αυτές τιμές 

και να τις μεταδίδει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω USB και της σειριακ1Ίς 

θύρας επικοινωνίας. 

Η έξοδος του επιταχυνσιομέτρου εκφράζεται σε μονάδες τάσης (m V). Αυτό θα 

μπορούσε να μείνει έτσι και η περαιτέρω επεξεργασία για την ορθή οπτικοποίηση 

των αποτελεσμάτων να πραγματοποιηθεί από το λογισμικό απεικόνισης ή από 

κώδικα στην ιστοσελίδα. Θα παρουσιαστούν 2 περιπτώσεις προγράμματος που 

χρησιμοποιήθηκαν, ανάλογα με τη μέθοδο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Ο 

μικροελεγκτής μπορεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να προγραμματιστεί μέσω 

καλωδίου USB ανάλογα με τις ανάγκες μας. 

Στην πρώτη περίπτωση επελέγη να γίνει άμεσα η μετατροπή στην πιο συνηθισμένη 

μονάδα επιτάχυνσης G. Δεδομένης της τροφοδοσίας των 3.3V, η αναλογία των 

εξόδων του επιταχυνσιομέτρου είναι 330mν/g. 

Καταλήξαμε στον εξής κώδικα: 

const ίnt xpίn = Ο; 

const ίnt ypίn = 1; 

const ίnt zpίn = 2; 

const float arduίno _power _supply = 5; 

constfloat sensor _power _supply = 3.3; 

const float zero _g_ bias = sensor _power _supply / 2,· 

void setupO { 

Serial. begίn (9600) ,· 
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} 

νοίd loopO { 

} 

float voltage _x = (analogRead(xpίn)) * arduίno _power _supply / 1024; 

float χ = (voltage _x - zero _g_bίas) * 1000 / 330; 

Serίal.prίnt(x) ; 

Serίal.prίnt (", "); 

float voltage _y = (analogRead(ypίn)) * arduίno _power _supply / 1024; 

float y = (voltage _y - zero _g_ bίas) * 1000 / 330; 

Serίal.prίnt(y); 

Serίal.prίnt (", "); 

float voltage _z = (analogRead(zpίn)) * arduίno _power _supply / 1024; 

float z = (voltage_J - zero_g_bίas) * 1000 / 330; 

Serίal.prίnt(z); 

Serίal.prίntlnO; 

delay(500); 

27 



Όπως προαναφέρθη ο κώδικας είναι πολύ απλός. Αντιστοιχεί τις αναλογικές εισόδους 

του Arduino ΑΟ,Α 1,Α2 σε χ, y και z αντίστοιχα. Έπειτα κάνει τις αριθμητικές 

μετατροπές σε μονάδες g σύμφωνα με δεδομένα και στοιχεία από το spreadsheet και 

μεταδίδει τα αποτελέσματα στη σειριακή θύρα με ρυθμό μετάδοσης που ορίζεται από 

την καθυστέρηση (delay) που επιλέγουμε. 

Στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε κώδικας με σκοπό τη συνεργασία με το 

λογισμικό SensorMonkey, το οποίο χρησιμοποιώ για να μεταδίδει τα αποτελέσματα 

στο server μας. 

νοίd _s·etup(j { 

8aίal.hegίn(9600 ); 

1 
J 

νοίd lοορΟ { 

} 

un.s-ίgned ίnf χ '' analo,gΠ.ead( Ο); 

ιιn8ψ;neιl ίηt γ = analogReaψ 1 ); 

un.~·ίgned ίnt z "' analogReacl( 2 ): 

8et'ial. 11·1·ίfe( ΟχΑ5 ): 

8aίal.11;;·ite( Οχ5Α ); 

8αίαl. 1νrίte ( hίghByte (χ) ) : 

8erίal.11!l'ίte( lov1 1Bγte( χ)) ; 

8aίal.111rίte( h(gi113γte( γ) ): 

8αίαl. νvι-ίte( lιnνByte(y )): 

Ξαiαl. Η'Γίle( fιίg11l3γte(::) ): 

8αία!. •11rite( lowBJHe( z)): 

clelay( 20 ); 
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Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί στην ίδια λογική με το προηγούμενο αντιστοιχώντας 

τις αναλογικές εισόδους με άξονες χ, y και z. Τα ADC pins είναι μήκους 1 Obit οπότε 

καταγράφονται ως 16bit σταθερές πριν σταλούν στη σειριακή πόρτα. Τέλος, πάλι 

ορίζεται μια καθυστέρηση που ορίζει το ρυθμό δειγματοληψίας. 

