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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η θαηαζθεπή ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο έρεη σο ζηόρν ηελ
δεκηνπξγία κηαο ζπζθεπήο πνπ ζα ιεηηνπξγεί είηε ζαλ μππλεηήξη είηε ζαλ
ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο ηξαγνπδηώλ(MP3-WAV).
Η ζπζθεπή αλαπηύρζεθε ζηελ πιαθέηα Arduino Mega 2560 R3, ε νπνία
πξνγξακκαηίζηεθε θαηάιιεια έηζη ώζηε λα αλαπαξάγεη αξρεία ήρνπ κέζσ
κηαο θάξηαο SD πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε κέζα ζην MP3 module θαη λα
ιεηηνπξγεί σο μππλεηήξη.

ABSTRACT
The construction of this thesis aims to create a device that will work either as
an alarm clock or as a MP3 Player(supports MP3-WAV files). The device was
developed on the Arduino Mega 2560 R3 board, which was properly
programmed to reproduced audio files via SD card inserted in the Mp3
Module and to work as an alarm clock.
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Κεθάιαην 1 - Θεσξεηηθό ππόβαζξν

1.1 Ιζηοπία ηος Arduino
Σν 2005, δεκηνπξγήζεθε έλα ζρέδην πξνθεηκέλνπ λα θηηαρηεί κία ζπζθεπή γηα
ηνλ έιεγρν πξνγξακκάησλ δηαδξαζηηθώλ ζρεδίσλ από καζεηέο, ε νπνία ζα
ήηαλ πην θζελή από ηα άιια πξσηόηππα ζπζηήκαηα πνπ ήηαλ δηαζέζηκα
εθείλε ηελ πεξίνδν. Οη ηδξπηέο Massimo Banzi θαη David Cueartielles
μεθίλεζαλ λα παξάγνπλ πιαθέηεο ζε έλα κηθξό εξγνζηάζην ζηελ Ivrea, ε
νπνία είλαη θσκόπνιε ηεο επαξρίαο Σνξίλν ζηελ πεξηνρή Πεδεκόληην ηεο
βνξεηνδπηηθήο Ιηαιίαο, ζηελ ίδηα πεξηνρή ζηελ νπνία ζηεγαδόηαλ ε εηαηξία
ππνινγηζηώλ Olivetti. ήκεξα έρεη θαηαθηήζεη όιν ηνλ θόζκν κε ηηο δεθάδεο
πιαθέηεο αλάπηπμεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί.

1.2 Απσιηεκηονική Arduino
Σν Arduino, είλαη κηα ππνινγηζηηθή πιαηθόξκα βαζηζκέλε ζε κηα απιή
κεηξηθή πιαθέηα κε ελζσκαησκέλν κηθξνειεγθηή θαη εηζόδνπο/εμόδνπο. Ο
πξνγξακκαηηζκόο ηνπ γίλεηαη κε ηε γιώζζα Wiring ε νπνία είλαη κηα
παξαιιαγή ηεο C++. Μέζα από ηα πεξηβάιινλ αλάπηπμεο θώδηθα IDE ε
γιώζζα wiring κπνξεί λα ζπληαρζεί θαη λα πινπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Δίλαη αλνηρηνύ θώδηθα ινγηζκηθό θαη καο επηηξέπεη λα
αλπηύμνπκε έλα ππνινγηζηηθό ζύζηεκα, ην νπνίν ζα ειέγρεη ζπζθεπέο ηνπ
θπζηθνύ θόζκνπ.
1.2.1 Γενικέρ πληποθοπίερ για ηο Arduino
Η ζπζθεπή πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη
βαζηζκέλε ζην κηθξνειεγθηή Arduino. Σν Arduino, είλαη κία αλνηρηνύ
ινγηζκηθνύ πιαηθόξκα πξσηόηππσλ ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ πνπ βαζίδνληαη
ζηελ επειημία θαη ζηελ επθνιία ρξήζεο πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ. Σν Arduino,
κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ην πεξηβάιινλ, θάλνληαο ιήςε ζεκάησλ κέζα
από κηα πνηθηιία αηζζεηήξσλ. Σα έξγα πνπ βαζίδνληαη ζε απηό ην
κηθξνειεγθηή, κπνξνύλ λα είλαη απηόλνκα ή λα επηθνηλσλνύλ κε ην ινγηζκηθό
πνπ ηξέρεη ζε έλαλ ππνινγηζηή (π.ρ. Flash, Processing, MaxMSP)
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Δικονα 1.1: Ο κηθξνειεγθηήο Arduino Uno

1.2.2 Σο software για ηον ππογπαμμαηιζμό ηος arduino
Σν arduino IDE (Integrated Development Environment -Οινθιεξσκέλν
Πεξηβάιινλ Αλάπηπμεο) είλαη έλα εηδηθό πξόγξακκα βαζηζκέλν ζε java πνπ
εθηειείηαη ζηνλ ππνινγηζηή θαη επηηξέπεη λα γξαθνύλ ηα sketches γηα ηελ
πιαθέηα arduino ζε κία απιή γιώζζα πνπ δηακνξθώζεθε κέζα από ηελ
γιώζζα Processing. Παηώληαο έλα θνπκπί, ην πξόγξακκα θνξηώλεη ην
sketch ζηνλ κηθξνειεγθηή ηνπ arduino. H γιώζζα ηνπ arduino βαζίδεηαη ζηε
γιώζζα Wiring, κία παξαιιαγή C/C++ γηα κηθξνειεγθηέο αξρηηεθηνληθήο AVR
όπσο ν ATmega, θαη ππνζηεξίδεη όιεο ηηο βαζηθέο δνκέο ηεο C θαζώο θαη
κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο C++. Γηα compiler ρξεζηκνπνηείηαη ν AVR gcc θαη
σο βαζηθή βηβιηνζήθε C ρξεζηκνπνηείηαη ε AVR libc. Λόγσ ηεο θαηαγσγήο ηεο
από ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C, ζηε γιώζζα ηνπ arduino κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ νπζηαζηηθά νη ίδηεο βαζηθέο εληνιέο θαη ζπλαξηήζεηο, κε ηελ
ίδηα ζύληαμε, νη ίδηνη ηύπνη δεδνκέλσλ θαη νη ίδηνη ηειεζηέο κε ηελ C. Πέξα από
απηέο όκσο, ππάξρνπλ θάπνηεο εηδηθέο εληνιέο, ζπλαξηήζεηο θαη ζηαζεξέο
πνπ βνεζνύλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ εηδηθνύ hardware ηνπ arduino. Σα βήκαηα
κε ηα νπνία κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ην arduino Duemilanove/UNO είλαη:
1. πλδέεηαη πξώηα ε πιαθέηα κε ηνλ ππνινγηζηή κέζν USB ζύξαο 2.
Γξάθεηαη ν θώδηθαο ηνπ sketch o νπνίνο ζα πξνγξακκαηίζεη ηνλ κηθξνειεγθηή
ώζηε λα εθηειέζεη ηηο επηζπκεηέο εξγαζίεο 3. Φνξηώλεηαη ην sketch ζηνλ
κηθξνειεγθηή ηνπ arduino κέζν ηεο USB ζύξαο. Απαηηνύληαη κεξηθά
δεπηεξόιεπηα έσο όηνπ λα ηειεηώζεη ν κεηαθνξά θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ
κηθξνειεγθηή θαη ζηε ζπλέρεηα ην arduino θάλεη κία επαλεθθίλεζε ώζηε o
κηθξνειεγθηήο λα δηαβάζεη ηνλ θαηλνύξην θώδηθα. 4. Η πιαθέηα κεηά ηελ
επαλεθθίλεζε κπνξεί λα εθηειέζεη ην θαηλνύξην sketch ην νπνίν γξάθηεθε θαη
θνξηώζεθε ζηνλ κηθξνειεγθηή.
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1.2.3 Μονηέλα Arduino
ηνλ πίνακα 1 παξνπζηάδνληαη ηα πην ζπλεζηζκέλα κνληέια Arduino πνπ
θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην. Οη κεηαμύ ηνπο δηαθνξέο βξίζθνληαη ζηε κλήκε,
ζηε ζπρλόηεηα ηνπ κηθξνειεγθηή θαζώο θαη ζηνλ αξηζκό ησλ εηζόδσλ/εμόδσλ.
Γηα ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Arduino Mega
2560 θαζώο από ηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ πξνέθπςε όηη ε κλήκε θαη ν
αξηζκόο ησλ εηζόδσλ/εμόδσλ ηνπ αξθνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπθιώκαηνο.

Πίνακαρ 1.1 : Μνληέια Arduino

Arduino Uno

Arduino Yun

Arduino Leonardo

Arduino Due

Arduino Micro

Arduino Robot

Arduino Mega Adk

Arduino Mega 2560

Arduino Esplora
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Arduino Mini
Arduino Ethernet

Arduino LilyPad

Arduino Nano

Arduino Fio
Arduino Pro

1.2.4 Arduino Shields
Σα shields, είλαη πιαθέηεο πνπ ηνπνζεηνύληαη αθξηβώο πάλσ από ην
κηθξνειεγθηή Arduino θαη ηνπ πξνζδίδνπλ λέεο δπλαηόηεηεο. Γηα ηηο αλάγθεο
ηεο δηπισκαηηθήο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα Ethernet shield γηα ηελ απνζηνιή
ησλ κεηξήζεσλ ζην δηαθνκηζηή κέζσ ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ. ηνλ πίλαθα 2
παξνπζηάδνληαη θάπνηα από ηα πην δηαδεδνκέλα shields.
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Πίνακαρ 1.2: Arduino Shields

πλδέεη ην Arduino ζην
δηαδίθηπν κε έλα θαιώδην
ηύπνπ RJ45.

