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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Δίζηζηαη, κε ην αίζην ηέινο κηαο πξνζπάζεηαο λα ππεξβεί θάπνηνο εαπηφλ κε ζηφρν 

ηελ αηνκηθή βειηίσζε, λα επηδίδεηαη ζε εθθξάζεηο επραξηζηηψλ θαη επγλσκνζχλεο 

πξνο ηνπο ζπλνδνηπφξνπο ηνπ ζηελ δσή, νη νπνίνη πξνθαλψο θαη απνηεινχλ ηνπο 

βαζηθνχο ππιψλεο ππνζηήξημεο ηνπ ζε θάζε ηνπ επηρείξεκα. Ζ νηθνγέλεηα θαη νη 

θίινη είλαη απηνί πνπ δέρνληαη ηα εχζεκα θαη κε ηελ επθαηξία απηή ζέισ λα 

επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηελ ζχληξνθν κνπ ζηε δσή, Διέλε, ε νπνία θαη 

απνηειεί έκπλεπζε αιιά θαη εθαιηήξην γηα ηελ επίηεπμε θάζε πξνζσπηθνχ 

ζηφρνπ. 

Οη ζπλνδνηπφξνη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε ππφινηπε νηθνγέλεηα κνπ, ν 

Θαλάζεο, ε Διεπζεξία, ε Μεηέξα θαη ηα αδέξθηα κνπ, o «παππνχο» Γεκήηξεο 

θαζψο θαη νη θίινη, ν πχξνο, ν Γηνλχζεο, ν Λπκπέξεο, ν Γηψξγνο ρσξίο ηνπο 

νπνίνπο ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζα ήηαλ ζρεδφλ αδχλαηε. αο επραξηζηψ πνιχ!    

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο κνπ γηα φζα 

δηδάρζεθα, ην ελδηαθέξνλ, ηελ ζηήξημε θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ έδεημαλ ζε φιε ηε 

δηαδξνκή. 
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Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δεμηφηεηεο ζηνλ αζιεηηζκφ απνηειεί ην θαηαθφξπθν 

άικα. Ζ θαηαζθεπή ελφο πζηήκαηνο πνπ ζα θαζηζηά εθηθηή ηελ κέηξεζε θαη 

θαηαγξαθή ηεο ελ ιφγσ δεμηφηεηαο ζα απνηειέζεη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο.  

Σν ελ ιφγσ χζηεκα ζα απνηειείηαη απφ έλαλ αηζζεηήξα, έλαλ κηθξνειεγθηή γηα 

ηελ δηαρείξηζε ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ (WiFi) θαζψο θαη κία κνλάδα παξνρήο 

ελέξγεηαο (κπαηαξία) θαη ζα κεηαδίδεη δεδνκέλα, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζε έλαλ 

ππνινγηζηή κε ηνλ νπνίν ζα είλαη δηαζπλδεδεκέλν κέζσ αζχξκαηνπ δηθηχνπ.  

Ο αηζζεηήξαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πεξηιακβάλεη γπξνζθφπην, 

επηηαρπλζηφκεηξν, καγλεηφκεηξν (ειεθηξνληθή ππμίδα) θαη κλήκε ζηελ νπνία ζα 

απνζεθεχνληαη ηα κεηξηθά απνηειέζκαηα. Θα παξαθνινπζείηαη ε θίλεζε πξνο 

φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ζα θαηαγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο ζρεηηθά κε 

ην άικα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο κνλάδαο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

κεηξήζεσλ ζα απνζηέιινληαη ζηνλ δηαζπλδεδεκέλν ππνινγηζηή κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ (Internet). εκαληηθφ πεξηνξηζκφ απνηειεί ε δηάξθεηα δσήο ηεο 

κπαηαξίαο σο ζπλέπεηα ηνπ κεγέζνπο θαη βάξνπο ηνπ πζηήκαηνο ψζηε απηφ λα 

κπνξεί λα κελ ελνριεί ηνπο αζιεηέο πνπ ζα ην θνξάλε.  

Σν χζηεκα ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κέηξεζε ηνπ χςνπο ηνπ άικαηνο 

ησλ αζιεηψλ ζε αζιήκαηα φπσο ην βφιετ θαη ην κπάζθεη. Ζ αλαηξνθνδφηεζε 

δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξαθηλεί 

ηνπο αζιεηέο λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη λα παξέρεη ζηνπο πξνπνλεηέο 

ζαθή έλδεημε ηεο απφδνζεο ηνπ θάζε αζιεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπνλεηηθήο 

κνλάδαο. 
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In sports vertical jump is one of the most important skills. The construction of a 

device that will allow measurement and recording of this skill will be the subject of 

this research. 

This device will consist of a sensor, a microcontroller for wireless network 

management (WiFi) as well as a power supply unit (battery) and will transmit data 

in real time interconnected to a computer via a wireless network. 

The sensor to be used will include a gyroscope, an accelerometer, a 

magnetometer (electronic compass) and a memory unit to store the metric results. 

During the training session every move, in all directions, will be tracked and 

specific jumping measurements will be recorded. The results of the 

measurements will be transmitting to the interconnected (via internet) computer. 

An important limitation is the battery life as a consequence of the size and weight 

of the device in order not to disturb the athletes who will wear it. 

The device can be used to measure the height of the jump for athletes in sports 

such as volleyball and basketball. During the training session, the real-time 

feedback will be a motivation for the athletes to improve their selves but also an 

evaluation indicator of their performance provided to their coaches as well. 
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Παξαηίζεηαη ην κεζνδνινγηθφ πιάλν πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο 

παξνχζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.  

1. Δηζαγσγή ζηελ θαηακέηξεζε αζιεηηθψλ επηδφζεσλ 

1.1. Δηζαγσγή 

1.2. Ηζηνξηθή αλαδξνκή – ζπζηήκαηα κέηξεζεο θάζεηνπ άικαηνο 

1.2.1. Wall Mounted Vertical Jump Tester  

1.2.2. Magnetic Jump and Reach Board 

1.2.3. VERTEC.   

1.2.4. Jump Mat 

1.2.5. Just Jump 

1.2.6. Chrono Jump 

1.2.7. Vertical Jump Laser System 

1.2.8. Gyko 

1.2.9. Vert 

2. χλζεζε πζηήκαηνο «Jump» 

2.1. Δηζαγσγή 

2.2. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο «Jump» 

2.2.1. Ση είλαη Microcontroller – Μηθξνειεγθηή  

2.2.2. Arduino 

2.2.3. Arduino Uno 

2.2.4. Arduino IDE 

2.2.5. Adafruit 9-DOF LSM9DS1 

2.2.6. ESP8266 Node MCU Development Kit 

2.2.7. Fritzing 

3. Γηαζχλδεζε / Αλάπηπμε Δθαξκνγήο 

3.1. Δηζαγσγή 

3.2. Μεζνδνινγία  

3.3. Βήκαηα ζχλδεζεο ηνπ Arduino Uno κε ηνλ Αηζζεηήξα LSM9DS1 ηεο 

Adafruit 

3.3.1. Δηθνληθή ζπλαξκνιφγεζε κέζσ Fritzing 

3.3.1.1. Γεκηνπξγία κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ ζην Fritzing  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 
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3.3.1.2. Δπηινγή ησλ απαξαίηεησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

3.3.1.2.1. Γεκηνπξγία ζρεδίσλ Breadboard, Schematic, PCB 

3.3.2. Φπζηθή ζπλαξκνιφγεζε 

3.3.2.1. Γσλίεο EULER 

3.3.2.2. πγγξαθή θαη εθηέιεζε θψδηθα ζην ινγηζκηθφ Arduino IDE  

3.3.2.3. Έιεγρνο απνηειεζκάησλ 

3.3.2.4. Δξκελεία απνηειεζκάησλ 

3.4. Βήκαηα ζχλδεζεο ηνπ ESP8266 Node MCU κε ηνλ αηζζεηήξα LSM9DS1 

ηεο Adafruit 

3.4.1.  Δηθνληθή ζπλαξκνιφγεζε κέζσ Fritzing 

3.4.1.1. Γεκηνπξγία κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ ζην Fritzing 

3.4.1.2. Δπηινγή ησλ απαξαίηεησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

3.4.1.2.1. Γεκηνπξγία ζρεδίσλ Breadboard, Schematic, PCB 

3.4.2. Φπζηθή ζπλαξκνιφγεζε 

3.4.2.1. χλδεζε ηνπ ESP8266 Node MCU ζην Arduino IDE 

3.4.2.2. Δθηέιεζε θψδηθα (Blink) γηα ην έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ESP8266 Node MCU 

3.4.2.3. πγγξαθή θαη εθηέιεζε θψδηθα δηαζχλδεζεο ηνπ ESP8266 

Node MCU ζην Internet 

3.4.2.4. Έιεγρνο απνηειεζκάησλ 

3.4.2.5. πγγξαθή θαη εθηέιεζε θψδηθα γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ 

δηαζέζηκσλ WiFi δηθηχσλ απφ ηνλ ESP8266 Node MCU 

3.4.2.6. χλδεζε ηνπ ESP8266 Node MCU ζην δηαζέζηκν WiFi δίθηπν 

3.4.2.7. Έιεγρνο απνηειεζκάησλ 

3.4.3. χλδεζε ηνπ ESP8266 Node MCU κε ηνλ αηζζεηήξα LSM9DS1 ηεο 

Adafruit, ελ ζπλερεία ζην δίθηπν WiFi, κεηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη απεηθφληζε ηνπο ζην ThingSpeak 

4. Δπίινγνο 

4.1. χλνςε Πηπρηαθήο Δξγαζίαο 

4.2. Πξνβιήκαηα – Αληηκεηψπηζε 

4.3. πκπεξάζκαηα 

4.4. Πξνηάζεηο κειινληηθήο επέθηαζεο - Πξννπηηθέο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ 
ΔΠΗΓΟΔΧΝ 

 

 

1.1. Διζαγυγή  

ε απηφ ην θεθάιαην αλαιχεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ κεζφδσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ 

θαηαγξαθή δεδνκέλσλ αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ηεο ηθαλφηεηαο 

άικαηνο. 

 

1.2. Ιζηοπική αναδπομή – ζςζηήμαηα μέηπηζηρ κάθεηος άλμαηορ  

Σν θαηαθφξπθν άικα απνηειεί βαζηθή δεμηφηεηα ζε πνιιά ζπνξ φπσο ην 

Μπάζθεη, ην Βφιετ θαη ην πνδφζθαηξν, επίζεο ην άικα, είλαη βαζηθή θηλεηηθή 

ηθαλφηεηα γηα ηα παηδηά. πλεπψο ε ηθαλφηεηα κέηξεζεο ηεο αιηηθήο επίδνζεο 

είλαη κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ ζε 

αζιεηέο θαη καζεηέο (Islam, et al., 2015)[1]. Δπίζεο, ε κέηξεζε ηνπ θάζεηνπ 

άικαηνο είλαη κηα έγθπξε θαη αμηφπηζηε κέζνδνο γηα ηε κέηξεζε πνιιψλ 

θηλεκαηηθψλ θαη θηλεηηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ αζινχκελνπ ή φρη πιεζπζκνχ. Σν 

θαηαθφξπθν άικα απνηειεί κηα πνιχ απιή δνθηκαζία ηελ νπνία κπνξεί λα 

εθηειέζεη ν θαζέλαο. Γπκλαζηέο θαη πξνπνλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηε δνθηκαζία ηνπ 

θαηαθφξπθνπ άικαηνο αθελφο γηα λα θαζνξίζνπλ αλ έλαο αζιεηήο ρξήδεη 

βειηίσζεο ηεο δχλακήο ηνπ θάησ κέξνπο ηνπ ζψκαηνο(McBRIDE, et al., 1999)[2], 

αθεηέξνπ σο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ αζιεηψλ ζε θάπνην άζιεκα (LEARD, et 

al., 2007)[3].  

 

 

 

 

  Δηθφλα 1.1 Μέηξεζε θαηαθφξπθνπ 
άικαηνο 
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Γηα ηελ παξαθνινχζεζε κηαο ηφζν ζεκαληηθήο ηθαλφηεηαο έπξεπε λα βξεζεί έλαο 

αληηθεηκεληθφο, αμηφπηζηνο, αθξηβήο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα κέηξεζεο.  

1.2.1. Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο είλαη κε ηελ ρξήζε ελφο θνκκαηηνχ ραξηί, 

ην νπνίν ζηεξεψλεηαη ζηνλ ηνίρν. Αξρηθά ν 

αζιεηήο / καζεηήο βάδεη ην δάθηπιν ηνπ ζε κειάλη 

θαη πξνζπαζεί λα αγγίμεη ην ραξηί φζν πην ςειά 

κπνξεί ψζηε λα αθήζεη ην δαθηπιηθφ ηνπ 

απνηχπσκα. Δλ ζπλερεία, ηνπνζεηείηαη εθ λένπ 

κειάλη ζην δάθηπιν θαη ν αζιεηήο / καζεηήο 

πξνζπαζεί, θάλνληαο άικα απηή ηε θνξά, λα 

αθήζεη ην δαθηπιηθφ ηνπ απνηχπσκα φζν ην 

δπλαηφλ ςειφηεξα (Wall Mounted Vertical Jump 

Tester, θφζηνο θάησ απφ 100€) 

(Amazon.com(WallMounted))[4].  

Ζ δηαθνξά ησλ δχν απνηππσκάησλ είλαη ην χςνο 

ηνπ άικαηνο ηνπ.  

1.2.2. Μηα παξαιιαγή απηνχ είλαη ε ηνπνζέηεζε καγλεηψλ ζηνλ ηνίρν θαη 

ε ν αζιεηήο / καζεηήο πξνζπαζεί λα ηνπο κεηαθηλήζεη (Magnetic Jump and 

Reach Board, θφζηνο θάησ απφ 100€) 

(Topendsports.com(MagneticJump))[5]. 

1.2.3. Μηα άιιε κέζνδνο είλαη ε ρξήζε ηεο 

ζπζθεπήο κέηξεζεο άικαηνο VERTEC.  