Το κομμάτι του Hardware έχει τελειώσει και το ασύρματο σύστημα είναι έτοιμο και 

λειτουργεί. Ακολουθεί στιγμιότυπο από την καρτέλα terrninal του προγράμματος X

CTU που εμφανίζει τα δεδομένα που μεταδίδονται ασύρματα στον πομποδέκτη από 

το άρθρωμα του μικροελεγκτή και του επιταχυνσιόμετρου με τον έτερο πομποδέκτη. 

PC S ettings ! R ange Τ est 

Line S tatus Assert 

CTS li!IDllD DTR ~ RΤS ϊ...ι 

' .. ·c · ········7 .. .., ........ ') ............. o········· ···"i ·"' 
:. 2.4 1 ,L.Ll ,.l.L / 
.- 0 .18,-0.25.0 .5 2 
. 3. 06,0 .2 7, -0.31 
. Ο . 58, ·-Ο . 87 , Ο. 36 
. 2.03,0.84 ,0.03 
.0. 31 ,4.16,0 . 68 
.0. 62,0 .25 ,0 . 70 

~ .- Ο . 03, () . . 2 5 ,. Ο. 68 
. Ο. 71 , -Ο. 81 ,. Ο. 64 
.0.45,-1. 08 ,, 0 . 52 

.. Ο. 37 , -Ο. 35, Ο . 89 
· n ·1 ~ -n 7 0R Qι ςι~ 

~ • •,,,./ • . J ι .._, •. , , . . • ~ .-

•ο. 84 ' - 2. 01 , ο . i ο 
.-0.81, 0 .15,-0 . 25 
. 1. 39, -Ο. 5 3, 2 . 46 
. Ο. 61 , - Ο . 66, 1.41 
.-0 . 35,0 . 08 ,.0 . 39 
. ο . 59' -2. 2 5 'ο. 64 

·.-0.04,-0.24,0.33 
Γι t1 2 -Γι :17 ο· :ιο •"-'; --•_1 v _. ,, J . . '' .. .. J .... ..., 

.-0 . 25.-0.80 , -0. 12 
· . -Ο . 03 ~ -1.36,0.00 
. Ο . 33, -Ο. 64, -Ο . 15 
. 0.61 . -1.5 7, 0 . 89 
.-0. 01 , -0.44 , 0.77 
.-0. 24,-0 . 64, 0. 86 
.-0.21 , -0. 44 , 0 . 92 
.-0 .12 , -0 .47, 0 . 93 
.-0.12 , -0. 35 , 0 . 9 5 
.ι 

Clear 
Screen 

1 1 1--~~--~~~~-~~---:-'·~·-· ·-· .-~-~"·'···~·~·-··· ··---·--···-····-··· 

'tOM3 . 96008-Ν-1 FΊOW: NONE . R χ: 1 709 bytes 

Εικόνα 3.8 
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Τα δεδομένα είναι οι τιμές των εξόδων των αξόνων χ, y και z αντίστοιχα και 

παρουσιάζονται σε μονάδες g. Οι μετρήσεις έγιναν ασύρματα, ανακινώντας το 

άρθρωμα του επιταχυνσιομέτρου με τυχαίο τρόπο. 

3.3.3 Προώθηση των δεδομένων 

Τα δεδομένα συλλέγονται από την εφαρμογή Bloom. 

~;,S l o::·V~::ns::cn f!ash ..,.--::;------.-... -..... -.... -.... -..... -.... -..... -==-=·-=---------· -·· ! ''-~=-i~_····_:\!;fl 
,___(_O_N_-~C-DO_n_l __ - - - - --------- - --- ---- -------------- -····-·--------·-···--·-· . ι 

TCPi!P port: Datό bίts: , • ·-- - - • - - --· - - ~,~~e~ t~°.n.Si.tJS -- · ...... •·· .. . . 1 

StoP 

·· Cor.nectivn 2 

Start 

1 ____ .::,. ___ ) 