Arduino Ethernet shield

Arduino WiFi shield

πλδέεη ην Arduino
δηαδίθηπν αζύξκαηα.

ζηo

Δπηηξέπεη ηελ νδήγεζε δύν
DC θηλεηήξσλ από ηελ ίδηα
ζπζθεπή, ειέγρνληαο ηελ
ηαρύηεηα
θαη
ηελ
θαηεύζπλζε ηνπ θαζελόο
μερσξηζηά.

Arduino Motor shield

Arduino GPRS shield

Δπηηξέπεη ηε ζύλδεζε ηνπ
Arduino ζην δίθηπν θηλεηήο
ηειεθσλίαο GSM.

Arduino GPS shield

Δπηηξέπεη
ηε
ιήςε
πιεξνθνξηώλ γεσγξαθηθνύ
κήθνπο θαη πιάηνπο.

1.3)Γςναηόηηηερ και πλεονεκηήμαηα Arduino
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1) Σν Υακειό θόζηνο. Σν θόζηνο κηαο πιαθέηαο αλέξρεηαη ζε κεξηθά επξώ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ην Arduino uno πνπ είλαη ε λαπαξρίδα ηεο Arduino κπνξεί
λα αγνξαζηεί κεζώ ίληεξλεη γηα 10-15€. Δπίζεο ππάξρνπλ παθέηα
μεθηλήκαηνο ηα νπνία μεθηλνύλ από 30 € θαη ηα νπνία εθηόο από ηελ πιαθέηα
πξνκεζεύνπλ κηα γθάκα απν ειεθηξνληθά(θαιώδηα, αηζζεηήξεο,
ειεθηξνθηλεηήξεο, led..) γηα ηηο πξώηεο δόθηκεο θαηαζθεπέο.
2) Δίλαη Αλεμαξηήηνπ πιαηθόξκαο (cross-platform). Σν πξόγξακκα ηνπ
arduino εθηειείηαη θαη ζηα ηξία ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
(windows,macintosh,linux) αγθαιηάδνληαο όιν ην εύξνο ησλ ρξεζηώλ
πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ
3) Η Απιόηεηα. Ίζσο ην πνην ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηνπ arduino είλαη ε
απιόηεηα ηνπ. Μέζα ζε ιίγεο ώξεο ν άπεηξνο ρξήζηεο κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη ηελ πξώηε ηνπ θαηαζθεπή. Απνηειεί ηδαληθό δεκηνπξγηθό
εξγαιείν γηα ηελ απόθηεζε ειεθηξνληθώλ θαη κεραληθώλ δεμηνηήησλ θαζώο
επίζεο θαη δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε γηα ηνπο εθήβνπο.
4) Οη εθδόζεηο ηνπ Arduino. Η arduino είλαη κηα νηθνγέλεηα από πιαθέηεο
κηθξνειεγρηώλ πνπ ζθνπό έρνπλ λα θάλνπλ επθνιόηεξε ηελ
θαηαζθεπή δηαδξαζηηθώλ αληηθείκελσλ. Κάζε έθδνζε θαιύπηεη δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο θαη έρεη δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο. Έθηνο από ηηο δηαθνξεηηθέο
εθδόζεηο ππάξρνπλ θαη νη πιαθέηεο επέθηαζεο (shield’s) πνπ έξρνληαη λα
εληζρύζνπλ θαη λα δώζνπλ λέεο δπλαηόηεηεο ζηηο πιαηθόξκεο ηνπ arduino.
Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηό πάληα ζα ππάξρνπλ δηάθνξεο εθδόζεηο ηνπ arduino
πνπ ζα θαιύπηνπλ ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγία.
5) Η νηθνγελεηα ηνπ Arduino. Έλα αθόκα από ηα ζεκαληηθόηεξα ηνπ
πιενλεθηήκαηα είλαη ην πιήζνο ησλ αλζξώπσλ πνπ αζρνινύληαη κε θάζε
ηνκέα ηνπ arduino (πιηθό θαη ινγηζκηθό). Έηζη ππάξρνπλ ακέηξεηα forum θαη
ηζηνζειίδεο πνπ κπνξνύλ λα θαζνδεγήζνπλ, βνεζήζνπλ,δηδάμνπλ θαη
εκπλεύζνπλ ησλ θάζε ρξήζηε, έκπεηξν ή όρη.
6) Σν Αλνηθηνύ θώδηθα θαη επέθηαζεο ινγηζκηθό. Ο θαζέλαο κπνξεί λα βξεη
ηνλ πεγαίν θσδηθά, λα ηνλ κειεηήζεη θαη λα ηνλ ηξνπνπνηήζεη ζύκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ. Έκπεηξνη ρξήζηεο κπνξνύλ κέζα από ηηο βηβιηνζήθεο ηηο C++
άιια θαη κέζα από ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ arduino λα γξάςνπλ ηνλ δηθό ηνπο
θσδηθά θαη λα ηνλ κνηξαζηνύλ. Δλώ αξράξηνη ρξήζηεο κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ απηόλ ην θσδηθά ρσξίο λα γλσξίδνπλ πξνγξακκαηηζκό
ρακεινύ επίπεδνπ.
7) Σν Αλνηθηνύ θώδηθα θαη επέθηαζεο πιηθό. Σα ζρεδία ησλ πιαηθνξκώλ είλαη
αλνηθηνύ θσδηθά πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη έκπεηξνη ρξήζηεο ζηελ ειεθηξνληθή
κπνξνύλ λα επεθηείλνπλ θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηηο πιαηθόξκεο. Αθόκα θαη
άπεηξνη ρξήζηεο κπνξνύλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ breadboard εθδνζή εάλ
ζέινπλ λα θαηαιάβνπλ πσο ιεηηνπξγεί θαη λα γιηηώζνπλ θαη ιίγα ρξήκαηα.
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1.4) Πεπιγπαθή ηος hardware πος σπηζιμοποιείηαι για ηην ςλοποίηζη
ηος ζςζηήμαηορ.

1.4.1) Σεσνικά σαπακηηπιζηικά ηος Arduino Mega 2560 R3

Παξαθάησ [Πίλαθαο 1.3] παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Arduino
Mega 2560, κε ην νπνίν πινπνηήζεθε ε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία.

Πίνακαρ 1.3: Υαξαθηεξηζηηθά Arduino Mega 2560

Μηθξνειεγθηήο

ATmega2560

Σάζε ιεηηνπξγείαο

5V

Σάζε εηζόδνπ

7-12V

Όξηα ηάζεο εηζόδνπ

6-20V

Φεθηαθνί απνδέθηεο Ι/Ο

54(15 PWM output)

Αλαινγηθνί αθξνδέθηεο εηζόδνπ

16

Ιζρύο ζπλερόκελνπ ξεύκαηνο αλά 20mA
αθξνδέθηε
Ιζρύο ζπλερόκελνπ ξεύκαηνο γηα 50mA
αθξνδέθηε ηάζεο 3.3V
Μλήκε flash
256KB(ATmega2560)
Μλήκε EEPROM

4KB(ATmega328)

Μλήκε SRAM

8KB(ATmega328)

Σαρύηεηα ξνινγηνύ

16MHz
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1.4.2 ) Μνήμη

Ο κηθξνειεγθηήο ATmega2560 έρεη ηξεηο νκάδεο κλήκεο. Γηαζέηεη flash
memory, SRAM θαη EPPROM.


256KΒ μνήμηρ Flash

8KΒ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην firmware ηνπ Arduino πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν
θαηαζθεπαζηήο ηνπ. Σν firmware είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εγθαηάζηαζε
πξνγξακκάησλ (sketches) ζην κηθξνειεγθηή κέζσ ηεο ζύξαο USB. Σα
ππόινηπα 248KΒ ηεο κλήκεο Flash ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε
απηώλ αθξηβώο ησλ πξνγξακκάησλ, αθνύ πξώηα κεηαγισηηηζηνύλ ζηνλ
ππνινγηζηή. Η κλήκε Flash, δε ράλεη ηα πεξηερόκελά ηεο κε απώιεηα
ηξνθνδνζίαο ή επαλεθθίλεζε.


8KΒ μνήμηρ SRAM (static random access memory)

Η σθέιηκε κλήκε πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα γηα λα
απνζεθεύνπλ κεηαβιεηέο, πίλαθεο θαη άιια. Η κλήκε SRAM ράλεη ηα
δεδνκέλα ηεο όηαλ ε ηξνθνδνζία ζην Arduino δηαθνπεί ή παηεζεί ην θνπκπί
επαλεθθίλεζεο.


4KΒ μνήμηρ EEPROM

Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ απνζήθεπζε
καθξνρξόλησλ πιεξνθνξηώλ θαη γηα εγγξαθή ή αλάγλσζε δεδνκέλσλ από ηα
πξνγξάκκαηα. ε αληίζεζε κε ηελ SRAM, δελ ράλεη ηα πεξηερόκελά ηεο κε
απώιεηα ηξνθνδνζίαο ή επαλεθθίλεζεο.

1.4.3) Σποθοδοζία
Η ηξνθνδνζία ηνπ Arduino γίλεηαη είηε από ηνλ ππνινγηζηή κε έλα θαιώδην
usb είηε από εμσηεξηθή ηάζε πνπ παξέρεηαη κέζσ κηαο ππνδνρήο θηο ησλ
2.1mm. Γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ, ε εμσηεξηθή ηξνθνδνζία πξέπεη λα
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είλαη από 7 κέρξη 12V. ηελ εηθόλα 2 παξνπζηάδνληαη νη είζνδνη θαη νη έμνδνη
ηξνθνδνζίαο ηνπ Arduino UNO.