Απηφο ν ηξφπνο είλαη γξεγνξφηεξνο απφ 

ηνλ πξναλαθεξζέληα, θαζψο 

ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζπζθεπή, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ έλα βαζκνλνκεκέλν 

θάζεην ζηχιν ζηνλ νπνίν είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη, παξάιιεια κε ην έδαθνο, 

δείθηεο. Ο αζιεηήο / καζεηήο, αξρηθά, 

πξνζπαζεί λα ηνπο κεηαθηλήζεη θηάλνληαο 

φζν πην ςειά κπνξεί, ρσξίο άικα θη έπεηηα κε άικα. Ζ δηαθνξά ησλ δχν 

απηψλ κεηξήζεσλ απνηειεί ην κέγεζνο ηνπ άικαηνο. 

  

Δηθφλα 1.3 
Μέηξεζε κε 
ηνπνζέηεζε 
καγλεηψλ 
ζηνλ ηνίρν 

Δηθφλα 1.2 
Παξαδνζηαθφο 

ηξφπνο 
κέηξεζεο  

Δηθφλα 1.4 πζθεπή κέηξεζεο 
VERTEC 
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Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο ζπζθεπήο είλαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

εληφο αιιά θαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ γπκλαζηεξίνπ θαζψο θαη φηη γηα 

ηελ κέηξεζε δελ ρξεζηκνπνηείηαη ν ηνίρνο νπφηε απνθεχγνληαη νη 

ηξαπκαηηζκνί.  

Μεηνλέθηεκα απνηειεί ην θφζηνο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν. 

(VERTEC θφζηνο θάησ απφ 500€) (Amazone(VERTEC)) [6]. 

 

 

Δηθφλα 1.5 VERTEC (ιεπηνκέξεηα) 

 

ηηο παξαπάλσ κεζνδνινγίεο νη κεηξήζεηο θαηαρσξνχληαη ρεηξφγξαθα, ζπλεπψο 

είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία παξαηεξεηή γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

1.2.4. Σν JUMP MAT 

(Topendsports.com(JumpMat), 2018)[7] απνηειεί 

έλα αθφκα ζχζηεκα κέηξεζεο ηνπ θάζεηνπ άικαηνο. 

ηελ κέζνδν απηή ρξεζηκνπνηείηαη έλα ραιί (mat) θαη 

κία δψλε (Abalakov’s belt), ζηελ νπνία έρεη 

ηνπνζεηεζεί κηα πηπζζφκελε κεηξνηαηλία. Ο αζιεηήο 

/ καζεηήο, θνξάεη ηελ δψλε ε νπνία είλαη δεκέλε ζην 

δάπεδν ζην ραιί mat (ην Mat είλαη έλα ηεηξάγσλν 

ππθλήο χθαλζεο ραιί 22" x 22" x 9mm, θηηαγκέλν 

απφ εχθακπην πιηθφ Versa Flex) θαη ξπζκίδεηαη ε 

έλδεημε ηεο κεηξνηαηλίαο ζην «0». Ο άιηεο εθηειεί ην 

άικα θαη ε ηαηλία δείρλεη ην χςνο πνπ έθηαζε.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ελ ιφγσ ζπζθεπήο είλαη ηα 

αθφινπζα :  

  
Δηθφλα 1.6 χζηεκα 

Jump Mat 
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 είλαη θνξεηή (κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εληφο θαη εθηφο ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ),  

 ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο είλαη ε θάζεηε κεηαηφπηζε ηνπ θνξκνχ 

θαη δελ εμαξηάηαη απφ ην ζσζηφ ζπγρξνληζκφ ηνπ άιηε ψζηε λα 

αθνπκπήζεη ζηνλ ηνίρν ζην ζσζηφ ρξφλν,  

 γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο κέηξεζεο δελ ρξεηάδνληαη επηπιένλ άηνκα 

παξά κφλν ν άιηεο,  

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο είλαη ηα αθφινπζα :   

 ε κέηξεζε κπνξεί λα κελ είλαη αθξηβήο (αλ ην άικα δελ είλαη 

θαηαθφξπθν ή ε ηαηλία είλαη ραιαξή θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο), 

 ην ζχζηεκα πεξηνξίδεη ηελ θίλεζε ηνπ αζιεηή / καζεηή 

(JUMP MAT θφζηνο θάησ απφ 500€) 

 

1.2.5. Σν ζχζηεκα JUST JUMP (Σopendsports.com(JustJump), 2018)[8] 

ιεηηνπξγεί κε ηελ κέηξεζε ησλ δπλάκεσλ αληίδξαζεο εδάθνπο πνπ 

παξάγνπλ νη αζιεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο θάζεηνπ άικαηνο. Σα Force 

Plates (Δπηθάλεηεο - πηάηα δχλακεο) θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ιεπηνκεξή 

αλάιπζε φρη κφλν ηνπ θαηαθφξπθνπ άικαηνο αιιά θαη ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο δχλακεο, ηεο επηηάρπλζεο ηεο θίλεζεο, ηεο θαηαλνκήο ηζρχνο 

κεηαμχ ησλ πνδηψλ θαη πνιιψλ άιισλ παξαγφλησλ. Οη επηθάλεηεο δχλακεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα εξγαζηήξηα βηνκεραληθήο έρνπλ πνιχ κεγάιν 

θφζηνο, αιιά ππάξρνπλ θαη πην νηθνλνκηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο φπσο ην 

ζχζηεκα Just Jump. Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα κπνξεί λα κεηξά κε αθξίβεηα ηνλ 

ρξφλν πηήζεο θαζψο απηφο είλαη ίζνο κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ δελ 

αζθείηαη, ζηελ επηθάλεηα, αληίζεηε δχλακε απφ ην έδαθνο (φηαλ δειαδή ν 

αζιεηήο είλαη ζηνλ αέξα)(Simpson, et al., 2018)[9]. Καζψο ε βαξχηεηα ηεο 

γεο είλαη κηα γλσζηή κεηαβιεηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θάζεηνπ άικαηνο γίλεηαη 

εχθνια θαη κε αθξίβεηα.  

Πιενλέθηεκα ηεο ζπζθεπήο απνηειεί ε θνξεηφηεηα θαζψο θαη ε αθξίβεηα 

κέηξεζεο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά. 

Μεηνλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν αζιεηήο πξέπεη λα πξνζγεησζεί κε 

ηα γφλαηα ηελησκέλα αιιηψο ε κέηξεζε δελ είλαη αμηφπηζηε.  

(JUST JUMP ην θφζηνο θπκαίλεηαη πεξί ηα 500€).  
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Δηθφλα 1.7 χζηεκα Just Jump 

 

1.2.6. Σν CHRONO JUMP 

(chronojump.org, 2018)[10] είλαη έλα 

ζχζηεκα πιαηθνξκψλ γηα κέηξεζε, 

δηαρείξηζε θαη ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε 

ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ άικαηνο 

(ρξφλνο επαθήο, ρξφλνο πηήζεο).Σν ελ 

ιφγσ ζχηεκα είλαη κηα εθαξκνγή αλνηθηνχ 

πιηζκηθνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ δηαηίζεηαη ππφ 

ηελ άδεηα ηεο GPL.  

[CHRONO JUMP θφζηνο πεξίπνπ 150€  

(δελ πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηνπ tablet)] :  

 

Δηθφλα 1.9 Πιαηθφξκα 

επαθήο (42×59,4cm), 1,5m 

USB θαιψδην, 1,5m RCA 

θαιψδην 

 

Δηθφλα 1.10 Chronopic γηα 

άιηεο 

 

Δηθφλα 1.11 Tablet κε 

εγθαηεζηεκέλε ηελ 

εθαξκνγή chrono jump 

  

Δηθφλα 1.8 χζηεκα Chrono Jump 
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Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα κπνξεί λα θαηαγξάςεη ηηο αθφινπζεο δνθηκαζίεο 

άικαηνο: 

 φιεο ηηο δνθηκαζίεο Bosco, 

 δνθηκαζίεο πνιιαπιψλ αικάησλ(Samozino, et al., 2008)[11], 

 έρεη δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ δνθηκαζηψλ απφ ηνλ ρξήζηε 

 απηφκαηε ιεηηνπξγία γηα ηελ κέηξεζε νκάδσλ 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη είλαη : 

 χςνο άικαηνο 

 δηάξθεηα πηήζεο θαζψο θαη επαθήο κε ην δάπεδν 

 ηζρχο 

 αθακςία 

 αξρηθή ηαρχηεηα. 

 

Δηθφλα 1.12 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ζην ζχζηεκα Chrono jump 

Σν πιενλέθηεκα ηνπ Chronojump είλαη φηη είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο 

εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ ηνπ (ιφγσ ηεο 

δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζηνλ πεγαίν θψδηθα ηεο εθαξκνγήο) κε 

απνηέιεζκα λα ελδείθλεηηαη γηα επηζηεκνληθέο έξεπλεο. 

Σν κεηνλέθηεκα ηνπ είλαη φηη ε κέηξεζε κπνξεί λα κελ είλαη αθξηβήο (αλ 

ην άικα δελ εθηειεζηεί ζσζηά). 
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Δηθφλα 1.13 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ζην ζχζηεκα Chrono jump 

 

1.2.7. Σν Vertical Jump Laser System 

 (Σopendsports.com(VerticalJumpLaserSystem), 2018)[12] είλαη έλα απφ ηα 

πνιιά ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηνπ θαηαθφξπθνπ άικαηνο κε ηελ ρξήζε ιέηδεξ.  

Σξφπνο εθηέιεζεο : ν αζιεηήο ζηέθεηαη πάλσ ζε έλα νξηδφληην δάπεδν, δχν 

ππέξπζξεο αθηίλεο ιέηδεξ ζηνρεχνπλ ε κία ζε επίπεδν εδάθνπο θαη ε άιιε 

ζην πην ςειφ ζεκείν πνπ κπνξεί λα θηάζεη ν αζιεηήο. Ο ρξφλνο αξρίδεη λα 

κεηξά κφιηο ην ππέξπζξν ιέηδεξ, ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο, παχζεη λα 

δηαηαξάζζεηαη απφ ηα πφδηα ηνπ αζιεηή θαη ζηακαηά κφιηο ην ρέξη ηνπ 

θηάζεη ηελ αλψηεξε ππέξπζξε αθηίλα. Απφ ηνλ θαηακεηξεκέλν ρξφλν κπνξεί 

λα ππνινγηζηεί ην άικα, ην χςνο θαη ε ηζρχο ησλ πνδηψλ (Garcia-Lopez, et 

al., 2005)[13]. Παξφκνην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί ηελ αθηίλα ιέηδεξ γηα λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνλ ηνίρν θαη ηελ θηκσιία (κειάλη) ζην ρέξη ηνπ αζιεηή. 

Έρνληαο ην ιέηδεξ ζην επίπεδν ηνπ ηνίρνπ ν αζιεηήο εθηειεί θαηαθφξπθν 

άικα θαη ε κέηξεζε γίλεηαη ζην ζεκείν πνπ ζπλαληά ηελ αθηίλα ιέηδεξ κε ην 

ρέξη ηνπ.  

Πιενλέθηεκα απνηειεί ε αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ.  

ηα κεηνλεθηήκαηα θαηαγξάθεηαη ην φηη ε ρξήζε ηνπ ιέηδεξ έρεη κεγαιχηεξν 

θφζηνο απφ ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηνπ θαηαθφξπθνπ 

άικαηνο, δελ είλαη θνξεηφ θαη ηέινο δελ απνηειεί θίλεηξν γηα ηνπ αζιεηέο 

ψζηε λα θάλνπλ ςειφηεξα άικαηα φπσο ε κέζνδνο κε ηνλ ηνίρν θαη ηελ 

κειάλε.  
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Δηθφλα1.14 Vertical Jump Laser System 

 

Όια ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ άικαηνο έρνπλ θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο 

αζιεηηθνχ γεγνλφηνο (αγψλαο Μπάζθεη ή Βφιετ) παξά κφλν ζε εξγαζηεξηαθέο 

ζπλζήθεο (whatsmyvertical.com, 2018)[14].  

Υάξε ζηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα (GPS, επηηαρπλζηφκεηξν…..), έρεη 

θαηαζηεί δπλαηή ε αθξηβήο κέηξεζε ησλ αζιεηηθψλ επηδφζεσλ (ξπζκφο, ηαρχηεηα, 

απφζηαζε θαη πςφκεηξν βάζεη ηνπ GPS) κε ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο. Οη 

επνλνκαδφκελεο θνξεηέο ζπζθεπέο (wearable devices) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

γπξνζθφπηα θαη επηηαρπλζηφκεηξα θνξηνχληαη απφ ηνπο αζιεηέο θαη ιεηηνπξγνχλ 

παξφκνηα κε ηηο δπλακηθέο επηθάλεηεο κέηξεζεο. Δδψ, αληί λα κεηξεζεί ε αληίζεηε 

δχλακε πνπ αζθεί ην έδαθνο, θαηαγξάθεηαη ε επηηάρπλζε θαη ε θίλεζε ηνπ 

αζιεηή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ παξακέλεη ν ίδηνο 

(κεηαηξνπή ηνπ ρξφλνπ πηήζεο ζε θαηαθφξπθν άικα).  
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Δηθφλα 14 Gyko 

1.2.8. Σν GyKo (gyko.it, 2018)[15] απνηειεί έλα εξγαιείν κέηξεζεο ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ αδξάλεηα γηα ηελ αλάιπζε ηεο θίλεζεο 

νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ζψκαηνο. Υάξε ζηε λέα ηερλνινγία, είλαη ζε ζέζε 

λα παξέρεη κεηξήζεηο επηηάρπλζεο κέρξη 16g θαη γσληαθέο ηαρχηεηεο κέρξη 

2000 °/s κε ζπρλφηεηα απφθηεζεο 1000 Hz. Ζ κεηάδνζε δεδνκέλσλ γίλεηαη, 

κέζσ Bluetooth, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, απεπζείαο ζηνλ ππνινγηζηή. Σν 

ινγηζκηθφ Microgate, ρξεζηκνπνηεί επηζηεκνληθά επηθπξσκέλνπο 

αιγνξίζκνπο θαη πξνζθέξεη απινπνηεκέλε επεμεξγαζία θαη εξκελεία 

δεδνκέλσλ. 