_____ _ J 

Εικόνα 3.9 

Poι~:f"!.i f:eαJ~rκy [Hz): Ρaπtγ bit: ; μ.:ceptεd f:corι'l!f';g ι: :Y.Ί~1ect~!·; from ::~er: t · 1 2::r.ο . σ. 1: 56 }-+S'. .. ll 

$eria! pcιr t: Sb::i bί~ : θγtes ser:t ονεr ΤCΡ_ι1Ρ S:oc.~e t : 10662 

Baud rc.te (bps): 

τσ.νw port: Oata bits: 

-·-.-.. · --~·~ ·-...,..,.........., 

Par; ty b;t: iN~ .,. ί 

Stc.pbόts: 

TCP ;ΊΡ port: Oat~ bits: 

Po!!:ng freqιerκy (Ηι): 

SeΓ~i oort: f(.6;:.;Γ"···· .. . ! '~" bίts : ...... ~ 

Baud raίe {bpsj: r96(~-~-~-. .,. , Flc·Λ' ::ontro! : 

Connectiorι 5tatus 

Con."lεction StaM 

1 

:1 
1! 
· Ι 

1 

i 1 

! 

1 

~ 1 

1 1 

i 
1 

! 1 

11 

1 

ι 1 

1 

1 ! 

1 
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Έπειτα, όπως φαίνεται στην εικόνα, επιλέγοντας το κατάλληλο baud rate, serial port 

και διαλέγοντας ένα TCP/IP port που δε χρησιμοποιείται, δημιουργεί μια σύνδεση 

περιμένοντας αιτήματα στο συγκεκριμένο port. 

Η σύνδεση θα γίνει με την εφαρμογή SensorMonkey χρησιμοποιώντας την τοπική 

διεύθυνση του υπολογιστή (localhost - 127.0.0.1). Στην καρτέλα Configure ορίζεται 

η διεύθυνση και το port, καθώς και ένα μικρό κομμάτι κώδικα που συντονίζει τις 

μεταβλητές των τριών αξόνων. 
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local SeHsors 

ρ,dd Seπsoι-

12ϊ.Ο.Ο. 1 

c:onfigure 

~Δ;_ddre ss: 127 .0 ~ 0 . 1 

Ρ ο ιt; 20000 

Fσπηat Desaii:1t io π: 

<b-γtestι-e a πι> 
<foπηat eπdia π= Hb ίg '' > 

,< cο π stϊ3 Γιt > ~;5</ c.o π st.a nt > 
<coηstaΓιt>5A</ co π sta n I: > 

R.emc·-:e Sensoι-

20000 

<νa ι·iab le t ype ="L!l6" > Ar:ce le!Όπeteι- X</'/aΓiati le > 
<\'a Γiab le tγpe = "υ16 ">Acce le ro1ηeter Y</ ·«aπab!e > 
<νa Γia b le tγp e ·=· ''u.1 6 " > Acce !e r-oΓnete r- Z <./\•a ι-ίab le > 

</foππat> 
</b γtestΓθaπ1.> 

Coππe:t 

Εικόνα 3. 10 

v 

Πατώντας Connect πηγαίνουμε έπειτα στην καρτέλα Stream και απο εκεί επιλέγουμε 

τους 3 άξονες του επιταχνυσιομέτρου και πατάμε Publish. Από το ξεχωριστό 

παράθυρο κάθε άξονα διαπιστώνεται η λειτουργία του επιταχυνσιομέτρου γραφικά . 
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ιcκal .S.erι!>ors 

Narηe 

Naιne 

, ί:l] Acce!eΓomε: tε:Γ Χ 

LlJ Accε:leron·1e te1· Υ 

iJ1 AcceieΓometeι· Ζ 

Εικόνα 3.11 

Ηγ Arduirιo (Acce:le rσ111eter Υ} :::. ο χ 

St:-cΨe: P,ed v Fill Red 

1ξ7.09 
·1ue 

N.y Aι·duirιo (Aα:elerometer Ζ) ~ ο χ 

Stι-.::Ψe: Red v FiH: Red 

:) 

Παράλληλα τα δεδομένα γίνονται διαθέσιμα για εμφάνιση σε ιστοσελίδα και είναι 

έτοιμα για περαιτέρω επεξεργασία. 
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3.3.4 Κατασκευή ιστοσελίδας 

Όπως προαναφέρθη εγκαταστάθηκε Apache Server μέσω του πακέτου ΧΑΜΡΡ . 