Δικόνα 1.2: Δίζνδνη/έμνδνη ηξνθνδνζίαο κηθξνειεγθηή arduino

Οη αθξνδέθηεο ηξνθνδνζίαο είλαη νη:


Vin : Σάζε εηζόδνπ ηεο πιαθέηαο όηαλ ρξεζηκνπνηεί εμσηεξηθή
ηξνθνδνζία. Η ηξνθνδνζία ηεο πιαθέηαο γίλεηαη κέζσ απηνύ ηνπ
αθξνδέθηε.



5V : Σάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ην κηθξνειεγθηή θαη από δηάθνξα
κέξε ηεο πιαθέηαο. Η ηάζε ε νπνία δίλεη απηόο ν αθξνδέθηεο είλαη είηε
5V από ηε ζύλδεζε USB είηε ε ξπζκηζκέλε ηάζε πνπ δίλεηαη κέζσ ηνπ
Vin.



3.3 : Η ηάζε απηή παξάγεηαη από ην νινθιεξσκέλν FTDI. Σν όξην
άληιεζεο ξεύκαηνο είλαη 50mA.



GND : Αθξνδέθηεο γείσζεο.



IOREF : Ο αθξνδέθηεο απηόο παξέρεη ζην board ην θαηάιιειν voltage
reference γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ microcontroller.



Reset: όηαλ γεησζεί (κε νπνηνδήπνηε GND) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
επαλεθθίλεζε ηεο ππνινγηζηηθήο πιαηθόξκαο Arduino.
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1.4.4) Ακποδέκηερ

Δικόνα 1.3: Digital and analog pins

1.4.4.1) Ακποδέκηερ DIGITAL IN/OUT


Σα digital pin 0 και 1: ιεηηνπξγνύλ σο RX θαη TX ηεο ζεηξηαθήο
όηαλ ην πξόγξακκά ζαο ελεξγνπνηεί ηελ ζεηξηαθή ζύξα. Έηζη, όηαλ
ιόγνπ ράξε ην πξόγξακκά ζαο ζηέιλεη δεδνκέλα ζηελ ζεηξηαθή,
απηά πξνσζνύληαη θαη ζηελ ζύξα USB κέζσ ηνπ ειεγθηή SerialOver-USB αιιά θαη ζην pin 0 γηα λα ηα δηαβάζεη ελδερνκέλσο κηα
άιιε ζπζθεπή (π.ρ. έλα δεύηεξν Arduino ζην δηθό ηνπ pin 1). Απηό
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θπζηθά ζεκαίλεη όηη αλ ζην πξόγξακκά ζαο ελεξγνπνηήζεηε ην
ζεηξηαθό interface, ράλεηε 2 ςεθηαθέο εηζόδνπο/εμόδνπο.


Σα digital pin 2 και 3: ιεηηνπξγνύλ θαη σο εμσηεξηθά interrupt
(interrupt 0 θαη 1 αληίζηνηρα). Με άιια ιόγηα, κπνξείηε λα ηα
ξπζκίζεηε κέζα από ην πξόγξακκά ζαο ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ
απνθιεηζηηθά σο ςεθηαθέο είζνδνη ζηηο νπνίεο όηαλ ζπκβαίλνπλ
ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο, ε θαλνληθή ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζηακαηάεη *άκεζα* θαη εθηειείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε. Σα
εμσηεξηθά interrupt είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζε εθαξκνγέο πνπ
απαηηνύλ ζπγρξνληζκό κεγάιεο αθξίβεηαο.



Σα digital pin 2 έυρ 13 και 44 έυρ 46: κπνξνύλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο ςεπδν-αλαινγηθέο έμνδνη κε ην ζύζηεκα
PWM(Pulse Width Modulation). Έηζη έρνπκε 8bit PWM output
κέζσ ηεο analogWrite() function θαη κπνξνύκε αληί λα έρνπκε
απιά ηελ δπλαηόηεηα HIGH-LOW, πνπ παξέρνπλ νη ππόινηπεο
ςεθηαθέο έμνδνη, λα έρνπκε ελδηάκεζεο ηηκέο, κεηαμύ 0 θαη 5 volt.
Απηό επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ PWM, ην νπνίν παξέρεη έλα παικό
πνπ ελαιιάζεηαη κε θάπνηα ζπρλόηεηα θαη γηα ίζνπο ρξόλνπο
κεηαμύ ησλ ηηκώλ 0 θαη 5V.



Σα digital pin 50(MISO), 51(MOSI), 52(SCK), 53(SS): παξέρνπλ
SPI communication, κε ηε ρξήζε ηεο SPI library.



ηο digital pin 13: ππάξρεη έλα ελζσκαησκέλν LED, ην νπνίν καο
δείρλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ pin, γειαδή όηα απηό βξίζθεηαη ζε ηηκή
HIGH ην ελζσκαησκέλν LED είλαη αλακκέλν, ελώ όηαλ ην pin είλαη
ζε LOW ην LED είλαη ζβεζηό.



AREF PIN: Σν Arduino Mega έρεη 16 αλαινγηθέο εηζόδνπο( Α0 έσο
Α15), όπνπ είλαη πξνεπηιεγκέλεο λα κεηξάλε από 0 έσο 5 Volts.
Μέζσ ηνπ pin απηνύ, έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα αιιάδνπκε ην
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Reference Voltage ησλ αλαινγηθώλ εηζόδσλ, κέζσ ηεο εληνιήο
analogReference().


12C: Σα digital pin 20(SDA) θαη 21 (SCL) έρνπλ πξνζηεζεί γηα
ππνζηήξημε

TWI(Two-Wire-Interface)

communication

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ Wire library. ην Arduino Mega ADK rev3
board ε βηβιηνζήθε απηή επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κε 12C / TWI
devices κέζσ ησλ pins SDA (data line), SCL(clock line) θαη GND.


USB Host MAX3421E: επηθνηλσλεί κε ην arduino κέζσ ηνπ SPI
bus ρξεζηκνπνηώληαο ηα digital pins 7(RST), 50(MOSI), 52(SCK).
Δπεηδή ην digital pin 7 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην
MAX3421E, δελ πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί σο είζνδνο ή έμνδνο.

1.4.4.2) Ακποδέκηερ ANALOG IN
Γίπια από ηνπο αθξνδέθηεο Power ηνπ Arduino, ππάξρνπλ νη αθξνδέθηεο
Α0 έσο Α15 κε ηε ζήκαλζε ANALOG IN, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα
3. Η ηάζε αλαθνξάο( Reference Voltage) γηα ηηο αλαινγηθέο εηζόδνπο
κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε ηε ρξήζε εληνιώλ, αθνύ πξώηα ηξνθνδνηήζνπκε
εμσηεξηθά κε ηάζε ην pin AREF, πνπ βξίζθεηαη ζηελ απέλαληη πιεπξά ηεο
πιαθέηαο.

1.5) Ολοκληπυμένο Πεπιβάλλον Ανάπηςξηρ ηος Arduino ( Λογιζμικό
IDE)
Σν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Arduino πεξηέρεη κηα πεξηνρή επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ γηα ηε ζπγγξαθή θώδηθα, κηα πεξηνρή κελπκάησλ, έλα κελνύ, κηα
γξακκή εξγαιείσλ κε θνπκπηά γηα θνηλέο ιεηηνπξγίεο, θαζώο θαη κηα ζεηξά
από κελνύ. πλδέεηαη κε ην πιηθό Arduino γηα ηε θόξησζε πξνγξακκάησλ θαη
γηα λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο.

15

Έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα ζπλήζσο νλνκάδεηαη sketch. Απηό ην sketch
είλαη γξακκέλν κε ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Έρεη δπλαηόηεηεο
γηα ηελ αληηγξαθή/επηθόιιεζε θαη γηα ηελ αλαδήηεζε/αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ.
Η θνλζόια απεηθνλίδεη ηελ έμνδν ηνπ θεηκέλνπ από ην πεξηβάιινλ Arduino
ζπκπεξηιακβάλνληαο πιήξε κελύκαηα ιάζνπο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. Σα
θνπκπηά ηεο γξακκήο εξγαιείσλ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν θαη ην αλέβαζκα ησλ
πξνγξακκάησλ, ηε δεκηνπξγία λένπ sketch, ην άλνηγκα θαη ηελ απνζήθεπζε
ησλ sketch θαη άλνηγκα ηεο ζεηξηαθήο νζόλεο.

Δικόνα 1.4: Οινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο(IDE) Arduino.

Ένα ηςπικό ππόγπαμμα Arduino έσει ηην παπακάηυ δομή:
//δήισζε κεηαβιεηώλ
void setup ()
{
//αξρηθνπνηήζεηο
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}
void loop ()
{
//Κώδηθαο
}
Τπάξρνπλ δπν εηδηθέο ζπλαξηήζεηο πνπ είλαη κέξνο ηνπ θάζε sketch ηνπ
Arduino νη νπνίεο είλαη ε setup() θαη ε loop(). Η setup() θαιείηαη κηα θνξά,
όηαλ ην sketch μεθηλά ή όπνηε θάλεη επαλαθνξά (reset) ε πιαηθόξκα Arduino.
Κπξίσο, ζε απηήλ γίλνληαη νη αξρηθνπνηήζεηο ησλ κεηαβιεηώλ, ε ξύζκηζε ηεο
θαηάζηαζεο ησλ αθίδσλ (pins) θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ βηβιηνζεθώλ.
Αληηζέησο, ε ζπλάξηεζε loop() θαιείηαη μαλά θαη μαλά επηηξέπνληαο έηζη ζην
πξόγξακκα λα αληαπνθξηζεί ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. Καη νη δπν
ζπλαξηήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην sketch, αθόκα θαη αλ δελ
πεξηέρνπλ θάηη θαη λα είλαη θελέο.