Σν GyKo θαζηζηά δπλαηή ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αξζξψζεσλ θαη ηεο κπτθήο δχλακεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θάζεο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο πξνπφλεζεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Υξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα εληνπίδεη γξήγνξα ηπρφλ ειιείςεηο ζηάζεο, πξνβιήκαηα ζηελ ζηάζε 

ηνπ ζψκαηνο ή αζπκκεηξίεο θαη ράξε ζηελ δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, βνεζά ζηελ πξφιεςε ππνηξνπψλ, 

επηπινθψλ θαη επαλεκθάληζε ηεο λφζνπ ή ηνπ ηξαπκαηηζκνχ, ειέγρνληαο 

πεξηνδηθά ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο. Γίλεη 

ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο θηλήζεσλ νη νπνίεο κπνξεί 

λα είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ή λα 

επεξεάδεηαη ν αζιεηήο θαζψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε 

επηθάλεηα (γξαζίδη, άκκνο, αζηαζείο πιαηθφξκεο θιπ.) ηφζν εζσηεξηθνχο 

φζν θαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηέινο, ελζαξξχλεη ηνλ αζιεηή λα 

βειηηψλεη ζπλερψο ηηο επηδφζεηο ηνπ. 

Σν Gyko απνηειείηαη απφ κέξε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηεμαγσγή επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ 

αθξηβείαο ηεο επηηάρπλζεο, ηεο γσληαθήο ηαρχηεηαο θαη ηνπ καγλεηηθνχ 

πεδίνπ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο. 
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Δηθφλα 1.15 Αηζζεηήξεο (Δπηηαρπλζηφκεηξν, Γπξνζθφπην, Μαγλεηφκεηξν) 

Σν GyKo είλαη ην ηδαληθφ εξγαιείν γηα φζνπο ζέινπλ κηα αληηθεηκεληθή 

αμηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο κε γξήγνξν θαη 

δηαηζζεηηθφ ηξφπν ρσξίο λα κεησζεί ε αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ. Υάξε ζηελ 

έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία ινγηζκηθνχ 

εηδηθά ζε απηφ ην ηνκέα, κε ηελ ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ε GyKo πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ 

παξέρνληαο ηαπηφρξνλα επθνιία ζηε ρξήζε θαη ηελ εκθάληζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαζηζηψληαο ην σο έλα πξαθηηθφ εξγαιείν. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζε 

δηάθνξα κέιε ηνπ ζψκαηνο γίλεηαη επθνιφηεξα κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ 

αμεζνπάξ, φπσο ε δψλε ηεο ππέινπ, ην γηιέθν, δχν δψλεο δηαθφξσλ 

κεγεζψλ γηα ηα άλσ θαη θάησ άθξα θαη κηα καγλεηηθή ζηήξημε πνπ κπνξεί λα 

ζηεξεσζεί ζε βάξε ή ζε κηα κπάξα.  

    

 
Δηθφλα 1.16 Γηιέθν 

 
Δηθφλα 1.17 Εψλε 

 
Δηθφλα 1.18 Γχν 
δψλεο δηαθφξσλ 

κεγεζψλ γηα ηα άλσ 
άθξα 

 
Δηθφλα 1.19 Γχν 
δψλεο δηαθφξσλ 

κεγεζψλ γηα ηα θάησ 
άθξα 

 
Δηθφλα 1.20 

Μαγλεηηθή ζηήξημε 
πνπ κπνξεί λα 

ζηεξεσζεί ζε βάξε 
ή ζε κηα κπάξα 

 
Δηθφλα 1.21 Ράβδνο 
ιήςεο θαη εθπνκπήο, 
ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

δψλε γηα ηελ κέηξεζε 
ηνπ άικαηνο 

 
Δηθφλα 1.22 

Τπνινγηζηήο ζηνλ 
νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ην 
ινγηζκηθφ 

 
Δηθφλα 1.23 Θήθε 

κεηαθνξάο 
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Ανάλςζη άλμαηορ 

Σν Gyko ηνπνζεηείηαη θνληά ζην θέληξν κάδαο ηνπ 

αζιεηή, κε ηελ ρξήζε ηεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο δψλεο, 

παξέρνληαο κηα πνηθηιία πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

δπλακηθή ηνπ άικαηνο ηνπ αζιεηή. ηε ζπλέρεηα είλαη 

δπλαηή ε άκεζε κέηξεζε ηεο αληνρήο ησλ θάησ άθξσλ 

θαη κε ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ αιγνξίζκσλ, 

παξέρεηαη αθξηβήο, επαλαιακβαλφκελε πιεξνθφξεζε 

ηφζν γηα ηελ έθθεληξε θάζε θφξησζεο (ηζνξξνπία θαηά 

ηελ βχζηζε),  φζν θαη ηελ νκφθεληξε θάζε ψζεο (εθηίλαμε). Δπηπιένλ 

αλαιχεηαη ε θίλεζε ηνπ θνξκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο πηήζεο θαη επαθήο 

θαη παξέρνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη αθφινπζεο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο : 

• Δθθεληξηθή θαη νκφθεληξε ιεηηνπξγία θαη δηάξθεηα 

• Γχλακε, ηαρχηεηα θαη κέγηζηε ηζρχο 

• Πνζνζηφ Αλάπηπμεο Γχλακεο θαη Πνζνζηφ Πξνζγείσζεο 

 

Τεσνικά Χαπακηηπιζηικά 

Βάξνο 46 γξακ. (κε κπαηαξία) 

Γηαζηάζεηο 73 x 51 x 23 mm 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0o oC / +45o oC 

Δπεμεξγαζηήο ARM 32 bit κηθξνεπεμεξγαζηήο 

Αδξαλεηαθή αλάιπζε αηζζεηήξα 

Δπηηαρπλζηφκεηξν ±2G - ±16G 

Γπξνζθφπην ±250 o/S - ±2000 o/S 

Μαγλεηφκεηξν ±4800 κΣ 

πρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο 10 Hz – 1 KHz 

Μεηάδνζε Bluetooth 4.0 

Μλήκε 4 Gb standard (up to 128 Gb) 

Παξνρή ελέξγεηαο Internal polymer lithium battery, external 5 vDC 

power supply (USB) 

Γηάξθεηα δσήο κπαηαξίαο 5 ψξεο 

πλδεζηκφηεηα Micro USB, Input and output connection  jack, 

Micro-SD slot 

  

Δηθφλα 1.24 
Αλάιπζε άικαηνο 
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Γηάηαμε ζην ρψξν ηνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

κέηξεζεο ηνπ άικαηνο θαη εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Gyko. 

 

 

Δηθφλα 1.25 Απνηειέζκαηα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Gyko. 

 

 

Δηθφλα 1.26 Απνηειέζκαηα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Gyko. 

 

Σν Gyko παξφιν πνπ έρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο, κε 

αθξίβεηα ηνπ άικαηνο δελ κπνξεί, ιφγσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ, λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο αζιεηηθνχ γεγνλφηνο (αγψλαο 

Μπάζθεη ή Βφιετ) παξά κφλν ζε εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο (Lesinski, et al., 

2016)[16].  
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1.2.9. Οη wearable ζπζθεπέο είλαη ε λεψηεξε ηερλνινγία ζηνλ ηνκέα ηεο 

γπκλαζηηθήο. Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο εθαξκνγέο πνπ κεηαηξέπνπλ έλα έμππλν 

ηειέθσλφ ζε ζπζθεπή κέηξεζεο χςνπο άικαηνο, θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

θαη πξαθηηθφηεξεο θνξεηέο ζπζθεπέο(Chambers, et al., 2015)[17]. Απηέο νη 

ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχλ ην γπξνζθφπην θαη ην επηηαρπλζηφκεηξν γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ άικαηνο(Li, et al., 2015)[18]. Μηα δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε απφ απηέο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί παξαπάλσ απνηειεί ην 

ζχζηεκα VERT (www.myvert.com, 2018)[19]. 

 

H VERT είλαη κηα εηαηξεία πξσηνπφξνο ζηηο wearable ζπζθεπέο νη νπνίεο 

ζηνρεχνπλ ζηελ δεκηνπξγία κηαο θαιχηεξεο εκπεηξίαο γηα αζιεηέο, 

πξνπνλεηέο θαη θηιάζινπο. Υξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξα αζιήκαηα, φπσο 

κπάζθεη, βφιετ, ηξέμηκν θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο βειηίσζεο ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο πγείαο. Σν VERT απνηειεί ηελ επίζεκε ηερλνινγία 

θαηαγξαθήο ηεο απφδνζεο ησλ αζιεηψλ ηνπ Ακεξηθαληθνχ βφιετ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ 200 ζπιινγηθά θαη επαγγεικαηηθά 

αζιεηηθά πξνγξάκκαηα αλά ηνλ θφζκν. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο 

VERT είλαη φηη δελ απεπζχλεηαη κφλν ζε κεκνλσκέλνπο αζιεηέο αιιά θαη ζε 

νκάδεο θαη νη κεηξήζεηο δχλαηαη λα ιακβάλνπλ ρψξα ζην γήπεδν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηέιεζεο πξνπφλεζεο ή αγψλα (BORGES, et al., 2017)[20]. Ζ 

ηερλνινγία VERT πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο : 
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VERT Classic 
 

 
 

 
Δηθφλα 1.27 Vert Clasic 

 
 

Ζ ζπζθεπή παξέρεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην 

κέγεζνο ηνπ θάζεηνπ άικαηνο, ηνλ αξηζκφ ησλ 

αικάησλ, ηνλ κέζν φξν χςνπο άικαηνο θαζψο θαη 

ηελ θαιχηεξε απφδνζε. Ζ εθαξκνγή ηεο είλαη απιή 

θαη πξνζθέξεη θίλεηξν ζηνλ αζιεηή, γηα βειηίσζε 

ηεο απφδνζεο ηνπ, θαζψο κέζσ ηεο ζχλδεζεο κε ην 

θηλεηφ ηειέθσλν κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηηο επηδφζεηο 

ηνπ κε άιινπο ζπλαζιεηέο ή θίινπο ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην VERT Classic παξέρεη :  

 

JUMP (Άικα) 

Άκεζνο ππνινγηζκφο ηεο απφδνζεο ηνπ αζιεηή 

φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα θάζεηνπ άικαηνο ηνπ 

παξέρνληαο ηνπ θίλεηξν γηα βειηίσζε. 

Ζ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ άικαηνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ. 

 

JUMP RATE™ (Ρπζκφο αικάησλ) 

Καηαγξαθή ηνπ ξπζκνχ αλαπλνήο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο πξνζέξκαλζεο θαη ηεο άζθεζεο. 

Καηαγξαθή αικάησλ αλά ιεπηφ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο άζθεζεο κε ην ζρνηλί (ζρνηλάθη – άζθεζε γηα 

βειηίσζε ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο). 

Κφζηνο : 139,95€  

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 
Πεξηερφκελα παθέηνπ αγνξάο :  

VERT Classic, VERT clip, VERT belt, VERT charger 

Οζφλε : OLED 

Μπαηαξία (δηάξθεηα) : 4-6 ψξεο ρξήζεο 

Δγγχεζε : 6 κήλεο 

BOOK BAG MODE: Άκεζνο ζπγρξνληζκφο φηαλ ε 

ζπζθεπή ζπλδέεηαη ζην ηειέθσλν. 

πκβαηφηεηα : iPhone, iPad 



ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε Φνξεηνχ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο Γεδνκέλσλ Αζιεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

Ιωάννησ Γεωργιάδησ 37 

 

VERT Coach 

 

 

 

 

Δηθφλα 1.28 Vert Coach 

 

Σν VERT Coach παξαθνινπζεί, ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, 8 αζιεηέο θαη δηαρεηξίδεηαη ην θνξηίν 

επηβάξπλζεο ηνπο απφ ηα άικαηα ψζηε λα 

παξακέλνπλ πγηείο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

αγσληζηηθήο πεξηφδνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ην VERT Coach παξέρεη :     

 

JUMP LOAD (Φνξηίν – επηβάξπλζε αικάησλ) 

Καηακέηξεζε αξηζκνχ αικάησλ γηα ηελ πξφιεςε 

ηξαπκαηηζκψλ. 

Τπνινγηζκφο Μέζνπ φξνπ άικαηνο αλά αζιεηή.  

Δκθάληζε απιψλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηηο 

κεηξήζεηο. 

Έλδεημε θφπσζεο.  

 

RECRUITING (Δπηινγή – ζηξαηνιφγεζε αζιεηψλ) 

Σν VERT ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάλσ απφ 200 Κνιέγηα 

θαη Παλεπηζηήκηα.  

Γπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ξπζκνχ βειηίσζεο ησλ 

αζιεηψλ.  

Γξήγνξνο θαη αθξηβήο ηξφπνο ειέγρνπ ηνπ θάζεηνπ 

άικαηνο. 

Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ USA Volleyball High 

Performance and AVCA VPI. 

Κφζηνο :1.199,99€ 

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Πεξηερφκελα παθέηνπ αγνξάο :  

VERT Classic, 8 VERT clips, 8 VERT belts, 8 VERT 

chargers, 1 MultiCharger, 1 VERT Coach App 

Promo Code ($99). 

Οζφλε : OLED 

Μπαηαξία (δηάξθεηα) : 4-6 ψξεο ρξήζεο 

Δγγχεζε : 6 κήλεο 
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BOOK BAG MODE: Άκεζνο ζπγρξνληζκφο φηαλ ε 

ζπζθεπή ζπλδέεηαη ζην ηειέθσλν. 

πκβαηφηεηα : iPhone, iPad, iPod. 

 

G-VERT 

 

 

 

 

Δηθφλα 1.29 G-Vert 

Σν G-Vert είλαη έλαο αληρλεπηήο έληαζεο. Αληρλεχεη 

ηε δχλακε G θάζε θίλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ηνπ άικαηνο, ηεο ηζρχνο, 

ηνπ πνζνζηνχ ζηξεο θαζψο θαη ηεο αζπκκεηξίαο 

ησλ θηλήζεσλ. Οη αλαιχζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

είλαη δηαζέζηκεο δσξεάλ ελψ πην ιεπηνκεξείο 

αλαιχζεηο είλαη δηαζέζηκεο γηα $ 6.99 ην κήλα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην G-VERT παξέρεη :     

 

ENERGY 

Γπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο ζπλνιηθνχ έξγνπ ηεο 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ αζιεηή. 