Ανοίγοντας τα κατάλληλα ports για http και ftp κατασκευάστηκε ιστοσελίδα 

διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Για τις ανάγκες της εργασίας δεν κατοχυρώθηκε κάποιο 

domain name, απλά χρειάζεται να πληκτρολογηθεί η ΙΡ και το κατάλληλο path που 

είναι αποθηκευμένη η σελίδα. 

Για τη σελίδα χρησιμοποιήθηκε γλώσσα HTML και ΡΗΡ, καθώς και ένα Javascript, 

το οποίο παρουσιάζει τα δεδομένα σε δυναμικό γραφικό περιβάλλον. 

Ακολουθεί ο κώδικας HTML και ΡΗΡ: 

< ! DOCTYP Ε html> 

<html> 

<head> 

<tίtle>Drίve α webpage ίn real-tίme usίng Arduίno, SensorMonkey and 

Processίng.js</tίtle> 

<scrίpt type= "textljavascrίpt" 

src= "http://sensormonkey. eeng. nuίm. ίelsocket. ίolsocket. ίo .js "> </scrίpt> 

<scrίpt type= "text(javascrίpt" 

src= "http://sensormonkey. eeng. nuίm. ίe/js/clίent. mίn.js "> </scrίpt> 

<scrίpt type= "text/javascrίpt" src= ''processίng-1 . 4.1 .js "> </scrίpt> 

<style type = "text/css "> 

.sensor-name { 

text-alίgn: center; 

wίdth: 300px; 

} 

canvas { 
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border: lpx solίd grey; 

} 

</style> 

</head> 

<body onload= 11setTίmeout( run, 100); 11> 

<dίν class= 11sensor-name 11> Accelerometer Χ </dίν> 

<canvas data-processίng-sources= 11Graph.pde 11 ίd= ''AccelX11> </canvas > 

<dίν class= 11sensor-name 11> Accelerometer Υ</dίν> 

<canvas data-processίng-sources= 11Graph.pde 11 ίd= ''AccelY11> </canvas> 

<dίν class= 11sensor-name 11> Accelerometer Ζ</dίν> 

<canvas data-processίng-sources= 11Graph.pde 11 ίd= 11Acce!Z11> </canvas> 

<scrίpt type= 11textljavascrίpt 11> 

functίon runO { 

var accelXGraph = Processίng. getlnstanceBy!d( ''AccelX11
); 

var accelYGraph = Processίng.getlnstanceBy!d( ''AccelY11 
); 

var accelZGraph = Processίng. getlnstanceBy!d( ''AccelZ 11
); 

accelXGraph.setColor( 255, Ο, Ο, 100 ) ; 11 Red. 

accelYGraph.setColor( Ο, 128, Ο, 100 ); 11 Green. 

accelZGraph.setColor( Ο, Ο, 255, 100 ) ; 11 Blue. 

11 1. Connect to SensorMonkey 
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11 2. Joίn namespace 

11 3. Subscrίbe to stream 

11 4. Lίstenfor 'publίsh' and 'bulkPublίsh' events 

var clίent = new Sensor Monkey. Clίent( "http://sensormonkey. eeng. nuίm. ίe ") ; 

clίent.on( "connect", functίonO { 

clίent.joίnNamespace( "Constantίnos Lίvadarίs's Namespace 267", 

"d833400alafe2c64e3bfa14cf5j874le24cdffae", functίon( e) { 

ίf( e) { 

alert( "Faίled to joίn namespace: "+ e ); 

return; 

} 

clίent.subscrίbeToStream( ''lpublίc/My Arduίno ", functίon( e) { 

ίf( e) { 

} 

alert( "Faίled to subscrίbe to stream: " + e ) ; 

return; 

clίent. on( ''publίsh ", functίon( name, fields) { 

if( name == = ' 'lpublίc/My Arduίno") { 

acce!XGraph. update( fields[ ''Accelerometer Χ"}) ; 

acce!YGraph. update( fields[ ''Accelerometer Υ"}) ; 
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} 