Πίνακαρ 5: Δξγαιεία ηνπ IDE ππν κνξθή θνπκπηώλ.

Διέγρεη γηα ζπληαθηηθά ιάζε ηνλ θώδηθα
Verify

Upload

New

Μεηαγισηηίδεη ηνλ θώδηθα θαη ηνλ θνξηώλεη ζην arduino. Αλ δελ
είλαη ζπληαθηηθά ζσζηόο δε κπνξεί λα γίλεη ε θόξησζε.

Γεκηνπξγεί έλα λέν sketch.

Παξαζέηε έλα κελνύ κε όια ηα sketch. Δλεξγνπνηώληαο έλα από
απηά, ζα αλνίμεη απηόκαηα ζην ηξέρνλ παξάζπξν.
Open

Save

Serial
Monitor

Απνζεθεύεη έλα sketch.

Αλνίγεη ηε ζεηξηαθή νζόλε, θαη κέζσ απηήο παξαθνινπζείηαη ε
αληαιιαγή δεδνκέλσλ πνπ γίλεηαη ζηε ζεηξηαθή ζύξα.
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1.5.1) Βαζικέρ δομέρ και λειηοςπγίερ ππογπαμμαηιζμού
Παξαθάησ, αθνινπζνύλ κεξηθέο από ηηο πην βαζηθέο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο εξγαιεία θαηά ηελ ζπγγξαθή ελόο πξνγξάκκαηνο
Arduino :

Γομέρ ελέγσος ποήρ
if (δνκή ειέγρνπ κίαο ζπλζήθεο)
if ... else (δνκή ειέγρνπ πνιιαπιώλ ζπλζεθώλ)
for (δνκή επαλαιεπηηθνύ ειέγρνπ ζπλζήθεο)
while (δνκή επαλαιεπηηθνύ ειέγρνπ ζπλζήθεο)
do ... while (δνκή επαλαιεπηηθνύ ειέγρνπ ζπλζήθεο)
switch ... case (δνκή ειέγρνπ πεξηπηώζεσλ)
break (εληνιή δηαθνπήο κηαο επαλαιεπηηθήο δνκήο)
continue (εληνιή παξάιεηςεο ηεο ηξέρνπζαο επαλάιεςεο)
return (εληνιή επηζηξνθήο από κία ζπλάξηεζε)
goto (εληνιή κεηάβαζεο ζε θάπνην ζεκείν ηνπ θώδηθα)

Απιθμηηικοί ηελεζηέρ
= (ηειεζηήο εθρώξεζεο)
+ (ηειεζηήο πξόζζεζεο)
- (ηειεζηήο αθαίξεζεο)
* (ηειεζηήο πνιιαπιαζηαζκνύ
/ (ηειεζηήο δηαίξεζεο)
% (ηειεζηήο ππόινηπνπ αθεξαίαο δηαίξεζεο)

Λογικοί ηελεζηέρ
&& (ινγηθή ζύδεπμε)
|| (ινγηθή δηάδεπμε)
! (ινγηθή άξλεζε)

Γςαδικοί ηελεζηέρ
& (δπαδηθή ζύδεπμε)
| (δπαδηθή δηάδεπμε)
^ (δπαδηθή απνθιεηζηηθή δηάδεπμε)
~ (δπαδηθή άξλεζε)
<< (δπαδηθή αξηζηεξή νιίζζεζε)
>> (δπαδηθή δεμηά νιίζζεζε)

18

Σελεζηέρ αύξηζηρ και μείυζηρ
++ (αύμεζε θαηά κία αθέξαηε κνλάδα)
-- (κείσζε θαηά κία αθέξαηε κνλάδα)

ύνθεηοι ηελεζηέρ
+=, -=, *=, /=, %= (ζύλζεηνη αξηζκεηηθνί ηειεζηέο)
&=, |=, ^=, ~=, <<=, >>= (ζύλζεηνη δπαδηθνί ηειεζηέο)

Σελεζηέρ ζύγκπιζηρ
== (ηζόηεηα)
!= (αληζόηεηα)
< (κηθξόηεξν)
> (κεγαιύηεξν
<= (κηθξόηεξν ή ίζν)
>= (κεγαιύηεξν ή ίζν)
Σελεζηέρ δεικηών
* (ηειεζηήο απόθηεζεο πεξηερνκέλνπ)
& (ηειεζηήο απόθηεζεο δηεύζπλζεο)
ηαθεπέρ
HIGH (ηηκή πςειήο ζηάζκεο γηα κία επαθή εηζόδνπ ή εμόδνπ)
LOW (ηηκή ρακειήο ζηάζκεο γηα κία επαθή εηζόδνπ ή εμόδνπ)
false (ινγηθό επίπεδν ςεύδνπο ζε κία ζπλζήθε)
true (ινγηθό επίπεδν αιήζεηαο ζε κία ζπλζήθε)
INPUT (ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ νξηζκό κίαο επαθήο σο είζνδν)
OUTPUT (ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ νξηζκό κίαο επαθήο σο έμνδν)
A0, ..., Α5 (ζπκβνινζηαζεξέο γηα ηηο αλαινγηθέο επαθέο εηζόδνπ)
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Σύποι δεδομένυν
boolean (ινγηθή δπαδηθή ηηκή)
char (πξνζεκαζκέλνο ραξαθηήξαο 8 ςεθίσλ)
unsigned char (κε πξνζεκαζκέλνο ραξαθηήξαο 8 ςεθίσλ)
byte (κε πξνζεκαζκέλνο ραξαθηήξαο 8 ςεθίσλ)
int (πξνζεκαζκέλνο αθέξαηνο αξηζκόο 16 ςεθίσλ)
unsigned int (κε πξνζεκαζκέλνο αθέξαηνο αξηζκόο 16 ςεθίσλ)
word (κε πξνζεκαζκέλνο αθέξαηνο αξηζκόο 16 ςεθίσλ)
long (πξνζεκαζκέλνο αθέξαηνο αξηζκόο 32 ςεθίσλ)
unsigned long (κε πξνζεκαζκέλνο αθέξαηνο αξηζκόο 32 ςεθίσλ)
float, double (αξηζκόο θηλεηήο ππνδηαζηνιήο απιήο αθξίβεηαο)
String (αληηθείκελν αιθαξηζκεηηθνύ κε ρξήζηκεο κεζόδνπο)
Χο αιθαξηζκεηηθό κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ν πίλαθαο ραξαθηήξσλ
ςναπηήζειρ μεηαηποπήρ ηύπυν
char(), byte()
int(), word(), long()
float(), double()
ςναπηήζειρ ειζόδος και εξόδος
pinMode() (νξίδεη κηα επαθή σο είζνδν ή έμνδν)
ςναπηήζειρ τηθιακήρ ειζόδος και εξόδος
digitalWrite() (γξάθεη ζε κία ςεθηαθή επαθή εμόδνπ)
digitalRead() (δηαβάδεη από κία ςεθηαθή επαθή εηζόδνπ)
ςναπηήζειρ αναλογικήρ ειζόδος και εξόδος
analogReference() (νξίδεη ηελ ηάζε αλαινγηθήο αλαθνξάο)
analogWrite() (γξάθεη PWM ζήκαηα ζε κία επαθή εμόδνπ)
analogRead() (δηαβάδεη από κία αλαινγηθή επαθή εηζόδνπ)
Πποηγμένερ ζςναπηήζειρ ειζόδος και εξόδος
tone() (παξάγεη έλα ηεηξαγσληθό ζήκα νξηζκέλεο ζπρλόηεηαο)
noTone() (δηαθόπηεη ηελ παξαγσγή ηεηξαγσληθώλ ζεκάησλ)
shiftOut() (νιηζζαίλεη ηα ςεθία κηαο ηηκήο ζε κία επαθή εμόδνπ)
pulseIn() (επηζηξέθεη ηελ δηάξθεηα ζε κs ελόο παικνύ HIGH ή LOW)
ςναπηήζειρ σπόνος
millis() (δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ms)
micros() (δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κs)
delay() (παύζε πξνγξάκκαηνο - ε δηάξθεηα δίδεηαη ζε ms)
delayMicroseconds() (παύζε πξνγξάκκαηνο - ε δηάξθεηα δίδεηαη ζε κs)
Μαθημαηικέρ και Σπιγυνομεηπικέρ ζςναπηήζειρ
max() (βξίζθεη ηνλ κεγαιύηεξν αλάκεζα ζε δύν αξηζκνύο)
min() (βξίζθεη ηνλ κηθξόηεξν αλάκεζα ζε δύν αξηζκνύο)
abs() (επηζηξέθεη ηελ απόιπηε ηηκή ελόο αξηζκνύ)
constrain() (ειέγρεη γηα ππεξρείιηζε ή ππνρείιηζε νξίσλ)
map() (πξαγκαηνπνηεί γξακκηθό κεηαζρεκαηηζκό νξίσλ)
pow() (επηζηξέθεη ην απνηέιεζκα κίαο δύλακεο)
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sqrt() (επηζηξέθεη ηελ ξίδα ελόο αξηζκνύ)
sin() (ππνινγίδεη ην εκίηνλν ελόο αξηζκνύ)
cos() (ππνινγίδεη ην ζπλεκίηνλν ελόο αξηζκνύ)
tan() (ππνινγίδεη ηελ εθαπηνκέλε ελόο αξηζκνύ)
ςναπηήζειρ γεννήηπιαρ τεςδοηςσαίυν απιθμών
random() (δίδεηαη έλαο λένο αξηζκόο από ηελ γελλήηξηα)
randomSeed() (ζέηεη ηνλ ζπόξν ηεο γελλήηξηαο παξαγσγήο)
ςναπηήζειρ επεξεπγαζίαρ δςαδικών απιθμών
lowByte() (επηζηξέθεη ην δεμηόηεξν byte κίαο κεηαβιεηήο)
highByte() (επηζηξέθεη ην αξηζηεξόηεξν byte κίαο κεηαβιεηήο)
bitRead() (δηαβάδεη έλα ζπγθεθξηκέλν ςεθίν κίαο κεηαβιεηήο)
bitWrite() (γξάθεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ςεθίν κηαο κεηαβιεηήο)
bitSet() (γξάθεη ηελ ηηκή 1 ζε θάπνην ςεθίν κίαο κεηαβιεηήο)
bitClear() (γξάθεη ηελ ηηκή 0 ζε θάπνην ςεθίν κηαο κεηαβιεηήο)
bit() (ππνινγίδεη κία ζπγθεθξηκέλε δύλακε κε βάζε ην 2)
ςναπηήζειρ σπήζηρ ποςηινών εξςπηπέηηζηρ διακοπών
attachInterrupt() (ελεξγνπνηεί κία ξνπηίλα εμππεξέηεζεο δηαθνπήο)
detachInterrupt() (απελεξγνπνηεί κία ξνπηίλα εμππεξέηεζεο δηαθνπήο)
ςναπηήζειρ ενεπγοποίηζηρ και απενεπγοποίηζηρ διακοπών
interrupts() (ελεξγνπνηεί ηα ζήκαηα δηαθνπήο)
noInterrupts() (απελεξγνπνηεί ηα ζήκαηα δηαθνπήο)
Τποζηήπιξη ζειπιακήρ επικοινυνίαρ
Serial (αληηθείκελν ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο κε ρξήζηκεο κεζόδνπο)