 

STRESS % 

Γπλαηφηεηα πιεξνθφξεζεο ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 

πςεινχ ζε αληηπαξάζεζε κε ην ρακειφ ζηξεο ησλ 

θηλήζεσλ ηνπ αζιεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. 

 

POWER 

Δλεκεξψλεη γηα ηε κέζε εθξεθηηθφηεηα ησλ 

θηλήζεσλ. 

 

ASYMMETRY 

Γλσζηνπνηεί πηζαλή αζπκκεηξία ηνπ ζψκαηνο ψζηε 

λα κεγηζηνπνηεζεί ε αζιεηηθή απφδνζε (απαξαίηεηε 
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ε ρξήζε δχν ζπζθεπψλ). 

 

JUMP 

Δλεκέξσζε ηνπ χςνπο ηνπ άικαηνο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. 

 

JUMPRATE™ 

Καηαγξαθή αικάησλ αλά ιεπηφ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο άζθεζεο κε ην ζρνηλί (ζρνηλάθη – άζθεζε γηα 

βειηίσζε ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο). 

 

Κφζηνο : 176,99 € 

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Πεξηερφκελα παθέηνπ αγνξάο :  

G-VERT Wearable, VERT belt, VERT charger 

Οζφλε : OLED 

Μπαηαξία (δηάξθεηα) : 4-6 ψξεορξήζεο 

Δγγχεζε : 6 κήλεο 

BOOK BAG MODE: Άκεζνο ζπγρξνληζκφο φηαλ ε 

ζπζθεπή ζπλδέεηαη ζην ηειέθσλν. 

πκβαηφηεηα : iPhone, iPad. 

ηαηηζηηθά : Λεπηνκεξή ζηαηηζηηθά ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν παξέρνληαη κε ηελ αγνξά κεληαίαο 

ζπλδξνκήο $6.99. 
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Δηθφλα 1.30 Γηαρείξηζε 

παηθηψλ 

 

 

Δηθφλα 1.31 Μείσζε 

ηξαπκαηηζκψλ 

 

 

 

 

Σν VERT Team Systems είλαη ην ζχζηεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

απφδνζεο, ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο έληαζεο ησλ 

αζιεηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Έηζη θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε πξφιεςε ησλ ηξαπκαηηζκψλ θαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αζιεηηθήο απφδνζεο. 

Σν VERT Team Systemsπαξέρεη :     

 

ENERGY 

Τπνινγίδεη πφζν ζθιεξά εξγάδνληαη νη αζιεηέο ζε 

joules/lb. 

 

STRESS % 

Καηαγξάθεη ηνλ αξηζκφ πςειήο έληαζεο ησλ 

θηλήζεσλ ησλ αζιεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πξνπνλεηηθήο κνλάδαο.  

 

POWER 

Τπνινγίδεη ηελ έθξεμε θαη ηελ ελέξγεηα ησλ αζιεηψλ 

ζε watts/lb. 

 

ASYMMETRY 

Δλεκεξψλεη γηα πηζαλά ζέκαηα αζπκκεηξίαο 

θηλήζεσλ ησλ αζιεηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί κέγηζηε 

αζιεηηθή απφδνζε. 
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Δηθφλα 1.32 Γηαρείξηζε 

νκάδαο 

 

 

JUMP 

Καηαγξάθεη θαη παξνπζηάδεη ην χςνο ησλ αικάησλ 

θάζε αζιεηή ηεο νκάδαο. 

 

REPORTING 

Γηαρείξηζε ησλ αζιεηψλ κε απιά ελεκεξσηηθά 

δειηία.  

Σήξεζε ηζηνξηθνχ απφδνζεο θάζε αζιεηή. 

 

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Πεξηερφκελα παθέηνπ αγνξάο : G-VERT Wearable, 

VERT belt, VERT charger, VERT Team Systems 

(εθαξκνγή) 

Οζφλε : OLED 

Μπαηαξία (δηάξθεηα) : 4-6 ψξεο ρξήζεο 

Δγγχεζε : 6 κήλεο 

BOOK BAG MODE: Άκεζνο ζπγρξνληζκφο φηαλ ε 

ζπζθεπή ζπλδέεηαη ζην ηειέθσλν. 

πκβαηφηεηα : iPhone, iPad. 

ηαηηζηηθά : Λεπηνκεξή ζηαηηζηηθά ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν παξέρνληαη κε ηελ αγνξά κεληαίαο 

ζπλδξνκήο $6.99. 
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Ο αηζζεηήξαο ηνπ VERT θνξηέηαη απφ ηνλ αζιεηή θαη δνπιεχεη παξφκνηα 

κε ηηο πιάθεο δχλακεο. Αληί φκσο γηα ηε κέηξεζε ησλ δπλάκεσλ 

αληίδξαζεο εδάθνπο, κεηξά ηελ επηηάρπλζε θαη ηελ θίλεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αζιεηή. Παξφια απηά, ν πξαγκαηηθφο ππνινγηζκφο ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, κεηαηξέπνληαο ην ρξφλν πηήζεο ζε θαηαθφξπθν χςνο άικαηνο. 

 

     

  

 

 

Δηθφλα 1.33 χζηεκα Vert 

 

ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ είλαη φηη είλαη θνξεηφ, γξήγνξν, ζρεηηθά νηθνλνκηθφ 

θαη κεηξάεη ην κέγεζνο ησλ αικάησλ. 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ είλαη :  

 φηη ε εθαξκνγή δηαρείξηζεο πξέπεη λα βειηησζεί ψζηε λα παξέρεη 

εμεηδηθεπκέλεο ή παξακεηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη  

 φηη γηα λα παξέρεηαη ε online θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ην θηλεηφ ηειέθσλν (iPhone) πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο 

ηεο εκβέιεηαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 – ΤΝΘΔΖ ΤΣΖΜΑΣΟ «JUMP» 
 

 

2.1 Διζαγυγή  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειεί ε θαηαζθεπή ηνπ 

πζηήκαηνο «JUMP» ην νπνίν ζα απνηειέζεη κηα λέα πξφηαζε ζηελ πξνζπάζεηα 

θαηαγξαθήο Γεδνκέλσλ Αζιεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο.  

ηφρν απνηέιεζε ε δεκηνπξγία ελφο, φζν ην δπλαηφλ πην νηθνλνκηθά πξνζηηνχ, 

ζπζηήκαηνο ην νπνίν φκσο ζα κπνξνχζε, αξρηθά, λα θαηακεηξήζεη ην άικα σο 

αζιεηηθή δεμηφηεηα θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ην θαηαρσξήζεη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ 

γηα επεμεξγαζία θαη άληιεζε ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ φιε δηαδηθαζία ζα 

έπξεπε λα δηελεξγείηαη απφ έλα ζχζηεκα ηέηνηνπ κεγέζνπο ψζηε λα κπνξεί λα ην 

θέξεη πάλσ ηνπ έλαο αζιεηήο, ρσξίο λα επηβαξχλεηαη,  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πξνπνλεηηθήο κνλάδαο ή ελφο αγψλα θαη ην νπνίν ζα κεηέδηδε αζχξκαηα ηα 

δεδνκέλα ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ. Ζ επηινγή ησλ δηαθξηηψλ κεξψλ 

πνπ ζα απνηεινχζαλ ην ελ ιφγσ χζηεκα έγηλε κε γλψκνλα ην κέγεζνο, ηελ ηζρχ, 

ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηέινο ην θφζηνο θηήζεο.  

Αξρηθή επηινγή απνηέιεζε ν κηθξνειεγθηήο Arduino Uno θαη ν αηζζεηήξαο ηεο 

Adafruit LSM9DS1. Υξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ Fritzing ην νπνίν 

πξνζνκνηψλεη έλα πεξηβάιινλ κεραλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ην ινγηζκηθφ 

Arduino IDE γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ λένπ πζηήκαηνο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

ε δεκηνπξγία ελφο πζηήκαηνο ην νπνίν φκσο δε πιεξνχζε ηηο αξρηθέο 

πξνδηαγξαθέο θαζψο δελ δηέζεηε ζχζηεκα κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ. Δλ 

ζπλερεία επηιέρζεθε ν κηθξνειεγθηήο ESP8266 Node MCU λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ  

Arduino Uno. Σν λέν χζηεκα είρε, πιένλ, φια ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ην νπνίν απνηειείην απφ ηνλ  κηθξνειεγθηήο ESP8266 Node MCU θαη ηνλ 

αηζζεηήξα LSM9DS1 ηεο Adafruit. 

   
 

Δηθφλα 34 χλζεζε ζπζηήκαηνο "Jump"  

https://grobotronics.com/images/detailed/102/3387_Adafruit.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fritzing_breadboard_view.jpg
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2.2  Αναλςηική πεπιγπαθή ηυν δομικών ζηοισείυν ηος Σςζηήμαηορ 

«JUMP» 

2.2.1 Ση είλαη Μηθξνειεγθηήο - Microcontroller 

Μηθξνειεγθηήο - Microcontroller (Βειψλε, θαη ζπλ., 2014 ζ. 139)[21] 

(MCU microcontroller unit ή UC – κνλάδα κηθξνειεγθηή) είλαη έλαο 

ππνινγηζηήο ζε έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα θαη έρεη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά : νηθνλνκηθφο, κηθξφο ζε φγθν, κε κηθξή θαηαλάισζε θαη 

ηέινο πξνζδίδεη επειημία ζηελ ζπζθεπή πνπ ειέγρεη.  

ηε ζχγρξνλε νξνινγία, είλαη παξφκνηνο κε, αιιά ιηγφηεξν εμειηγκέλνο 

απφ, SoC (έλα ζχζηεκα ζε έλα chip ή System on a Chip)(Wikipedia, 

2018)[22]. Έλα SoC κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλαλ κηθξνειεγθηή σο έλα 

απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ. Έλαο κηθξνειεγθηήο πεξηέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο 

CPUs (Central Prossesing Units – Κεληξηθέο Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο - 

ππξήλεο) καδί κε κλήκε θαη πξνγξακκαηηδφκελα πεξηθεξεηαθά εηζφδνπ / 

εμφδνπ. Ζ κλήκε πξνγξακκάησλ κε ηε κνξθή κλήκεο RAM, NOR flash 

ή ROM ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ζπρλά ζην chip. Οη κηθξνειεγθηέο 

είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα ελζσκαησκέλεο εθαξκνγέο, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

κηθξνεπεμεξγαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξνζσπηθνχο 

ππνινγηζηέο ή άιιεο εθαξκνγέο γεληθνχ ζθνπνχ πνπ απνηεινχληαη απφ 

δηάθνξεο δηαθξηηά νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα. Οη κηθξνειεγθηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφκαηα ειεγρφκελα πξντφληα θαη ζπζθεπέο, 

φπσο ζπζηήκαηα ειέγρνπ θηλεηήξα απηνθηλήησλ, εκθπηεχζηκα ηαηξηθά 

βνεζήκαηα, ηειερεηξηζηήξηα, κεραλέο γξαθείνπ, ζπζθεπέο, ειεθηξηθά 

εξγαιεία, παηρλίδηα θαη άιια ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα. Με ηε κείσζε 

ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ θφζηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί μερσξηζηφ κηθξνεπεμεξγαζηή, κλήκε θαη ζπζθεπέο εηζφδνπ 

/ εμφδνπ, νη κηθξνειεγθηέο θαζηζηνχλ νηθνλνκηθφ ηνλ ςεθηαθφ έιεγρν 

αθφκα πεξηζζφηεξσλ ζπζθεπψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Οη κηθξνειεγθηέο 

κηθηνχ ζήκαηνο είλαη ζπλεζηζκέλνη, ελζσκαηψλνληαο αλαινγηθά ζηνηρεία 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν κε ςεθηαθψλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ.  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit


ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε Φνξεηνχ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο Γεδνκέλσλ Αζιεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

Ιωάννησ Γεωργιάδησ 45 

 

Οξηζκέλνη κηθξνειεγθηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο ηεζζάξσλ 

δπαδηθψλ ςεθίσλ (four-bit words) θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπρλφηεηεο ηέηνηεο 

φπσο 4 kHz, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

(κνλνςήθηα milliwatts ή microwatts).  

Γεληθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξνχλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο ελψ 

πεξηκέλνπλ έλα ζπκβάλ, φπσο έλα πάηεκα θνπκπηνχ ή θάπνηα άιιε 

δηαθνπή (interrupt). 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηάζηαζεο χπλνπ (sleep 

mode - ην ξνιφη ηεο CPU θαη ηα πεξηζζφηεξα πεξηθεξεηαθά 

απελεξγνπνηνχληαη) κπνξεί λα είλαη απιψο nanowatts, θαζηζηψληαο 

πνιινχο απφ ηνπο κηθξνειεγθηέο θαηάιιεινπο γηα εθαξκνγέο πνπ ρξήδνπλ 

κπαηαξίεο καθξάο δηάξθεηαο. Άιινη κηθξνειεγθηέο κπνξεί λα εμππεξεηνχλ 

ξφινπο θξίζηκεο επίδνζεο, φπνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ιεηηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξν ζαλ ςεθηαθνί επεμεξγαζηέο ζήκαηνο (DSP), κε πςειφηεξεο 

ηαρχηεηεο ξνινγηνχ θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 

 

Δηθφλα 2.35 Μηθξνεπεμεξγαζηήο APIC 18F8720 ζε παθέην 80-pin TQFP. 

 

Έλαο κηθξνειεγθηήο κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα απηφλνκν ζχζηεκα κε 

επεμεξγαζηή, κλήκε θαη πεξηθεξεηαθά αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

σο έλα ελζσκαησκέλν ζχζηεκα. Ζ πιεηνςεθία ησλ κηθξνειεγθηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα είλαη ελζσκαησκέλνη ζε άιια κεραλήκαηα, 

φπσο απηνθίλεηα, ηειέθσλα, ζπζθεπέο θαη πεξηθεξεηαθά γηα ζπζηήκαηα 

ππνινγηζηψλ. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Word_(computer_architecture)
https://en.wikipedia.org/wiki/File:PIC18F8720.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:PIC12C508-HD.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:STM32F100C4T6B-HD.jpg
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Αλ θαη νξηζκέλα ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα (embedded systems) είλαη 

πνιχ εμειηγκέλα, ππάξρνπλ πνιιά πνπ πιεξνχλ ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

γηα κλήκε, δελ δηαζέηνπλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ινγηζκηθφ ρακειήο 

πνιππινθφηεηαο.  