})," 

accelZGraph. update( fields[ 'Άccelerometer Ζ''] ); 

clίent. on( "bulkPublίsh ", functίon( name, fields) { 

if( name === ''lpublίc/My Arduίno") { 

for( var ί =Ο, len = fields[ ''Accelerometer Χ" ].length; ί < len; 

ί++) { 

} 

} 

} ) ; 

} ); 

} ); 

} 

accelXGraph. update( fields[ ''Accelerometer Χ"] [ ί] ): 

accelYGraph. update( fields[ ''Accelerometer Υ"] [ ί]); 

accelZGraph. update( fields[ ''Accelerometer Ζ"] [ ί]) ; 

clίent. on( "dίsconnect", functίonQ { · 

alert( "Clίent has been dίsconnected!" ); 

} ); 

} ) ; 
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</scrίpt> 

</body> 

</html> 

Ακολουθεί το Javascript, γραμμένο στο πρόγραμμα Processing. 

liJ Grapl1 Ι Processing 2.0b3 = @) 

int, yMin Ο; 

lΩ.t.. yMax 1023; // Η:~:ιχ:ιΔιυ.:ι. .. t-::+:;:.:;;:;(;(.tΞ'~i •.j=-.. ~·= :·:ι ~~·-'·• ':~·· 

cc.lo ϊ c; :: .' ;3ti:o1-: ~:: colΩr: \..i-3~6 ·ι:ο :J.f:·::ιπ ί,/J,Ζ:. ~;.ό.,..:Jμ 1, 

.,. 1Jιi setColoi: ( :ιηt:. i:, i rιt: g, :i.nt, b, j nt. a. ) { 
c = color ( i:, g, b, a. ); 

'o"Old zetUl) () 

s1ze ( 300, 200 ); 
fnuι,eRac:e ( 50 ) ; 
setColoi:( 255, Ο, Ο, 100 ); 
di:a.wGi:id () ; 

'\Π;~Ι1 .r1 .. r .AToJ.f!.ri .. r1 () . [ 
( 

Εικόνα 3.12 

fH 

1 

~ Ι 
1 

ίnt xPos =Ο; 11 Οριζόντιες συντεταγμένες χρησιμοποιούμενες για σχεδιαση σημείου. 
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ίnt yMίn =Ο; 11 Ελάχιστη αναμενόμενη μονάδα δεδομένων. 

ίnt yMax = 1023; 11 Ελάχιστη αναμενόμενη μονάδα δεδομένων. 

color c; 11 Χρώμα σχεδίασης γραφικής παράστασης. 

11 Ορίζεται το χρώμα σχεδίασης της γραφικής παράστασης. 

νοίd setColor( ίnt r, ίnt g, ίnt b, ίnt α) { 

c = color( r, g, b, α ); 

} 

νοίd setupO { 

} 

sίze( 300, 200 ) ; 

frameRate( 50 ); 

setColor( 255, Ο, Ο, 100); 

drawGridQ; 

νοίd drawO {} 11 Άδεια συνάρτηση drawO. 

νοίd drawGridO { 

ίnt h = heίght; 

ίnt w = wίdth; 
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} 

background( 255 ); 

stroke( 127, 127, 127, 127 ); 

11 Σχεδίαση οριζόντιων γραμμών. 

lίne(O, h l 4, w, h / 4 ); 

lίne( Ο, h / 2, w, h / 2); 

lίne( Ο, h * 3 / 4, w, h * 3 / 4 ); 

11 Σχεδίαση κάθετων γραμμών. 

lίne(w / 4, Ο, w / 4, h); 

lίne( w / 2, Ο, w / 2, h ); 

lίne( w * 3 / 4, Ο, w * 3 / 4, h ) ; 

11 Σχεδίαση ετικετών. 

jill( ο); 

text( str( yMίn ), 5, h - 5 ); 

text( str( yMax ), 5, 12 ); 

νοίd update( float data) { 

11 Όταν φτάνει στην άκρη της οθόνης να επιστρέφει στην αρχή. 
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} 

if( xPos > = wίdth) { 

xPos = Ο; 

drawGrίdQ; 

} 

11 Παρουσίαση της γραφικής παράστασης και άυξηση της οριζόντιας συντεταγμένης. 

data = map( data, yMίn, yMax, Ο, heίght ) ; 

stroke( c ); 

lίne( xPos, heίght, xPos, heίght - data ) ; 

xPos++; 