Κεθάιαην 2- Τιηθό κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο

Η πινπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο βαζίζηεθε ζηε πιαθέηα αλάπηπμεο Arduino
Mega 2560 R3. Η αξρηηεθηνληθή arduino επηηξέπεη ηε ζύλδεζε δηαθόξσλ
εμαξηεκάησλ θαη αηζζεηήξσλ ζηε πιαθέηα θαη ηνλ έιεγρό ηνπο κέζσ
θαηάιιεινπ πξνγξακκαηηζκνύ.
Γηα ηελ παξνύζα εξγαζία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ :


Η βαζηθή πιαθέηα arduino mega 2560 r3



Έλα mp3 module(BY8001-16P)



Έλα real time clock module(DS3231)



Έλα TFT Display Mega Shield θαη κηα νζόλε TFT 3.2” touch screen
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2 ερεία 0.5w ηζρύνο



Μηα θάξηα sd πνπ πεξηέρεη όια ηα αξρεία ήρνπ(ζε κνξθή mp3 ή wav)



Μηα αληίζηαζε 1kohm θαη θαιώδηα γηα ηηο επηκέξνπο ζπλδέζεηο ησλ
εμαξηεκάησλ



Arduino Mega Proto Shield Rev3( Γηάηξεηε πιαθέηα ζπκβαηή κε ην
Arduino Mega 2560 R3)



Έλα θνιιεηήξη(Soldering Iron) θαη ην θαιάη (solder wire), κε ην νπνίν
πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη θνιιήζεηο ζηε δηάηξεηε πιαθέηα.

2.1 – TFT Display Mega Shield

Δικόνα 7: TFT Display Mega Shield

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Σν TFT Display Mega Shield ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κπνξέζνπκε λα
ζπλδέζνπκε ηελ νζόλε touch screen πάλσ ζηε πιαθέηα Arduino Mega (είλαη
ζπκβαηή κε όια ηα κνληέια ηνπ Arduino Mega).Σνπνζεηείηαη αθξηβώο πάλσ
ζηε πιαθέηα θαη όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα(7) πάλσ ηνπ εθαξκόδεη ε
νζόλε touch screen.

22

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ


πκβαηό κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 3.3V/5V



πκβαηό κε ηε βηβιηνζήθε UTFT



Γέρεηαη sd card

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
PCB size

79.3mm X 57.5mm X 1.6mm

Indicators

-

Power supply

Compatible with Arduino Mega

Communication Protocol

-

RoHS

Yes

Πίνακαρ 6: Πξνδηαγξαθέο TFT Display Mega Shield

ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Specification

Min

Type

Max

Unit

Power Voltage

4.5

5

5.5

VDC

Input Voltage VH:

3

-

5.5

V

Input Voltage VL:

-0.3

0

0.5

V

Πίνακαρ 7: Ηιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά TFT Display Mega Shield
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HARDWARE
Pin map of Arduino TFT Display Mega Shield :
Arduino Mega PIN Description

D2

T_IRQ

D3

T_DOUT

D4

T_DIN

D5

T_CS

D6

T_CLK

D22

DB8

D23

DB9

D24

DB10

D25

DB11

D26

DB12

D27

DB13

D28

DB14

D29

DB15
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D30

DB7

D31

DB6

D32

DB5

D33

DB4

D34

DB3

D35

DB2

D36

DB1

D37

DB0

D38

RS

D39

WR

D40

CS

D41

RST

D50

SD_MISO

D51

SD_MOSI

D52

SD_SCK

D53

SD_NSS
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Σν Arduino TFT Display Mega Shield ρξεζηκνπνηεί ηνλ controller SSD1289,
θαη ππνζηεξίδεη 16bit data interface.

2.2 - Real Time Clock DS3231

Δικόνα 8: DS3231 Real Time Clock

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Σν DS3231 είλαη έλα ρακεινύ θόζηνπο, εμαηξεηηθά αθξηβέο I2C
ξνιόη πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (RTC) κε ελζσκαησκέλε ζεξκνθξαζία
θξπζηαιιηθόο ηαιαλησηήο (TCXO) θαη θξύζηαιιν.
Η ζπζθεπή ελζσκαηώλεη κηα είζνδν κπαηαξίαο θαη δηαηεξεί
αθξηβή ρξνλνκέηξεζε όηαλ ε θύξηα ηξνθνδνζία ηεο ζπζθεπήο
δηαθόπηεηαη. Η ελζσκάησζε ηνπ θξπζηαιιηθνύ ζπληνληζηή
βειηηώλεη επίζεο ηε καθξνπξόζεζκε αθξίβεηα ηεο ζπζθεπήο
θαζώο κεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ ηεκαρίσλ ζε κηα γξακκή παξαγσγήο. Σν
DS3231
πξνζθέξεηαη ζε έλα 16-pin, 300-mil SO παθέην. Σν RTC δηαηεξεί
δεπηεξόιεπηα,
ιεπηά, ώξεο, εκέξα, εκεξνκελία,κελώλ θαη έηνπο. Η εκεξνκελία ζην ηέινο
ηνπκήλα
ξπζκίδεηαη απηόκαηα γηα κήλεο κε ιηγόηεξνποαπό ηηο 31 εκέξεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνξζώζεσλ γηα ην έηνο άικα. νΣν ξνιόη
ιεηηνπξγεί είηε
ζε 24σξε είηε ζε 12σξε κνξθήκε δείθηε AM / PM.
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ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ


Δμαηξεηηθά αθξηβέο RTC ηα δηαρεηξίδεηαη πιήξσο όια



Λειηοςπγίερ σπονομέηπηζηρ:

1. Σν ξνιόη πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ κεηξά δεπηεξόιεπηα, ιεπηά, ώξεο,
εκεξνκελία ηνπ κήλα, κήλαο, εκέξα ηεο εβδνκάδαο θαη έηνο, κε ηελ
απνδεκίσζε Leap-Year Valid κέρξη 2100.
2. Αθξίβεηα ± 2ppm από 0 ° C έσο + 40 ° C
3. Αθξίβεηα ± 3,5ppm από -40 ° C έσο + 85 ° C
4. Έμνδνο ςεθηαθνύ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο: ± 3 ° C Αθξίβεηα
5. Δγγξαθείηε γηα ηελ επηινγή Trimming Aging
6. Έμνδνο RST / Πιήθηξν επαλεθθίλεζεο εηζόδνπ Debounce
7. Γύν ζπλαγεξκνύο ώξαο ηεο εκέξαο
8. Πξνγξακκαηηδόκελν ζήκα εμόδνπ ηεηξαγώλνπ θύκαηνο


Η απιή ζεηξηαθή
κηθξνειεγθηέο:

δηεπαθή

ζπλδέεηαη

κε

ηνπο

πεξηζζόηεξνπο

Γξήγνξε δηεπαθή I2C (400kHz)


Δίζνδνο αληηγξάθσλ αζθαιείαο κπαηαξίαο γηα ζπλερή ρξνληθή
δηάξθεηα:

1. Λεηηνπξγία ρακειήο θαηαλάισζεο ξεύκαηνο επεθηείλεη ηελ επαλαθνξά
ηεο κπαηαξίαο, Ώξα εθηέιεζεο.
2. Λεηηνπξγία 3.3V


Δύξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο:
Δκπνξηθή: (0 ° C έσο + 70 ° C) θαη Βηνκεραληθή (-40 ° C έσο + 85 ° C)
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2.3 - Mp3 Module(BY8001-16P)

Δικόνα 9 : mp3 module(BY8001-16p)

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Σν BY8001-16P είλαη κηα ζπκπαγήο, πςειήο πνηόηεηαο κνλάδα MP3. Σν
βαζηθό ηζηπ ηνπ BY8001 (SSOP24) ππνζηεξίδεη απνθσδηθνπνίεζε κνξθώλ
MP3 θαη WAV. Σν εμάξηεκα δηαζέηεη επίζεο ελζσκαησκέλε ζήθε θάξηαο TF
θαη ππνζηεξίδεη αληηθαηάζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ήρνπ από εμσηεξηθό USB
stick ρξεζηκνπνηώληαο θαιώδην δεδνκέλσλ USB. Σν εμάξηεκα δηαζέηεη
επίζεο
ελζσκαησκέλν 3w εληζρπηή ηζρύνο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη
απεπζείαο έλα απιό ερείν 3W.