Οη ηππηθέο ζπζθεπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ πεξηιακβάλνπλ δηαθφπηεο 

(switches), ειεθηξνλφκνπο (relays), ειεθηξνκαγλεηηθέο βαιβίδεο 

(solenoids), LED (Light-emitting diode), κηθξέο ή πξνζαξκνζκέλεο 

νζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ (liquid-crystaldisplays), ζπζθεπέο 

ξαδηνζπρλνηήησλ θαη αηζζεηήξεο γηα δεδνκέλα φπσο ζεξκνθξαζία, 

πγξαζία, ζηάζκε θσηφο θιπ.  

Σα ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα ζπλήζσο δελ δηαζέηνπλ πιεθηξνιφγην, 

νζφλε, δίζθνπο , εθηππσηέο ή άιιεο αλαγλσξίζηκεο ζπζθεπέο εηζφδνπ / 

εμφδνπ ελφο πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή θαη ελδέρεηαη λα κελ δηαζέηνπλ 

ζπζθεπέο αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο νπνηνπδήπνηε είδνπο. 

Οη κηθξνειεγθηέο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζε 

γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πνπ ειέγρνπλ. 

Σα πξνθαζνξηζκέλα απηά ζπκβάληα ππξνδνηνχλ έλα ζχζηεκα δηαθνπήο 

(έλα ζήκα) πνπ δίλεη εληνιή ζηνλ επεμεξγαζηή λα αλαζηείιεη ηελ 

επεμεξγαζία ηεο ηξέρνπζαο αθνινπζίαο εληνιψλ θαη λα μεθηλήζεη κηα 

ξνπηίλα ππεξεζίαο δηαθνπήο (ISR ή "ρεηξηζηήο δηαθνπήο"), ε νπνία ζα 

εθηειέζεη νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε επεμεξγαζία κε βάζε ηελ πεγή ηεο 

δηαθνπήο, επηζηξέθνληαο ζηελ αξρηθή αθνινπζία εληνιψλ. Οη πηζαλέο 

πεγέο δηαθνπήο εμαξηψληαη απφ ηε ζπζθεπή θαη ζπρλά πεξηιακβάλνπλ 

ζπκβάληα φπσο κηα ππεξρείιηζε εζσηεξηθνχ ρξνλνδηαθφπηε, 

νινθιήξσζε κεηαηξνπήο αλαινγηθνχ πξνο ςεθηαθφ, αιιαγή ινγηθήο 

ζηάζκεο ζε κηα είζνδν, φπσο απφ ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ θαη ιήςε 

δεδνκέλσλ ζε κηα ζχλδεζε επηθνηλσλίαο. Όπνπ ε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο είλαη ζεκαληηθή, φπσο ζηηο ζπζθεπέο κπαηαξίαο, νη δηαθνπέο 

κπνξνχλ επίζεο λα ελεξγνπνηήζνπλ έλαλ κηθξνειεγθηή απφ θαηάζηαζε 

ρακεινχ ξπζκνχ χπλνπ (low-power sleep) φπνπ ν επεμεξγαζηήο 

ζηακαηάεη κέρξη λα απαηηεζεί θάηη απφ έλα πεξηθεξεηαθφ ζπκβάλ (ρσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη απαξαηηήησο αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε).  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Relay
https://en.wikipedia.org/wiki/Solenoid
https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid-crystal_display
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Έλαο γεληθνχ ηχπνπ αζχγρξνλνο δέθηεο / πνκπφο (universal asynchronous 

receiver/transmitter UART) θαζηζηά δπλαηή ηελ ιήςε θαη ηε κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ κέζσ κηαο ζεηξηαθήο γξακκήο κε πνιχ κηθξφ θνξηίν ζηε CPU. 

Δμαηνκηθεπκέλν πιηθφ on-chip επίζεο ζπρλά πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο κε άιιεο ζπζθεπέο ζε ςεθηαθή κνξθή φπσο ην Inter-

Integrated Circuit (I2C), ην Serial Peripheral Interface (SPI), ην Universal 

Serial Bus (USB) θαη ην Ethernet. 

Έλαο κηθξνειεγθηήο είλαη έλα εληαίν νινθιεξσκέλν θχθισκα, ζπλήζσο κε 

ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (central processing unit) - πνπ 

θπκαίλεηαη απφ κηθξνχο θαη απινχο επεμεξγαζηέο 4-bit έσο ζχλζεηνπο 

επεμεξγαζηέο 32-bit ή 64-bit, 

 πξνζσξηλή κλήκε (RAM) γηα απνζήθεπζε δεδνκέλσλ,  

 ROM, EPROM, EEPROM ή κλήκε Flash γηα απνζήθεπζε 

πξνγξακκάησλ θαη ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ, 

 δηαθξηηά bits εηζφδνπ θαη εμφδνπ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ή ηελ 

αλίρλεπζε ηεο ινγηθήο θαηάζηαζεο ελφο κεκνλσκέλνπ κπινθ 

ζπζθεπαζίαο (package pin) ζεηξάο εηζφδνπ / εμφδνπ, φπσο ζεηξηαθέο 

ζχξεο (UARTs), 

άιιεο ζεηξηαθέο δηεπαθέο επηθνηλσληψλ φπσο I²C, Serial Peripheral 

Interface θαη Controller Area Network γηα δηαζχλδεζε ζπζηεκάησλ, 

 πεξηθεξεηαθά φπσο ρξνλνδηαθφπηεο, κεηξεηέο ζπκβάλησλ, γελλήηξηεο 

PWM  θαη watchdog, clock generator, 

 ζπρλά έλα θχθισκα RC πνπ πεξηιακβάλεη πνιινχο κεηαηξνπείο 

αλαινγηθνχ-ςεθηαθνχ ζήκαηνο, κεξηθνί πεξηιακβάλνπλ κεηαηξνπείο 

ςεθηαθνχ-αλαινγηθνχ ζήκαηνο, πξνγξακκαηηζκφ θπθιψκαηνο (in-

circuit programming) θαη ππνζηήξημε ππνβνήζεζεο εληνπηζκνχ 

ζθαικάησλ εληφο θπθιψκαηνο (in-circuit debugging). 

Οη αξρηηεθηνληθέο ησλ κηθξνειεγθηψλ πνηθίινπλ ζεκαληηθά. Οξηζκέλα 

ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ κηθξνεπεμεξγαζηέο γεληθήο ρξήζεο, κε 

ελζσκαησκέλε κία ή πεξηζζφηεξεο ROM, RAM ή ιεηηνπξγίεο I/O. Άιια 

ζρέδηα είλαη ζρεδηαζκέλα γηα εθαξκνγέο ειέγρνπ.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver/transmitter
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver/transmitter
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver/transmitter
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_processing_unit
https://en.wikipedia.org/wiki/Watchdog_timer
https://en.wikipedia.org/wiki/Clock_generator
https://en.wikipedia.org/wiki/In-circuit_programming
https://en.wikipedia.org/wiki/In-circuit_programming
https://en.wikipedia.org/wiki/In-circuit_debugging
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Έλα ζχλνιν εληνιψλ κηθξνειεγθηή έρεη ζπλήζσο πνιιέο εληνιέο πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ρεηξηζκφ bit (bit manipulation) (ιεηηνπξγίεο bit-wise) γηα 

λα θαηαζηνχλ ηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ πην ζπκπαγή. Γηα παξάδεηγκα, 

έλαο επεμεξγαζηήο γεληθνχ ζθνπνχ κπνξεί λα απαηηήζεη αξθεηέο 

νδεγίεο γηα λα δνθηκάζεη έλα bit, αλ απηφ  είλαη πξνθαζνξηζκέλν, έλαο 

κηθξνειεγθηήο ζα κπνξνχζε λα έρεη κία κφλν νδεγία γηα λα παξέρεη απηή 

ηε ιεηηνπξγία. 

Οη κηθξνειεγθηέο αξρηθά, πξνγξακκαηίδνληαλ κφλν ζηε γιψζζα 

assembly (assembly language), αιιά δηάθνξεο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ πςεινχ επηπέδνπ, φπσο ε C, ε Python θαη ε 

JavaScript, ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

κηθξνειεγθηψλ θαη ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ. Απηέο νη γιψζζεο 

ζρεδηάζηεθαλ εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ, ή δηάθνξεο εθδφζεηο γεληθψλ 

γισζζψλ, φπσο ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C. Οη κεηαγισηηηζηέο ησλ 

γισζζψλ γεληθήο ρξήζεο έρνπλ ζπλήζσο θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο 

θαζψο θαη βειηηψζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ησλ κνλαδηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κηθξνειεγθηψλ. 

Οξηζκέλνη κηθξνειεγθηέο έρνπλ πεξηβάιινλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ 

αλάπηπμε νξηζκέλσλ ηχπσλ εθαξκνγψλ. Οη πξνκεζεπηέο ησλ 

κηθξνειεγθηψλ ζπρλά θηηάρλνπλ εξγαιεία ηα νπνία δηαζέηνπλ ειεχζεξα 

ζηελ αγνξά ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ πιηθνχ ηνπο. 

ε αληίζεζε κε ηνπο ππνινγηζηέο γεληθήο ρξήζεο, νη κηθξνειεγθηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα ζπρλά επηδηψθνπλ λα 

βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ θαζπζηέξεζε δηαθνπήο (Interrupt latency) ζε 

ζρέζε κε ηε δηαθίλεζε εληνιψλ. Σα πξνβιήκαηα πξνο αληηκεηψπηζε 

πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηε κείσζε ηεο θαζπζηέξεζεο φζν θαη ηελ 

πξνζπάζεηα λα ηελ θάλνπλ πην πξνβιέςηκε (γηα ππνζηήξημε ειέγρνπ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν). Όηαλ κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή πξνθαιεί δηαθνπή ηα 

ελδηάκεζα απνηειέζκαηα (θαηαρσξεηέο) πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ πξηλ 

ην ινγηζκηθφ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ην ρεηξηζκφ ηεο δηαθνπήο 

εθηειεζηεί. Πξέπεη επίζεο λα επαλαθνξησζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εθηέιεζεο ηνπ δηαρεηξηζηή δηαθνπήο. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bit_manipulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Assembly_language
https://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη θαηαρσξεηέο επεμεξγαζηψλ, απηή ε 

δηαδηθαζία απνζήθεπζεο θαη επαλαθνξάο απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν, 

απμάλνληαο ηελ θαζπζηέξεζε. Οη ηξφπνη κείσζεο ηεο ιαλζάλνπζαο 

θαηάζηαζεο επαλάθηεζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ χπαξμε ζρεηηθά ιίγσλ 

θαηαρσξεηψλ ζηηο θεληξηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο (απηφ δελ είλαη 

επηζπκεηφ επεηδή επηβξαδχλνπλ νπζηαζηηθά ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κε 

δηαθνπηφκελσλ επεμεξγαζηψλ) ή ηνπιάρηζηνλ ην πιηθφ (hardware) δελ ηα 

απνζεθεχεη φια (απηφ απνηπγράλεη εάλ ην ινγηζκηθφ ρξεηάδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα λα απνζεθεχζεη ηα ππφινηπα ρεηξνθίλεηα "manually").  

Απφ ηελ εκθάληζε κηθξνειεγθηψλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο κλήκεο. ρεδφλ φινη νη κηθξνειεγθηέο έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά είδε κλήκεο, κηα γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ 

πιηθνινγηζκηθνχ θαη κηα αλάγλσζεο-εγγξαθήο γηα πξνζσξηλά δεδνκέλα. 
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2.2.2 Arduino 

Σν Arduino είλαη κηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα αλνηθηνχ θψδηθα βαζηζκέλε 

ζε εχρξεζην hardware (πιηζκηθφ) θαη software (ινγηζκηθφ) (Arduino)[23]. 

Σα Arduino boards (πιαθέηεο Arduino) είλαη ζε ζέζε λα δηαβάδνπλ 

εηζφδνπο - θσο ζε έλαλ αηζζεηήξα, πάηεκα ελφο θνπκπηνχ ή έλα κήλπκα 

Twitter - θαη λα ην κεηαηξέπνπλ ζε έμνδν - ελεξγνπνηψληαο έλαλ 

θηλεηήξα, ελεξγνπνηψληαο έλα LED, δεκνζηεχνληαο θάηη online. 

Υξεζηκνπνηψληαο  ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Arduino programming 

language (βαζηζκέλε ζην Wiring), θαη ην ινγηζκηθφ Arduino Software 

(IDE) (βαζηζκέλν ζην Processing), κπνξεί θαλείο λα ζηείιεη έλα ζχλνιν 

νδεγηψλ ζηνλ κηθξνειεγθηή ηνπ Arduino board θαη απηφο λα ην εθηειέζεη. 

Με ηα ρξφληα ην Arduino θαζηεξψζεθε σο ν εγθέθαινο ρηιηάδσλ project 

(έξγσλ), απφ ηα θαζεκεξηλά αληηθείκελα έσο ζχλζεηα επηζηεκνληθά 

φξγαλα. Μηα παγθφζκηα θνηλφηεηα δεκηνπξγψλ - θνηηεηέο, ρνκπίζηεο, 

θαιιηηέρλεο, πξνγξακκαηηζηέο θαη επαγγεικαηίεο - έρεη ζπγθεληξσζεί 

γχξσ απφ απηή ηελ πιαηθφξκα αλνηρηνχ θψδηθα, νη ζπλεηζθνξέο ηνπο 

έρνπλ πξνζηεζεί ζε κηα απίζηεπηε πνζφηεηα πξνζβάζηκεο γλψζεο 

(accessible knowledge) πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη πνιχ ηφζν ηνπο 

αξράξηνπο φζν θαη ηνπο εηδηθνχο. 