41 



3.3.5 Αποτελέσματα 

Εικόνα του επιταχυνσιομέτρου σε κατάσταση ηρεμίας: 

'Νi Γεlεπ Tilt 5εnsCΙ"ί119 χ 

; 79.167.71.202 "ϊ 

Accelerσnιeter Χ 

1023 

Accelerσineter Υ 

Accele1-oωeter Ζ 

1023 

Εικόνα 3.13 
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Εικόνα των αξόνων του επιταχυνσιομέτρου με μικρές δονήσεις: 

e c·, 79.167.71.202 

Acce.leroιneter Χ 

10.23 

Acceleroιne.ter Υ 
....... Ί 

1 
1023 

1 

ο 

Accelerσrneter Ζ 

1023 

Εικόνα 3. 14 
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Εικόνα των αξόνων του επιταχυνσιομέτρου υπό έντονες δονήσεις: 

Acceleroιneter Χ 

Accelerσιne.ter Υ 

1023 

Εικόνα 3.15 
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Δονήσεις στον άξονα z (πάνω - κάτω): 

(- c ···' 79.167.71.202 

Accelerσ111eter Χ 

102:3 

ο 

Acceleωtneter Υ 
. 1023 1 

1 

Accelerσωeter Ζ 

1023 

Εικόνα 3.16 
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Δονήσεις στον άξονα χ (μπρος - πίσω): 

•Ni Γeleoo Tilt Seπscι·iπg χ 

Acceleroωeter Χ 

1023 

Acceleroιneter Υ 
: 1023 

ο 

Acceleronιeter Ζ 

1023 

Εικόνα 3.17 

1 

.! 

i 
! 
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Δονήσεις στον άξονα y (αριστερά - δεξιά): 

Y./iΓeles:; Tilt Senscι·iπ9 χ 

c 79.167.71.202 /•/J ·, ~; (')': 

Acceler0111eter Χ 
: 1023 

AcceletΌιneter Υ 

1023 

Accelerσmeter Ζ 

1023 

Εικόνα 3.18 
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Η διεύθυνση της ιστοσελίδας απεικονίζεται με τη μορφή της τρέχουσας ΙΡ με την 

οποία είναι συνδεδεμένος ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση 

υλοποίησης του έργου σε μη πειραματική μορφή μπορεί να επιλεγεί κάποιο domain 

name, δωρεάν ή όχι, ή πολύ απλά να συμπεριληφθεί η σελίδα σε υπάρχων domain 

του ενδιαφερόμενου για την εφαρμογή. 

48 



4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Καταλήγοντας, τα αποτελέσματα αξιολογούνται ως αρκετά ικανοποιητικά. Τα 

ζητούμενα δεδομένα ικανοποιούνται αφού εγκαθιστώντας το σύστημα σε ένα 

ελεγχόμενο περιβάλλον, το περιβάλλον αυτό δύναται να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή 

από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή , συνδεδεμένο στο διαδίκτυο . 

Οι συνθήκες που επικρατούν, καθώς και οι τυχόν ανεπιθύμητες δονήσεις μπορούν 

εύκολα να εντοπισθούν και να αναγνωσθούν από το γραφικό περιβάλλον της 

απεικόνισης των τριών αξόνων του επιταχυνσιομέτρου. Μπορεί να ανιχνευθεί η 

επιτάχυνση , η ένταση της καθώς και η κατεύθυνση της. 

Ένα ζήτημα που καλύπτεται επίσης είναι η επεκτασιμότητα. Το σύστημα μπορεί 

εύκολα να επεκταθεί με περισσότερα αισθητήρια, δονήσεων ή άλλου είδους (πχ. 

θερμοκρασίας) και όλα τα δεδομένα να συλλέγονται εύκολα με τον ίδιο τρόπο . 

Ανάλογα με τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, μπορούν με κάποιες προσθήκες 

και τροποποιήσεις στους κώδικες, να επισημανθούν τυχόν επιτρεπτά όρια δονήσεων 

καθώς και πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Με τη χρήση της εγκατεστημένης βάσης 

δεδομένων μπορεί να δημιουργηθεί εύκολα βάση δεδομένων χρηστών με κωδικούς 

πρόσβασης αν αυτό ζητηθεί. 
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