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ


Τπνζηεξίδεη αξρεία κνξθήο ήρνπ πςειήο πνηόηεηαο MP3 θαη WAV.



24 DAC Γπλακηθό εύξνο εμόδνπ 90dB θαη SNR άλσ ησλ 85dB.



Τπνζηεξίδεη UART Αζύγρξνλε ξύζκηζε ζεηξηαθήο ζύξαο γηα
αλαπαξαγσγή, παύζε, επόκελν θνκκάηη, επίπεδα έληαζεο εληζρπηή,
επηινγέο θνκκαηηώλ, δηαθνπέο γηα δηαθεκηζηηθέο αλαθνηλώζεηο θιπ.



Δλζσκαησκέλε έληαζε ήρνπ, θνκκάηη, Ιζνζηαζκηζηήο θάζκαηνο,
απελεξγνπνίεζε απνζεθεπκέλσλ ιεηηνπξγηώλ κλήκεο.



Τπνδνρή θάξηαο TF (Micro SD) ππνζηεξίδεη κλήκε κέρξη 32GB,
αθαηξνύκελε θάξηα TF γηα ηελ αιιαγή ερεηηθνύ πεξηερόκελνπ.



Τπνζηεξίδεη αλάγλσζε USB flash drives κέρξη 32GB σο
αληηθαηάζηαζε γηα πεξηερόκελν TF κέζσ δεδνκέλσλ USB θαιώδηνπ.
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Δλζσκαησκέλνο εληζρπηήο ηζρύνο 3W θαηεπζύλεη άκεζα εμσηεξηθό
κνλνθσληθό ερείν. νη πειάηεο κπνξνύλ επίζεο λα πξνζζέζνπλ 2θαλαιηώλ εληζρπηή ηζρύνο γηα ζηεξενθσληθή αλαπαξαγσγή.



Σππηθή απόζηαζε 2,54 ρηιηνζηώλ εληόο πιαηζίνπ, ζπκπαγέο παθέην
DIP16 .

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Design Specification

Parameters

MP3 And WAV file formats

Supported sampling rates 8 - 48K
and Bit rates 8 - 320Kbps audio files

UART Interface

Standard serial port, 3.3V, TTL-level,
baud rate 9600

Input voltage

3.6V-5V (Typical 4.2V)

Quiescent current

16MA (in Standby mode)

Amplifier power

3W/4ohm or 2W/8ohm speaker
(module’s amplifier chip gets rather
hot driving 4 ohm speaker over very
short period, 8 ohm speaker is
recommended)

Dimensions

22mm*21mm

Working temperature

-40℃ - 70℃

Humidity

5% - 95%

Πίνακαρ 8: Πξνδηαγξαθέο Mp3 Module(DS3231)
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Module Pin Mapping

Δικόνα 10: Mp3 Module(DS3231)

Pin Number

Pin Name

Functional
Description

Notes

1

BUSY

Playback output high,
stopping for low

Busy signal

2

RX

UART Asynchronous
serial data input

3.3V TTL leve

3

TX

UART Asynchronous
serial data output

3.3V TTL leve

4

DACR

DAC Right channel
output

External
amplifier,
headphone

5

DACL

DAC The left channel
output

External
amplifier,
headphone

6

SPK1

External
speaker

monaural

3W/4 σ 2W/8 σ
passive loudspeaker

7

SPK2

External
speaker

monaural

3W/4 σ 2W/8 σ
passive loudspeaker

8

VCC

Positive
supply

power

9

IO5

INPUT 5

Key/Button
trigger

function

10

IO4

INPUT 4

Key/Button

function
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3.6-5V

trigger
11

IO3

INPUT 3

Key/Button
trigger

function

12

IO2

INPUT 2

Key/Button
trigger

function

13

IO1

INPUT 1

Key/Button
trigger

function

14

GND

Power
ground

15

DP

USB Data cable

USB Flash Drive

16

DM

USB Data cable

USB Flash Drive

common

System Ground

I/O ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΘΤΡΧΝ

I/O Pin

Function

I/O Pin

Function

IO1

Play track 1

IO1-IO5

Play track 9

IO2

Play track 2

IO2-IO3

Play track 10

IO3

Play track 3

IO2-IO4

Play track 11

IO4

Play track 4

IO2-IO5

Play track 12

IO5

Play track 5

IO3-IO4

Play track 13

IO1-IO2

Play track 6

IO3-IO5

Play track 14

IO1-IO3

Play track 7

IO4-IO5

Play track 15

IO1-IO4

Play track 8
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2.4 – TFT 3.2’’ TOUCH SCREEN

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ


3.2" έγρξσκε TFT LCD



Αλάιπζε 320 x 240



65,536 ρξώκαηα (16 Bit)



Ιζρπξόο κηθξνειεγθηήο 16 Bit (SSD1289)



Built-in video RAM buffer



Integrated Resistive Touchscreen



Integrated SD card



5V ηάζε ιεηηνπξγίαο



LED Backlight

Δικόνα 11: Δπεμήγεζε ησλ Pin
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2.5-Arduino Mega Proto Shield Rev3

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Σν Arduino Prototyping Shield καο δηεπθνιύλεη λα ζρεδηάζνπκε
πξνζαξκνζκέλα θπθιώκαηα. Μπνξνύκε λα θνιιήζνπκε εμαξηήκαηα ζηελ
πεξηνρή ηνπ πξσηνηύπνπ γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην έξγν καο ή λα ην
ρξεζηκνπνηήζνπκε κε έλα κηθξό ζπγθνιιεηηθό breadboard(πνπ δελ
πεξηιακβάλεηαη) γηα λα δνθηκάζνπκε γξήγνξα ηηο ηδέεο ηνπ θπθιώκαηνο ρσξίο
λα ρξεηάδεηαη λα ηηο θνιιήζνπκε. Έρεη επηπιένλ ζπλδέζεηο γηα όινπο ηνπο
αθξνδέθηεο I / O Arduino MEGA θαη έρεη ρώξν γηα λα ηνπνζεηήζεη
νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα δηακπεξνύο θαη επηθαλεηαθήο ζηήξημεο. Δίλαη έλαο
βνιηθόο ηξόπνο λα θηηάμνπκε ην θύθισκά ηνπ Arduino ζε κηα εληαία κνλάδα.

Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά
PCB Size
Weight

101.5 x 53.3 mm
0.013 Kg

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ board έρνπλ σο εμήο:







1.0 Arduino pinout
1 Reset button
1 ICSP connector
14 pins SMD footprint (50 mils pitch)
32 double row through Hole pads, standard Arduino breakout layout
Proto area with multiple THT pads, 100 mils pitch

Σποθοδοζία
Σν Proto Shield θέξλεη ηελ ηζρύ από ηηο θαξθίηζεο Arduino 5V θαη GND ζηηο
δύν ζεηξέο δηαύισλ ηζρύνο πνπ ηνπνζεηνύληαη αλάκεζα ζην απνηύπσκα ηνπ
παθέηνπ Through Hole, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
ηξνθνδνζία ησλ ππνδνρώλ DIP ή γηα ηηο γξακκέο ηζρύνο θαη γείσζεο.
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Φςζικά Υαπακηηπιζηικά
Σν κέγηζην κήθνο θαη ην πιάηνο ηνπ PCI Proto Shield είλαη 2.7 θαη 2.1 ίληζεο
αληίζηνηρα. Οη ηξείο νπέο ησλ βηδώλ επηηξέπνπλ ηελ πξνζάξηεζε ηεο
ζσξάθηζεο ζε επηθάλεηα ή ζήθε. εκεηώζηε όηη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ
ςεθηαθώλ αθίδσλ 7 θαη 8 είλαη 160 ρηιηνζηά(0.16¨), όρη έλα νκνηόκνξθν
πνιιαπιάζην ηεο απόζηαζεο ησλ 100 κηιίσλ ησλ άιισλ αθίδσλ.