Σν Arduino γελλήζεθε ζην Ivrea Interaction Design Institute σο έλα 

εχθνιν εξγαιείν γηα γξήγνξε δεκηνπξγία πξσηνηχπσλ, πνπ 

απεπζχλνληαλ ζε θνηηεηέο ρσξίο ηζηνξηθφ ειεθηξνληθψλ θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ. Μφιηο έγηλε γλσζηφ ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα, ην 

Arduino board άξρηζε λα αιιάδεη γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο αλάγθεο 

θαη πξνθιήζεηο, δηαθνξνπνηψληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ απφ απιέο θάξηεο 

8-bit ζε πξντφληα γηα εθαξκνγέο IoT (Internet of Things), wearable, 

ηξηζδηάζηαηεο εθηππψζεηο θαη ελζσκαησκέλα πεξηβάιινληα (embedded 

environments).   

https://www.arduino.cc/en/Main/Products
https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
http://wiring.org.co/
https://processing.org/
https://www.arduino.cc/en/Main/Products
http://forum.arduino.cc/
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Όια ηα Arduino boards είλαη πιήξσο αλνηρηνχ θψδηθα (open-source), 

επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα ηηο θαηαζθεπάδνπλ αλεμάξηεηα θαη ηειηθά 

λα ηηο πξνζαξκφδνπλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Σν software είλαη επίζεο 

είλαη αλνηθηνχ θψδηθα θαη απμάλεηαη κε ηε ζπκβνιή ησλ ρξεζηψλ 

παγθνζκίσο. Υάξε ζηελ απιφηεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα ηνπ, ην Arduino 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε ρηιηάδεο δηαθνξεηηθά projects θαη εθαξκνγέο. Σν 

ινγηζκηθφ ηνπ Arduino είλαη κελ εχθνιν ζηε ρξήζε γηα αξράξηνπο, αιιά θαη 

αξθεηά επέιηθην δε γηα ηνπο πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο. Δθηειείηαη ζε Mac, 

Windows θαη Linux. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη θνηηεηέο ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

λα θαηαζθεπάζνπλ επηζηεκνληθά φξγαλα ρακεινχ θφζηνπο, λα απνδείμνπλ 

ηηο αξρέο ηεο ρεκείαο θαη ηεο θπζηθήο ή λα μεθηλήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ηε ξνκπνηηθή. ρεδηαζηέο θαη αξρηηέθηνλεο θαηαζθεπάδνπλ δηαδξαζηηθά 

πξσηφηππα, κνπζηθνί θαη θαιιηηέρλεο ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα εγθαηαζηάζεηο 

θαη πεηξακαηηζκφ κε λέα κνπζηθά φξγαλα. 

Οη θαηαζθεπαζηέο, θπζηθά, ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ γηα 

παξάδεηγκα πνιιά απφ ηα έξγα πνπ εθηίζεληαη ζην Maker Faire 

(makerfaire.com, 2018)[24]. 

Σν Arduino είλαη έλα βαζηθφ εξγαιείν γηα λα κάζεηε λέα πξάγκαηα. 

Οπνηνζδήπνηε  παηδηά, ρνκπίζηεο, θαιιηηέρλεο, πξνγξακκαηηζηέο - κπνξεί 

λα μεθηλήζεη λα «καζηνξεχεη» αθνινπζψληαο ηηο βήκα πξνο βήκα νδεγίεο 

ελφο θηη ή λα κνηξάδεηαη ηδέεο online κε άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο Arduino. 

Τπάξρνπλ πνιινί άιινη κηθξνειεγθηέο θαη πιαηθφξκεο κηθξνειεγθηψλ πνπ 

είλαη δηαζέζηκνη γηα physical computing (θαηαζθεπή δηαδξαζηηθψλ θπζηθψλ 

ζπζηεκάησλ κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ θαη πιηζκηθνχ). Σν Parallax Basic 

Stamp, ην BX-24 ηεο Netmedia, ηα Phidgets, ην Handyboard ηνπ MIT θαη 

πνιιά άιια πξνζθέξνπλ παξφκνηα ιεηηνπξγηθφηεηα. Όια απηά ηα εξγαιεία 

κεηαηξέπνπλ ην ζηξηθλφ θνκκάηη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κηθξνειεγθηψλ ζε 

έλα εχθνιν ζηε ρξήζε παθέην.  

Σν Arduino ελψ απινπνηεί ηε δηαδηθαζία εξγαζίαο κε ηνπο κηθξνειεγθηέο, 

παξάιιεια πξνζθέξεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξαζηηέρλεο έλαληη άιισλ 

ζπζηεκάησλ:  

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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 Υακειφ θφζηνο - Σα Arduino boards είλαη νηθνλνκηθά ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο πιαηθφξκεο κηθξνειεγθηψλ. Ζ ιηγφηεξν δαπαλεξή έθδνζε ηνπ 

module Arduino κπνξεί λα ζπλαξκνινγεζεί κε ην ρέξη θαη αθφκε θαη 

νη πξν-ζπλαξκνινγεκέλεο κνλάδεο Arduino θνζηίδνπλ ιηγφηεξν απφ 

$ 50. 

 πκβαηφηεηα – Σν Arduino Software (IDE) ιεηηνπξγεί ζε φια ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows, Macintosh OSX, θαη Linux. Σα 

πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα κηθξνειεγθηψλ πεξηνξίδνληαη ζηα Windows. 

 Απιφ πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ – Σν Arduino Software (IDE) 

είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε γηα ηνπο αξράξηνπο αιιά αξθεηά επέιηθην γηα 

ηνπο πξνρσξεκέλνπο ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα φζα πξνζθέξεη. 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είλαη θαηάιιειν θαζψο είλαη βαζηζκέλν ζην 

πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ κέζνδν ηεο επεμεξγαζίαο, έηζη 

ψζηε νη καζεηέο πνπ καζαίλνπλ λα πξνγξακκαηίδνπλ λα είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

 Λνγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο - Σν ινγηζκηθφ 

Arduino έρεη δεκνζηεπηεί σο εξγαιείν αλνηθηνχ θψδηθα, δηαζέζηκν γηα 

επέθηαζε απφ έκπεηξνπο πξνγξακκαηηζηέο. Ζ γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ κπνξεί λα επεθηαζεί κέζσ ησλ βηβιηνζεθψλ 

C++ θαη νη άλζξσπνη πνπ ζέινπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ην άικα απφ ην Arduino ζηε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ AVR C ζηελ νπνία βαζίδεηαη. Οκνίσο, 

κπνξεί θαλείο λα πξνζζέζεη θψδηθα AVR-C απεπζείαο ζηα 

πξνγξάκκαηα Arduino. 

 Αλνηρηφ πιηζκηθφ θαη επεθηάζηκν - Σα ζρέδηα ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ Arduino δεκνζηεχνληαη κε άδεηα Creative Commons, 

έηζη νη έκπεηξνη ζρεδηαζηέο θπθισκάησλ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο έθδνζε, λα ηελ επεθηείλνπλ θαη λα ηελ 

βειηηψζνπλ. Αθφκε θαη ζρεηηθά άπεηξνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηελ έθδνζε ηνπ δηθνχ ηνπο θπθιψκαηνο ζε ψζηε λα 

θαηαιάβνπλ πψο ιεηηνπξγεί θαη λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα. 
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2.2.3 Arduino Uno 

 

  
Δηθφλα 2.36 Arduino Uno 

 

Σν Arduino Uno είλαη κία πιαθέηα κηθξνειεγθηή πνπ βαζίδεηαη ζην 

ATmega328P (datasheet) (Arduino, 2018) [25]. Γηαζέηεη 14 ςεθηαθέο 

αθίδεο εηζφδνπ / εμφδνπ (απφ ηηο νπνίεο 6 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

σο έμνδν PWM), 6 αλαινγηθέο εηζφδνπο, θξπζηάιισλ quartz 16 MHz, 

ζχλδεζε USB, ππνδνρή ηξνθνδνζίαο, θεθαιίδα ICSP θαη θνπκπί 

επαλαθνξάο. Πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

κηθξνειεγθηή. πλδέεηαη κε έλαλ ππνινγηζηή κε θαιψδην USB ή κε έλαλ 

πξνζαξκνγέα ηξνθνδνζίαο AC ή DC ή κπαηαξία.  

Σν "Uno" ζεκαίλεη ζηελ ηηαιηθή γιψζζα «Έλα» θαη επηιέρζεθε γηα λα 

ζεκαηνδνηήζεη ηελ θπθινθνξία ηνπ Arduino Software (IDE) 1.0. Ζ 

πιαηθφξκα Uno θαη ε έθδνζε 1.0 ηνπ ινγηζκηθνχ Arduino (IDE) είλαη νη 

αξρηθέο εθδφζεηο αλαθνξάο ηνπ Arduino, πνπ ηψξα εμειίρζεθαλ ζε 

λεφηεξεο εθδφζεηο. Σν Uno είλαη ε πξψηε απφ κηα ζεηξά απφ θάξηεο USB 

Arduino θαη ην κνληέιν αλαθνξάο γηα ηελ πιαηθφξκα Arduino 

(Πιεξνθνξίεο).  

 

 

 

  

http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
https://www.arduino.cc/en/Main/warranty


ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε Φνξεηνχ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο Γεδνκέλσλ Αζιεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

54 Ιωάννησ Γεωργιάδησ 

 

2.2.4 Arduino IDE 

 

 

Σν Arduino Software (IDE) επηηξέπεη ηελ ζπγγξαθή πξνγξακκάησλ θαη 

ηελ θφξησζε ηνπο ζηελ πιαθέηα ηνπ Arduino. ηελ ειεθηξνληθή ζειίδα : 

Arduino Software page δηαηίζεληαη δχν επηινγέο : 

2.2.4.1 Γηα δηαδηθηπαθή ρξήζε online IDE (Arduino Web Editor). 

Δπηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ cloud γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξνγξακκάησλ 

sketches (ζθίηζα), ψζηε απηά λα είλαη δηαζέζηκα απφ νπνηαδήπνηε 

ζπζθεπή θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο. Με απηή ηελ 

επηινγή, ε έθδνζε ηνπ IDE ζα είλαη πάληνηε ε πην ελεκεξσκέλε έθδνζε 

κε εγθαηεζηεκέλεο ηηο πην πξφζθαηεο ελεκεξψζεηο ή βηβιηνζήθεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θνηλφηεηα. 

2.2.4.2 Γηα offline ρξήζε ε πην πξφζθαηε έθδνζε βξίζθεηαη ζην link 

desktop IDE. 

Code Online - ζπγγξαθή θψδηθα ζην Arduino Web Editor Γηα online 

ρξήζε link : νδεγίεο. [Τπελζχκηζε : γηα online ρξήζε ηνπ Web Editor, δελ 

ρξεηάδεηαη νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε]. 

  

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://create.arduino.cc/editor
https://www.arduino.cc/en/Main/Software#download
https://create.arduino.cc/projecthub/Arduino_Genuino/getting-started-with-arduino-web-editor-4b3e4a
https://create.arduino.cc/editor
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Δγθαηάζηαζε ηνπ Arduino Desktop IDE 

Αλάινγα κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ links  κε step-by-step 

νδεγίεο :  

Windows 

Mac OS X 

Linux 

Portable IDE (Windows and Linux)  

 

 

 

 

Δηθφλα 2.37 Δγθαηάζηαζε Arduino IDE  

https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows
https://www.arduino.cc/en/Guide/MacOSX
https://www.arduino.cc/en/Guide/Linux
https://www.arduino.cc/en/Guide/PortableIDE
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2.2.5 Adafruit 9-DOF Accel / Mag / Gyro + Temp Breakout Board - 

LSM9DS1(Adafruit)[26] 

 

 
Δηθφλα 2.38 LSM9DS1 

 
Δηθφλα 2.39 LSM9DS1 

 
Δηθφλα 2.40 LSM9DS1 

 

Με ηελ ρξήζε ηνπ αηζζεηήξα 9-DOF all-in-one κπνξεί θαλείο λα 

πξνζζέζεη αλίρλεπζε θίλεζεο, θαηεχζπλζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ζην 

Arduino project ηνπ. ην εζσηεξηθφ ηνπ ηζηπ ππάξρνπλ ηξεηο αηζζεηήξεο:  

α) ην θιαζηθφ επηηαρπλζηφκεηξν ηξηψλ αμφλσλ (3-axis accelerometer), ην 

νπνίν πιεξνθνξεί πνηα είλαη ε θαηεχζπλζε πξνο ηε Γε 

(ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέηξεζε ηεο βαξχηεηαο) ή πφζν γξήγνξα 

επηηαρχλεηαη ε πιαθέηα ζε ρψξν ηξηψλ δηαζηάζεσλ (3D).  

β) ην καγλεηφκεηξν 3 αμφλσλ (3-axis magnetometer) πνπ κπνξεί λα 

αληηιεθζεί απφ πνχ πξνέξρεηαη ε ηζρπξφηεξε καγλεηηθή δχλακε, 

(ρξεζηκνπνηείηαη γεληθφηεξα γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ καγλεηηθνχ βνξξά).  

γ) ην γπξνζθφπην 3 αμφλσλ (3-axis gyroscope) πνπ κπνξεί λα κεηξήζεη 

πεξηζηξνθή (spin) θαη ζηξνθή (twist). πλδπάδνληαο απηά ηα δεδνκέλα 

θαζίζηαηαη δπλαηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο. 

 

  

https://grobotronics.com/images/detailed/102/3387_Adafruit.jpg
https://grobotronics.com/images/detailed/102/3387-01.jpg
https://grobotronics.com/images/detailed/102/3387-02.jpg
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2.2.6 ESP8266 Node MCU Development Kit 

 

Δχθνιε ζχλδεζε πξαγκάησλ κε ηελ ρξήζε ηνπ Node Mcu 

(www.nodemcu.com)[27] Αλνηθηφο θψδηθαο, 

Γηαδξαζηηθφηεηα, Πξνγξακκαηηδφκελν, Οηθνλνκηθφ, Απιφ, 

Έμππλν, WI-FI δπλαηφηεηα 

 

 

Τιηζκηθφ (hardware) ην νπνίν κνηάδεη κε ην Arduino. 

Παξέρεη εμειηγκέλε Γηεπαθή Πξνγξακκαηηζκνχ Δθαξκνγψλ 

(API) πνπ κπνξεί λα κεηψζεη δξακαηηθά ηελ πιενλάδνπζα 

εξγαζία γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ πιηζκηθνχ 

(hardware). Γπλαηφηεηα θσδηθνπνίεζεο παξφκνηα κε ηνπ 

Arduino αιιά δηαδξαζηηθή κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Lua.  