Κεθάιαην
3Κώδηθαο
ηνπ
θσηνγξαθίεο(πεηξακαηηθό ζηάδην)

πεηξάκαηνο

Φυηογπαθίερ (πειπαμαηικού ζηαδίος)

Δηθόλα 12: Γνθηκή θαηαζθεπήο ζε breadboard
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θαη

θάπνηεο

Δηθόλα 11: Γνθηκή Mp3 module

Δηθόλα 13: Γνθηκή Mp3 module
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Δηθόλα 14: Γνθηκή ιεηηνπξγίαο νζόλεο TFT
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Δηθόλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο

Δηθόλα 15:Λεηηνπξγία mp3

Δηθόλα 16: Αξρηθή νζόλε Mp3 and alarm clock
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Δηθόλα 17: Ρπζκίζεηο γηα ην μππλεηήξη

Δηθόλα 18: Οζόλε όηαλ ρηππάεη ην μππλεηήξη
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Παξαθάησ αθνινπζεί ν θώδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ
πεηξάκαηνο, βήκα-βήκα, από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

#include <UTFT.h>
#include <URTouch.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <BY8001.h>
#include <DS3231.h>

//==== Δεκηνπξγία Αληηθεηκέλωλ
UTFT myGLCD(SSD1289, 38, 39, 40, 41); //Παξάκεηξνη γηα ηε νξζή
ιεηηνπξγία ηωλ εμαξηεκάηωλ. (Δίδνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή)
9. URTouch myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

SoftwareSerial mp3Serial(11, 10); // RX, TX
BY8001 mp3; // Δεκηνπξγία θιάζεο BY8001 πνπ ηελ νλνκάδνπκε 'mp3'
DS3231 rtc(SDA, SCL);
//==== Οξηζκόο Γξακαηνζεηξώλ
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SevenSegNumFont[];

extern unsigned int MusicPlayerButton[0x1040]; ; // Δήιωζε θνπκπηώλ ζαλ
παξάκεηξνη.
23. extern unsigned int AlarmButton[0x1040];
24. extern unsigned int ButtonPlay[0x1AE9];
25. extern unsigned int ButtonPause[0x1AE9];
26. extern unsigned int PreviousButton[0x9C4];
27. extern unsigned int NextButton[0x9C4];
28. extern unsigned int VolumeDown[0x170];
29. extern unsigned int VolumeUp[0x3B8];
30.
31. int x, y; // Παξάκεηξνη γηα ηνλ «εληνπηζκό» ηνπ αγγίγκαηνο ζηελ νζόλε.
32. char currentPage, playStatus; //Δήιωζε παξακέηξωλ γηα ηελ αξίζκεζε ηωλ

ηξαγνπδηώλ,ηα κέξε ηεο ώξαο,ηε ζεξκνθξαζία θιπ.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

int iV = 15;
int trackNum = 1;
int b = 16;
int aHours = 0;
int aMinutes = 0;
boolean alarmNotSet = true;
String alarmString = "";
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41. float currentTemperature, temperature;
42. static word totalTime, elapsedTime, playback, minutes, seconds, lastSeconds,

minutesR, secondsR;
43. String currentClock, currentHours, currentMinutes, currentSeconds,
currentDate;
44. String timeString, hoursString, minutesString, secondsString, hoursS,
minutesS, secondsS, dateS;

1. void setup() {
2. // Απεηθόληζε.
3. myGLCD.InitLCD();
4. myGLCD.clrScr();
5. myTouch.InitTouch();
6. myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
7.
8. // Αξρηθνπνίεζε αληηθεηκέλνπ rtc.
9. rtc.begin();
10. rtc.setTime(00, 00, 00); // Ρύζκηζε ώξαο
11. rtc.setDate(00, 00, 0000); // Ρύζκηζε εκεξνκελίαο
12. // Μνπζηθή.
13. Serial.begin(9600); // Ρύζκηζε αληηθεηκέλωλ ζρεηηθώλ κε ηελ αλαπαξαγωγή
κνπζηθήο.
14. mp3Serial.begin(9600);
15. mp3.setup(mp3Serial);
16. delay(800); //
17.
18. drawHomeScreen(); // Κιήζε δηαδηθαζίαο ππεπζπλεο γηα ηελ απεηθόληζε
όιωλ ηωλ γξαθηθώλ ζηελ αξρηθή νζόλε.
19. currentPage = '0'; // Δειώλεη όηη βξζθόκαζηε ζηελ αξρηθή νζόλε.
20. playStatus = '0';
21.
22. mp3.setVolume(15);
23. delay(100);
24. currentTemperature = rtc.getTemp();// Κιήζε δηαδηθαζηώλ γηα
ώξα,εκεξνκελία,ζεξκνθξαζία.
25. currentDate = rtc.getDateStr();
26. currentClock = rtc.getTimeStr();
27. timeString = rtc.getTimeStr();
28. currentHours = timeString.substring(0, 2);
29. currentMinutes = timeString.substring(3, 5);
30. currentSeconds = timeString.substring(6, 8);
31. }

1. void loop() {
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2. // Αξρηθή Οζόλε.
3. if (currentPage == '0') {
4. // Έιεγρνο γηα αιιαγέο ζηελ ώξα.
5. if ( currentClock != rtc.getTimeStr()) {
6. timeString = rtc.getTimeStr();
7. hoursS = timeString.substring(0, 2);
8. minutesS = timeString.substring(3, 5);
9. secondsS = timeString.substring(6, 8);
10.
11. myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
12. myGLCD.setColor(0, 255, 0);
13.
14. myGLCD.print(secondsS, 224, 50);
15.
16. if ( currentMinutes != minutesS ) {
17. myGLCD.print(minutesS, 128, 50);
18. currentMinutes = minutesS;
19. }
20. if ( currentHours != hoursS ) {
21. myGLCD.print(hoursS, 32, 50);
22. currentHours = hoursS;
23. }
24. // Έιεγρνο γηα αιιαγέο ζηελ εκεξνκελία.
25. dateS = rtc.getDateStr();
26. delay(10);
27. if ( currentDate != dateS){
28. myGLCD.setColor(255, 255, 255); // Θέηεη ιεπθό ρξώκα.
29. myGLCD.setFont(BigFont); // Θέηεη κεγάιν κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο.
30. myGLCD.print(rtc.getDateStr(), 153, 7);
31. }
32. // Έιεγρνο γηα αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία.
33. temperature = rtc.getTemp();
34. delay(10);
35. if ( currentTemperature != temperature ){
36. myGLCD.setColor(255, 255, 255); // Θέηεη ιεπθό ρξώκα.
37. myGLCD.setFont(BigFont); // Θέηεη κεγάιν κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο.
38. myGLCD.printNumI(temperature, 39, 7);
39. currentTemperature = temperature;
40. }
41. delay(10);
42. currentClock = rtc.getTimeStr();
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1. // Έιεγρνο γηα ην αλ έρεη «αγγηρζεί» ε νζόλε.
2. if (myTouch.dataAvailable()) {
3. myTouch.read();
4. x = myTouch.getX(); // πληεηαγκέλε Χ όπνπ έρεη «αγγηρζεί ε νζόλε».
5. y = myTouch.getY(); // πληεηαγκέλε Υ όπνπ έρεη «αγγηρζεί ε νζόλε»
6. // Έιεγρνο γηα πάηεκα θνπκπηνύ αλαπαξαγωγήο κνπζηθήο.
7. if ((x >= 55) && (x <= 120) && (y >= 125) && (y <= 190)) {
8. drawFrame(87, 157, 33);
9. currentPage = '1';
10. myGLCD.clrScr();
11. delay(100);
12. drawMusicPlayerScreen();
13. delay(100);
14. }
15. // Έιεγρνο γηα πάηεκα θνπκπηνύ γηα ην μππλεηήξη.
16. if ((x >= 195) && (x <= 260) && (y >= 125) && (y <= 190)) {
17. drawFrame(227, 160, 29);
18. currentPage = '2';
19. myGLCD.clrScr();
20. }
21. }

1. // Οζόλε αλαπαξαγωγήο κνπζηθήο.

2. if (currentPage == '1') {
3. if (myTouch.dataAvailable()) {
4. myTouch.read();
5. x = myTouch.getX(); // πληεηαγκέλε Χ όπνπ έρεη «αγγηρζεί» ε νζόλε.
6. y = myTouch.getY(); // πληεηαγκέλε Υ όπνπ έρεη «αγγηρζεί» ε νζόλε.
7. // Έιαγρνο γηα πάηεκα θνπκπηνύ αλαπαξαγωγήο κνπζηθήο.
8. if ((x >= 116) && (x <= 204) && (y >= 77) && (y <= 165)) {
9. if (playStatus == '0') { // πλζήθεο πνπ θαζνξίδνπλ,αλάινγα ηελ

πεξίπηωζε,αλ ζα βιέπνπκε ην θνπκπί αλαπαξαγωγήο ή ην θνπκπί
παύζεο.
10. drawFrame(159, 121, 42);
11. drawPauseButton();
12. mp3.playTrackFromFolder(00, 001);
13. delay(100);
14. playStatus = '2';
15. return;
16. }
17. if (playStatus == '1') {
18. drawFrame(159, 121, 42);
19. drawPauseButton();
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20. mp3.play();
21. delay(100);
22. playStatus = '2';
23. return;
24. }
25. if (playStatus == '2') {
26. drawFrame(159, 121, 42);
27. drawPlayButton();
28. mp3.pause();
29. delay(100);
30. playStatus = '1';
31. return;
32. }
33. }

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

// Πεξίπηωζε παηήκαηνο θνπκπηνύ «πξνεγνύκελν».
if ((x >= 45) && (x <= 95) && (y >= 97) && (y <= 147)) {
drawFrame(70, 121, 26);
mp3.previousTrack();
delay(100);
drawTrackBar();
}

8. // Πεξίπηωζε παηήκαηνο θνπκπηνύ «επόκελν».
9. if ((x >= 227) && (x <= 277) && (y >= 97) && (y <= 147)) {
10. drawFrame(252, 122, 26);
11. mp3.nextTrack();
12. delay(100);
13. drawTrackBar();
14. }
15. // Πεξίπηωζε παηήκαηνο θνπκπηνύ κείωζεο έληαζεο.
16. if ((x >= 35) && (x <= 75) && (y >= 165) && (y <= 209)) {
17. drawUnderline(45, 205, 65, 205);
18. if (iV >= 0 & iV <= 30) {
19. iV--;
20. drawVolume(iV);
21. }
22. mp3.decreaseVolume();
23. delay(100);
24. }
25. // Πεξίπηωζε παηήκαηνο θνπκπηνύ αύμεζεο έληαζεο.
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26. if ((x >= 230) && (x <= 280) && (y >= 165) && (y <= 209)) {
27. drawUnderline(235, 205, 275, 205);
28. if (iV >= 0 & iV <= 30) {
29. iV++;
30. drawVolume(iV);
31. }
32. mp3.increaseVolume();
33. delay(100);
34. }
35. // Πεξίπηωζε παηήκαηνο θνπκπηνύ MENU.
36. if ((x >= 0) && (x <= 75) && (y >= 0) && (y <= 30)) {
37. myGLCD.clrScr();
38. drawHomeScreen();
39. currentPage = '0';
40. return;
41. }
42.
1. // Κιήζε δηαδηθαζίαο trackPlayTime() γηα έλεκέξωζε κπάξαο αλαπαξαγωγήο

ηξαγνπδηνύ.
2. if (playStatus == '1' || playStatus == '2') {
3. trackPlayTime();
4. }
5. void trackPlayTime() {
6. totalTime = mp3.getTotalTrackPlaybackTime();// Επηζηξέθεη ην ζπλνιηθό
ρξόλν αλαπαξαγωγήο ελόο ηξαγνπδηνύ.
7. delay(10);
8. elapsedTime = mp3.getElapsedTrackPlaybackTime();
9. // Επηζηξέθεη ην ρξόλν πνπ έρεη πεξάζεη από ηελ έλαξμε ηεο αλαπαξαγωγήο
ελόο ηξαγνπδηνύ.
10.
delay(10);
11.
minutes = (int)elapsedTime / 60;
12.
seconds = (((float)elapsedTime / 60) - minutes) * 60;
13.
playback = totalTime - elapsedTime;
14.
minutesR = (int)playback / 60;
15.
secondsR = (((float)playback / 60) - minutesR) * 60;
16.
17.
myGLCD.setFont(SmallFont); // Απεηθόληζε κπάξαο αλαπαξαγωγήο
αλάινγα κε ηνλ ρξόλν.
18.
myGLCD.setColor(255, 255, 255);
19.
myGLCD.printNumI(minutes, 8, 48);
20.
21.
myGLCD.print(":", 16, 48);
22.
myGLCD.printNumI((int)seconds, 24, 48, 2, '0');
23.
24.
myGLCD.print("-", 276, 48);
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

myGLCD.printNumI(minutesR, 284, 48);
myGLCD.print(":", 292, 48);
myGLCD.printNumI((int)secondsR, 300, 48, 2, '0');
int trackBarX = map(elapsedTime, 0, totalTime, 0, 224);
myGLCD.setColor(255, 0, 0);
myGLCD.fillRect (48, 50, 48 + trackBarX, 50 + 8);
if (totalTime == elapsedTime) {
mp3.nextTrack();
delay(30);
myGLCD.setColor(255, 255, 255);
myGLCD.fillRect (48, 50, 48 + 224, 50 + 8);
}
}

1. // Οζόλε αθύπλεζεο.
2. if (currentPage == '2') {
3. myGLCD.setFont(BigFont);
4. myGLCD.setColor(255, 255, 255);
5. myGLCD.print("MENU", 5, 5);
6. myGLCD.print("Set Alarm", CENTER, 20);
7.
8. // Δεκηνπξγία ζπκβόινπ «:» πνπ δηαρωξίδεη ώξεο θαη ιεπηά.
9. myGLCD.setColor(0, 255, 0);
10. myGLCD.fillCircle (112, 65, 4);
11. myGLCD.setColor(0, 255, 0);
12. myGLCD.fillCircle (112, 85, 4);
13.
14. myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
15. myGLCD.setColor(0, 255, 0);
16. myGLCD.printNumI(aHours, 32, 50, 2, '0');
17. myGLCD.printNumI(aMinutes, 128, 50, 2, '0');
18. myGLCD.setColor(255, 255, 255);
19. myGLCD.drawRoundRect (42, 115, 82, 145);
20. myGLCD.drawRoundRect (138, 115, 178, 145);
21. myGLCD.setFont(BigFont);
22. myGLCD.print("H", 54, 122);
23. myGLCD.print("M", 150, 122);
24.
25. myGLCD.drawRoundRect (215, 60, 303, 90);
26. myGLCD.print("SET", 236, 67);
27. myGLCD.drawRoundRect (215, 115, 303, 145);
28. myGLCD.print("CLEAR", 220, 122);
29.
30. alarmNotSet = true;
31.
32. while (alarmNotSet){
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

if (myTouch.dataAvailable()) {
myTouch.read();
x = myTouch.getX(); // πληεηαγκέλε Χ όπνπ έρεη «αγγηρζεί» ε νζόλε.
y = myTouch.getY(); // πληεηαγκέλε Υ όπνπ έρεη «αγγηρζεί» ε νζόλε.
// Ρύζκηζε θνπκπηνύ γηα ώξεο.
if ((x >= 42) && (x <= 82) && (y >= 115) && (y <= 145)) {
drawRectFrame(42, 115, 82, 145);
aHours++;
if(aHours >=24){
aHours = 0;
}
myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
myGLCD.setColor(0, 255, 0);
myGLCD.printNumI(aHours, 32, 50, 2, '0');
}
// Ρύζκηζε θνπκπηνύ γηα ιεπηά.
if ((x >= 138) && (x <= 178) && (y >= 115) && (y <= 145)) {
drawRectFrame(138, 115, 178, 145);
aMinutes++;
if(aMinutes >=60){
aMinutes = 0;
}
myGLCD.setFont(SevenSegNumFont);
myGLCD.setColor(0, 255, 0);
myGLCD.printNumI(aMinutes, 128, 50, 2, '0');
}
// Ρύζκηζε θνπκπηνύ αθύπληζεο.
if ((x >= 215) && (x <= 303) && (y >= 60) && (y <= 80)) {
drawRectFrame(215, 60, 303, 90);
if (aHours < 10 && aMinutes < 10){
alarmString = "0"+(String)aHours + ":" + "0"+ (String)aMinutes + ":" + "00";
}
else if (aHours < 10 && aMinutes > 9){
alarmString = "0"+(String)aHours + ":" + (String)aMinutes + ":" + "00";
}
else if (aHours > 9 && aMinutes < 10){
alarmString = (String)aHours + ":" + "0"+ (String)aMinutes + ":" + "00";
}
else {
alarmString = (String)aHours + ":" + (String)aMinutes + ":" + "00";
}
myGLCD.setFont(BigFont);
myGLCD.print("Alarm set for:", CENTER, 165);
myGLCD.print(alarmString, CENTER, 191);
}
// Καζαξηζκόο θνπκπηνύ αθύπληζεο.
if ((x >= 215) && (x <= 303) && (y >= 115) && (y <= 145)) {
drawRectFrame(215, 115, 303, 145);
alarmString="";
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

myGLCD.setColor(0, 0, 0);
myGLCD.fillRect(45, 165, 275, 210);
}
// Πεξίπηωζε πνπ παηήζνπκε ην θνπκπί ηνπ MENU.
if ((x >= 0) && (x <= 75) && (y >= 0) && (y <= 30)) {
alarmNotSet = false;
currentPage = '0';
myGLCD.clrScr();
drawHomeScreen(); // Μαο πεγαίλεη ζηελ αξρηθή νζόλε.
}
}
}
}

1. // Ελεξγνπνίεζε αθύπληζεο.
2. if (alarmNotSet == false) {
3. if (alarmString == rtc.getTimeStr()){
4. myGLCD.clrScr();
5. mp3.setVolume(25);
6. mp3.playTrackByIndexNumber(1);
7. delay(100);
8. myGLCD.setFont(BigFont);
9. myGLCD.setColor(255, 255, 255);
10. myGLCD.print("ALARM", CENTER, 90);
11. myGLCD.drawBitmap (127, 10, 65, 64, AlarmButton);
12. myGLCD.print(alarmString, CENTER, 114);
13. myGLCD.drawRoundRect (94, 146, 226, 170);
14. myGLCD.print("DISMISS", CENTER, 150);
15. boolean alarmOn = true;
16. while (alarmOn){
17. if (myTouch.dataAvailable()) {
18. myTouch.read();
19. x = myTouch.getX(); // πληεηαγκέλε Χ όπνπ έρεη «αγγηρζεί» ε νζόλε.
20. y = myTouch.getY(); // πληεηαγκέλε Υ όπνπ έρεη «αγγηρζεί» ε νζόλε.
21.
22. // Παύζε αθύπληζεο.
23. if ((x >= 94) && (x <= 226) && (y >= 146) && (y <= 170)) {
24. drawRectFrame(94, 146, 226, 170);
25. alarmOn = false;
26. alarmString="";
27. myGLCD.clrScr();
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28. mp3.stopPlayback();
29. delay(100);
30. currentPage = '0';
31. playStatus = '0';
32. mp3.setVolume(15);
33. drawHomeScreen();
34. }
35.
36. }
37. }
38. }
39. }
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.)Arduino UNO, https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3

2.)Arduino Mega 2560 R3, https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3

3.)Arduino, https://el.wikipedia.org/wiki/Arduino

4.)Arduino IDE, https://www.arduino.cc/en/Guide/Environment

5.)http://howtomechatronics.com/projects/arduino-touch-screen-music-playeralarm-clock-project/

6.)Libraries
(Βηβιηνζήθεο)

BY8001-16p

module,

https://github.com/r0ndL/BY8001

7.)Libraries
Tft
touch
screen-Utouch,
http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=51 (Βηβιηνζήθεο)
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