 

API δηθηχνπ Nodejs style ην νπνίν βαζίδεηαη ζε ζπκβάληα 

(interupts) γηα εθαξκνγέο δηθηχνπ θαη δηεπθνιχλεη ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο ψζηε λα γξάθνπλ θψδηθα πνπ εθηειείηαη 

ζηνλ κεγέζνπο 5mm* 5mm MCU. Δπηηαρχλεη ζεκαληηθά ηελ 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ IOT. 

 

 

Υακεινχ θφζηνπο WI-FI. Με ιηγφηεξα απφ 2$ WI-FI MCU 

ESP8266 νινθιεξσκέλν θαη εχθνιν ζηελ αλάπηπμε 

πξσηφηππν Kit. Πιαηθφξκα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ IOT κε ην 

ρακειφηεξν θφζηνο. 

 

Σν θαηαζθεπαζηηθφ παθέην βαζίδεηαη ζηνλ ESP8266, 

ελζσκαηψλεη GPIO, PWM, IIC, 1-Wire θαη ADC ζε κία 

πιαθέηα (board). Δλδπλάκσζε ηελ αλάπηπμε ζνπ κε ηνλ 

πην γξήγνξν ηξφπν ζε ζπλδπαζκφ κε ην ινγηζκηθφ 

NodeMcu! 

 

USB-TTL ζπκπεξηιακβάλεηαη, plug & play 

 

10 GPIO, every GPIO can be PWM, I2C, 1-wire 

 

FCC CERTIFIED WI-FI module, PCB antenna 
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2.2.7 Fritzing(Fritzing)[28] 

 

 
 Σν Fritzing είλαη έλα ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα ην νπνίν έρεη σο 

ζηφρν λα θάλεη ηα ειεθηξνληθά πην πξνζηηφ πιηθφ γηα δεκηνπξγία ζε 

φινπο. Σν ελ ιφγσ ινγηζκηθφ πξνζθέξεη : 

 ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε εξαζηηερληθνχ 

ινγηζκηθνχ CAD, ην νπνίν ζα πξννξίδεηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ,  

 έλα ηζηφηνπν πνπ βνεζά ηνπο ρξήζηεο λα κνηξάδνληαη θαη λα 

ζπδεηνχλ ζρέδηα θαη εκπεηξίεο θαζψο θαη λα κεηψλνπλ ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο,  

 ππεξεζίεο ζην πλεχκα ηνπ Processing (έλα επέιηθην 

ινγηζκηθφ ην νπνίν πξνζθέξεη ηελ ιεηηνπξγία ελφο sketchbook-

θεηκελνγξάθνο θαη κηαο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ 

εθκάζεζε θσδηθνπνίεζεο ζηα πιαίζηα ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ) θαη 

 ππεξεζίεο ζην πλεχκα ηνπ Arduino, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη 

έλα πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ηεθκεξηψλνπλ ηα 

πξσηφηππα ηνπο, λα ηα κνηξάδνληαη κε άιινπο, λα δηδάζθνπλ 

ειεθηξνληθά ζε κηα ηάμε, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ 

επαγγεικαηηθέο πιαθέηεο (PCB layouts). Σν Fritzing αλαπηχρζεθε 

ζην Παλεπηζηήκην Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ ηνπ Πφηζληακ 

(Potsdam) Γεξκαλίαο (Wikipedia, 2018)[29]. 

http://processing.org/
http://arduino.cc/
https://en.wikipedia.org/wiki/Printed_circuit_board
https://en.wikipedia.org/wiki/Potsdam
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Σν Fritzing κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εξγαιείν απηνκαηηζκνχ 

ειεθηξνληθνχ ζρεδηαζκνχ [electronic design automation (EDA)] γηα κε 

κεραληθνχο. 

Ζ πξνζνκνίσζε ησλ εηζξνψλ είλαη εκπλεπζκέλε απφ ην πεξηβάιινλ 

ησλ ζρεδηαζηψλ (πξσηφηππν κε βάζε ην breadboard), ελψ νη εθξνέο 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε πξνζβάζηκα κέζα ηεο παξαγσγήο. Απφ 

ηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2014, ην Fritzing έρεη πξνζζέζεη κηα λέα δπλαηφηεηα : 

πξνβνιή ηνπ θψδηθα, φπνπ κπνξεί θαλείο λα ηνλ ηξνπνπνηήζεη θαη λα 

ηνλ κεηαθνξηψζεη απεπζείαο ζε κηα ζπζθεπή Arduino. 

Οη εηθφλεο ησλ ζπζηαηηθψλ δηαλέκνληαη ππφ CC-BY-SA, ε νπνία 

απνηειεί θαη ηελ άδεηα ρξήζεο γηα φιεο ηηο πξνβνιέο ησλ 

θαηαζθεπαζκέλσλ breadboard. Ο πεγαίνο θψδηθαο ηνπ Fritzing είλαη 

γξακκέλνο ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C++ ρξεζηκνπνηψληαο ην 

πιαίζην Qt-framework. Σνλ πεγαίν θψδηθα κπνξεί θαλείο λα ηνλ 

κεηαθνξηψζεη θαη λα ηνλ επεμεξγαζηεί κέζσ ησλ απνζεηεξίσλ GitHub 

θαη ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηεο απνζήθεο: Fritzing-App θαη Fritzing-Parts. 

Σν Fritzing επηηξέπεη ηελ εχθνιε δεκηνπξγία πιαθεηψλ ηππσκέλσλ 

θπθισκάησλ.  

Σν Fritzing Fab επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα παξαγγέιλνπλ PCB κε 

ζρέδηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζην ινγηζκηθφ Fritzing. Δπηπιένλ, ν 

ηζηφηνπνο πεξηέρεη έλα ηφπν ζπδεηήζεσλ (forum) φπνπ νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη θαη λα ζρνιηάδνπλ ηα ζρέδηα ησλ άιισλ. 

Σν ινγηζκηθφ κπνξεί λα κεηαθνξησζεί ειεχζεξα 

(http://fritzing.org/download/) [Ζ έθδνζε (0.9.3b) θπθινθφξεζε ζηηο 2 

Ηνπλίνπ 2016.(Downloaded 3.198.801 times.)] 

 

Δηθφλα 2.41 Fritzing  

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_design_automation
https://en.wikipedia.org/wiki/Breadboard
https://en.wikipedia.org/wiki/CC-BY-SA
https://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://en.wikipedia.org/wiki/Qt_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/GitHub
http://www.fritzing.org/
http://forum.fritzing.org/
http://fritzing.org/download/
http://fritzing.org/download/0.9.3b/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fritzing_breadboard_view.jpg
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Δηθφλα 2.42 Ζ νζφλε ζρεκαηηθήο ζέαζεο ηνπ Fritzing  

 

Δηθφλα 2.43 Ζ νζφλε ζέαζεο ηνπ Breadboard απφ 
ηελ ζρεδίαζε ελφο απινχ θπθιψκαηνο ζην Fritzing. 

 

Δηθφλα 2.44 Γηάγξακκα ηνπ 
θπθιψκαηνο ηεο εηθφλαο 2.9 

Δγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ Fritzing(Fritzing) 

Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο : 

Windows – XP θαη κεηαγελέζηεξν 

Mac - OSX 10.7 θαη κεηαγελέζηεξν  

Linux – linux distro κε libc >= 2.6  

 Μεηαθφξησζε, 

 Απνζπκπίεζε ηνπ αξρείνπ, 

 Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ζπληφκεπζεο ζηελ επηθάλεηα 

εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή,  

Έλαξμε ηνπ Fritzing:  

 on Windows: double-click fritzing.exe 

 on Mac: double-click the Fritzing application 

 on Linux: double-click Fritzing, or try ./Fritzing in your shell 

window 

Μεηαθφξησζε ηεο βηβιηνζήθεο Fritzing Library γηα ηα πξντφληα ηεο 

Adafruits products(Frizting-Library)[30]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fritzing_schematic_view.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Button_LED_bb.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Button_LED_schem.svg
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 - ΓΗΑΤΝΓΔΖ / ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
 

3.1 Διζαγυγή  

ην θεθάιαην απηφ επεμεγείηαη ιεπηνκεξψο ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα 

ηελ δηαζχλδεζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο «JUMP». 

3.2 Μεθοδολογία Γιαζύνδεζηρ / Ανάπηςξηρ Δθαπμογήρ 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ηελ δηαζχλδεζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πζηήκαηνο «JUMP» πεξηγξάθεηαη ζηα αθφινπζα βήκαηα. 

3.2.1 Βήμαηα ζύνδεζηρ ηος Arduino Uno με ηον αιζθηηήπα LSM9DS1 

ηηρ Adafruit 

3.2.1.1 Δηθνληθή ζχλδεζε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Fritzing 

3.2.1.1.1 Γεκηνπξγία κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ ζην Fritzing 

3.2.1.1.2 Δπηινγή ησλ απαξαίηεησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ  

3.2.1.1.2.1 Γεκηνπξγία ζρεδίσλ Breadboard, Schematic, 

PCB 

3.2.1.2 Φπζηθή ζπλαξκνιφγεζε 

3.2.1.2.1 Γσλίεο EULER 

3.2.1.2.2 πγγξαθή θαη εθηέιεζε θψδηθα ζην ινγηζκηθφ 

Arduino IDE 

3.2.1.2.3 Έιεγρνο απνηειεζκάησλ 

3.2.1.2.4 Δξκελεία απνηειεζκάησλ 

3.2.2   Βήκαηα ζχλδεζεο ηνπ wifi module ESP8266 Node MCU κε ηνλ 

αηζζεηήξα LSM9DS1 ηεο Adafruit  

3.2.2.1 Δηθνληθή ζπλαξκνιφγεζε κέζσ Fritzing 

3.2.2.1.1 Γεκηνπξγία κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ ζην Fritzing 

3.2.2.1.2 Δπηινγή ησλ απαξαίηεησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

3.2.2.1.2.1 Γεκηνπξγία ζρεδίσλ Breadboard, Schematic, 

PCB 
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3.2.2.2 Φπζηθή ζπλαξκνιφγεζε 

3.2.2.2.1 χλδεζε ηνπ ESP8266 Node MCU ζην Arduino 

IDE  

3.2.2.2.2 Δθηέιεζε θψδηθα (Blink) γηα έιεγρν θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ESP8266 Node MCU 

3.2.2.2.3 πγγξαθή θαη εθηέιεζε θψδηθα δηαζχλδεζεο 

ηνπ ESP8266 Node MCU ζην Internet 

3.2.2.2.4 Έιεγρνο απνηειεζκάησλ 

3.2.2.2.5 πγγξαθή θαη εθηέιεζε θψδηθα γηα ηελ 

αλίρλεπζε ησλ δηαζέζηκσλ WiFi δηθηχσλ απφ ησλ 

ESP8266 Node MCU 

3.2.2.2.6 Έιεγρνο απνηειεζκάησλ 

3.2.2.2.7 χλδεζε ηνπ ESP8266 Node MCU ζην 

δηαζέζηκν δίθηπν  

3.2.2.2.8 Έιεγρνο απνηειεζκάησλ 

3.2.2.3 χλδεζε ηνπ ESP8266 Node MCU κε ηνλ αηζζεηήξα 

LSM9DS1 ηεο Adafruit, ελ ζπλερεία ζην δίθηπν WiFi, 

κεηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη απεηθφληζε 

ηνπ ζην ThingSpeak 
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3.2.1 Βήμαηα ζύνδεζηρ ηος Arduino Uno με ηον αιζθηηήπα LSM9DS1 ηηρ 

Adafruit 

3.2.1.1 Δηθνληθή ζχλδεζε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Fritzing 

3.2.1.1.1 Γεκηνπξγία κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ ζην Fritzing 

 Μεηαθφξησζε ησλ απαξαίηεησλ βηβιηνζεθψλ ηεο Adafruit γηα ηνλ 

αηζζεηήξα LSM9DS1 (https://github.com/adafruit/Fritzing-Library) 

ζην ινγηζκηθφ Fritzing.  

 ηνλ θάθειν Downloads απνζεθεχεηαη ην ζπκπηεζκέλν αξρείν 

Fritzing-Library-master.zip ην νπνίν πεξηέρεη φιε ηελ βηβιηνζήθε 

ηεο Adafruit.  

 Απφ ηελ δεμηά παιέηα ηνπ Fritzing επηιέγνπκε «Import» 

(AdaFruit.fzbz, Adafruit_Feather.fzbz or 

Adafruit_Raspberry_Pi.fzbz) – (έλα θάζε θνξά) θαη ηέινο «Save 

Bin».  

 Τπάξρεη δπλαηφηεηα, επίζεο, κεηαθφξησζεο κφλν ηελ βηβιηνζήθε 

ηεο Adafruit γηα ην αηζζεηήξα LSM9DS1 

(https://github.com/adafruit/Fritzing-Library/tree/master/parts) 

επηιέγνληαο ην ζρεηηθφ αξρείν (https://github.com/adafruit/Fritzing-

Library/blob/master/parts/Adafruit%20LSM9DS1%209DoF%20Bre

akout.fzpz) θαη θαη θάλνληαο «Import» ην αξρείν «Adafruit 

LSM9DS1 9DoF Breakout.fzpz» θαη «SaveBin» φπσο παξαπάλσ. 

3.2.1.1.2 Δπηινγή ησλ απαξαίηεησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ  

 Arduino Uno 

 Αηζζεηήξαο LSM9DS1 ηεο Adafruit 

 Half Breadboard  

 

Δηθφλα 3.1 χλδεζε Arduino - LSM9DS1 (Fritzing) 

  

https://github.com/adafruit/Fritzing-Library
https://github.com/adafruit/Fritzing-Library/tree/master/parts
https://github.com/adafruit/Fritzing-Library/blob/master/parts/Adafruit%20LSM9DS1%209DoF%20Breakout.fzpz
https://github.com/adafruit/Fritzing-Library/blob/master/parts/Adafruit%20LSM9DS1%209DoF%20Breakout.fzpz
https://github.com/adafruit/Fritzing-Library/blob/master/parts/Adafruit%20LSM9DS1%209DoF%20Breakout.fzpz
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3.2.1.1.2.1 Γημιοςπγία ζσεδίυν Breadboard, Schematic, 

PCB 

 
Δηθφλα 3.2 χλδεζε Arduino - LSM9DS1 (Fritzing) - Breadboard 

 

  

 
 

Δηθφλα 3.3 χλδεζε Arduino - LSM9DS1 
(Fritzing) – ρεκαηηθή (Schematic)  

 
Δηθφλα 3.4 χλδεζε Arduino - LSM9DS1 

(Fritzing) - PCB 
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3.2.1.2 Φπζηθή ζπλαξκνιφγεζε 

 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα θνιιεζνχλ ζηνλ 

αηζζεηήξα ηα «headers» [πξνεθηάζεηο 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ ζην breadboard. (2018)][31]. 

 

 
Δηθφλα 3.5 LSM9DS1 

 
 

 
Δηθφλα 3.6 Αηζζεηήξαο κε ηηο πξνεθηάζεηο 

(headers) 

 

 
Δηθφλα 3.7 Σνπνζέηεζε headers ζην 

breadboard 

 

 
Δηθφλα 3.8 Σνπνζέηεζε ηνπ αηζζεηήξα 

ζηα headers 

. 

 
Δηθφλα 3.9 Κφιιεζε ησλ headers ζηελ κία 

πιεπξά ηνπ αηζζεηήξα. 

 
Δηθφλα 3.10 Κφιιεζε ησλ headers ζηελ 

άιιε πιεπξά ηνπ αηζζεηήξα. 

Πξνηάζεηο γηα επηηπρεκέλεο θνιιήζεηο απφ ηελ Adafruit κπνξεί θαλείο λα βξεη 
ζην link : (https://learn.adafruit.com/adafruit-guide-excellent-soldering) 

  

https://learn.adafruit.com/assets/38877
https://learn.adafruit.com/assets/18590
https://learn.adafruit.com/assets/18592
https://learn.adafruit.com/assets/18593
https://learn.adafruit.com/assets/18594
https://learn.adafruit.com/assets/18597
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Δηθφλα 3.11 Σειηθή κνξθή θαη ηνπνζέηεζε 

αηζζεηήξα ζην breadboard. 

 

 
Δηθφλα 3.12 Σειηθή κνξθή ηνπ αηζζεηήξα 

κε ηα headers 

. 

 
Δηθφλα 3.13 χλδεζε Arduino – LSM9DS1. 

 
Δηθφλα 3.14 Φφξησζε πξνγξάκκαηνο 

 
Δηθφλα 3.15 Δπηινγή Μηθξνειεγθηή 

  

https://learn.adafruit.com/assets/18598
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Δηθφλα 3.16 Δπηινγή πφξηαο ζχλδεζεο 

(Port) 
 

 
Δηθφλα 3.17 χλδεζε Τπνινγηζηήο - 

Arduino – LSM9DS1 

. 

 
 

Δηθφλα 3.18 Τπνινγηζηήο - Arduino – LSM9DS1 ζε ιεηηνπξγία. 

 
Δηθφλα 3.19 Arduino IDE – Compiling 

(Μεηαγιψηηηζε) 

 
Δηθφλα 3.20 Arduino IDE – Uploading 

(Μεηαθφξησζε) 
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Ο αηζζεηήξαο LSM9DS1all-in-one9-DOF Breakout ηεο Adafruit είλαη κηα Μνλάδα 

Αδξαλεηαθήο Μέηξεζεο [IMU (Inertial Measurement Unit)], έλα ζεη αηζζεηήξσλ 

πνπ επηηξέπεη ηε θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο ελφο αληηθεηκέλνπ ζηνλ ρψξν ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ (3D). Γηαζέηεη 3 αηζζεηήξεο, θάζε έλαο εθ ησλ νπνίσλ έρεη 3 βαζκνχο 

ειεπζεξίαο (εμ νπ θαη ην 9-DOF). Μέζα ζην chip ζπλππάξρνπλ :  

 έλα επηηαρπλζηφκεηξν (accelerometer), ην νπνίν ππνινγίδεη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζπζθεπήο ζε ζρέζε κε ην θέληξν ηεο γεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ή πφζν γξήγνξα επηηαρχλεη 

ε ζπζθεπή ζε ρψξν ηξηψλ δηαζηάζεσλ.  

 έλα γπξνζθφπην, ην νπνίν κεηξά ηε γσληαθή ηαρχηεηα σο πξνο ηνπο 3 άμνλεο 

ηνπ ρψξνπ θαη  

 έλα καγλεηφκεηξν, ην νπνίν ζηελ νπζία είλαη κηα ςεθηαθή ππμίδα (αληρλεχεη 

ηνλ καγλεηηθφ βνξά). 

Οη ελλέα (9), ζπλνιηθά, βαζκνί ειεπζεξίαο θαηαγξάθνπλ ηα 3 επίπεδα 

πεξηζηξνθήο ησλ γσληψλ ηνπ Euler ή αιιηψο pitch, roll θαη yaw φπσο ηηο 

ζπλαληάκε ζηελ αεξνπνξηθή νξνινγία(ACKERMAN, et al., 2007). [32] 

 

 

 
Δηθφλα 3.21 Σα 3 επίπεδα πεξηζηξνθήο ησλ γσληψλ ηνπ Euler 
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3.2.1.2.1 Γυνίερ EULER (How to Draw Euler Angles and 

Utilize Euler Parameters, 2006)[33] 

 ηελ κεραληθή ησλ άθακπησλ ζσκάησλ πξέπεη λα 

παξαθνινπζνχληαη ηα ζεκεία θάζε ζψκαηνο. Ζ θίλεζε ελφο 

ηέηνηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα απνζπληεζεί ζε «κεηαθνξά» θαη 

«πεξηζηξνθή». Έλαο ηξφπνο πεξηγξαθήο ηεο πεξηζηξνθήο 

(ηεο αιιαγήο πξνζαλαηνιηζκνχ) ελφο άθακπηνπ ζψκαηνο 

γίλεηαη κέζσ γσληψλ Euler. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο ηξφπνο γηα 

ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο πεξηζηξνθήο είλαη ε 

ρξήζε ησλ γσληψλ Euler (r = Rr '). Γηα κηα πεξηζηξνθή γχξσ 

απφ κία ζηαζεξή πεγή, ην πιαίζην ηεο πεξηζηξνθήο R είλαη ην 

νξζνγψλην πιαίζην ην νπνίν κεηαζρεκαηίδεη ηηο ζπληεηαγκέλεο 

ελφο ζεκείνπ r απφ ην ζηαζεξφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ 

ζψκαηνο ζην ζηαζεξφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ 

δηαζηήκαηνο φπσο ζηηο ζηαζεξέο ζπληεηαγκέλεο ζην δηάζηεκα 

r θαη ζηηο ζπληεηαγκέλεο r' ηνπ ζψκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη γηα έλα 

ζπκπαγέο ζψκα απηέο νη ζηαζεξέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

ζψκαηνο είλαη ζηαζεξέο γσλίεο Euler είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα 

παξαθνινπζείηαη έλα ζεκείν ηνπ ζψκαηνο ζην δηάζηεκα. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην επηηαρπλζηφκεηξν 

(accelerometer) είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα δψζεη ηηο γσλίεο 

pitch θαη roll, αιιά φρη ην yaw, θαζψο απηφ δελ αιιάδεη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο βαξχηεηαο σο πξνο ηε ζπζθεπή 

(Γθηθφπνπινο, 2017)[34]. 

 
Δηθφλα 3.22 Σν επηηαρπλζηφκεηξν δίλεη ηηο γσλίεο pitch θαη roll 
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Δηθφλα 3.23 Σν καγλεηφκεηξν δίλεη ηελ γσλία yaw (heading). 

3.2.1.2.1 πγγξαθή θαη εθηέιεζε θψδηθα ζην ινγηζκηθφ 

Arduino IDE 

3.2.1.2.2 Έιεγρνο απνηειεζκάησλ 

 
Δηθφλα 3.24 Arduino IDE – Serial Monitor - Απνηειέζκαηα 
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Δηθφλα 3.25 Δξκελεία Απνηειεζκάησλ 

  

3.2.1.2.3 Δξκελεία απνηειεζκάησλ 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα απνηειεζκάησλ δηαθξίλνπκε ηα 

αθφινπζα : 

 ηελ πξψηε ζηήιε, απεηθνλίδεηαη ε ηξέρνπζα ψξα, 

 ηελ δεχηεξε ζηήιε, εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο κέηξεζεο γηα ηνλ άμνλα X ηνπ 

Δπηηαρπλζηφκεηξνπ, ηνπ Μαγλεηφκεηξνπ θαη ηνπ 

Γπξνζθφπηνπ αληίζηνηρα. 

 ηελ ηξίηε ζηήιε, εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κέηξεζεο γηα ηνλ άμνλα Y ηνπ Δπηηαρπλζηφκεηξνπ, ηνπ 

Μαγλεηφκεηξνπ θαη ηνπ Γπξνζθφπηνπ αληίζηνηρα.    

 ηελ ηέηαξηε ζηήιε, εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κέηξεζεο γηα ηνλ άμνλα Z ηνπ Δπηηαρπλζηφκεηξνπ, ηνπ 

Μαγλεηφκεηξνπ θαη ηνπ Γπξνζθφπηνπ αληίζηνηρα.    

Παξεκβάιιεηαη κηα θελή γξακκή θαη ε απεηθφληζε ησλ 

απνηειεζκάησλ επαλαιακβάλεηαη κε ηηο ηξέρνπζεο 

κεηξήζεηο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε θάζε δεπηεξφιεπην ηνπ 

ρξφλνπ πνπ εθηειείηαη ην ινγηζκηθφ. 
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3.2.2 Βήμαηα ζύνδεζηρ ηος wifi module ESP8266 Node MCU με ηον 

αιζθηηήπα LSM9DS1 ηηρ Adafruit.  

3.2.2.1 Δηθνληθή ζπλαξκνιφγεζε κέζσ Fritzing 

3.2.2.1.1 Γεκηνπξγία κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ ζην Fritzing 

 Οη απαξαίηεηεο βηβιηνζήθεο γηα ηελ ρξήζε ηεο Adafruit έρνπλ 

κεηαθνξησζεί ζην ινγηζκηθφ Fritzing. 

 Μεηαθφξησζε ησλ απαξαίηεησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ ESP8266 Node 

MCU (https://github.com/squix78/esp8266-fritzing-parts) ζην 

ινγηζκηθφ Fritzing (βιέπε παξαπάλσ γηα ηελ δηαδηθαζία «Import» 

απφ ηελ δεμηά παιέηα ηνπ Fritzing).  

3.2.2.1.2 Δπηινγή ησλ απαξαίηεησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

 Αηζζεηήξαο LSM9DS1 ηεο Adafruit 

 ESP8266 Node MCU 

 Half Breadboard  

 

Δηθφλα 3.26 χλδεζε ESP8266 Node MCU - LSM9DS1 (Fritzing) 

  

https://github.com/squix78/esp8266-fritzing-parts
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3.2.2.1.2.1 Γεκηνπξγία ζρεδίσλ Breadboard, 

Schematic, PCB 

πλδένληαη ηα αθφινπζα (LSM9DS1 ESP8266 Node 

MCU): 

 Αθξνδέθηεο Vin ζηελ παξνρή ξεχκαηνο 3.3V ηνπ 

ESP8266 Node MCU. 

 Αθξνδέθηεο GND ζηνλ αληίζηνηρν GND ηνπ 

ESP8266 Node MCU.  

 Αθξνδέθηεο D1 ζηνλ SCL ηνπ ESP8266 Node MCU.  

 Αθξνδέθηεο D2 ζηνλ SDA ηνπ ESP8266 Node MCU.  

 

 
Δηθφλα 3.27 χλδεζε ESP8266 Node MCU - LSM9DS1 

(Fritzing) - Breadboard 

 
Δηθφλα 3.28 

χλδεζε ESP8266 
Node MCU - 

LSM9DS1 (Fritzing) 
- Schematic 

 
Δηθφλα 3.29 

χλδεζε ESP8266 
Node MCU - 
LSM9DS1 

(Fritzing) - PCB 
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3.2.2.2 Φπζηθή ζπλαξκνιφγεζε 

3.2.2.2.1 χλδεζε ηνπ ESP8266 Node MCU ζην Arduino IDE  

 
Δηθφλα 3.30 ESP8266 Node MCU 

 Δθθίλεζε Arduino IDE 

 Δπηινγή «Preferences» απφ ην menu «File». 

 Δηζαγσγή«http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266co

m_index.json» ζην πεδίν «Additional Board Manager URLs», 

φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.  

 
Δηθφλα 3.31 Πξνζζήθε ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ESP8266 Node MCU ζην ArduinoIDE 
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 Δπαλεθθίλεζε Arduino IDE 

 Δπηινγή «Boards Manager» απφ ην  menu «Tools» > «Board 

menu» θαη εγθαηάζηαζε ηνπ «ESP8266» φπσο θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα. 

 

Δηθφλα 3.32 Δγθαηάζηαζε ηνπ ESP8266 Node MCU απφ ην Board Manager 

  Δπηινγή ηνπ «ESP8266» board απφ ην menu «Tools» > «Board 

menu» φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Δηθφλα 3.33 Δπηινγή ηνπ ESP8266 Node MCU απφ ην Board Manager 
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3.2.2.2.2 Δθηέιεζε θψδηθα (Blink) γηα έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ESP8266 Node MCU 

 

 

Δηθφλα 3.34 Δθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο "Blink" ζηνλ ESP8266 Node MCU 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπ ESP8266 Node MCU WiFi 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Blink. Σν πξφγξακκα εθηειείηαη 

θαη αλάβεη ην κπιε ιακπάθη, έλδεημε φηη φια πήγαλ θαιά. 

3.2.2.2.6 . Έιεγρνο απνηειεζκάησλ 

 

 

Δηθφλα 3.35 Απνηειέζκαηα ζην Serial monitor (δηαζέζηκα WiFi δίθηπα) 

3.2.2.2.3 πγγξαθή θαη εθηέιεζε θψδηθα δηαζχλδεζεο ηνπ 

ESP8266 Node MCU ζην Internet 

3.2.2.2.4 . Έιεγρνο απνηειεζκάησλ 

3.2.2.2.5 πγγξαθή θαη εθηέιεζε θψδηθα γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ 

δηαζέζηκσλ WiFi δηθηχσλ απφ ησλ ESP8266 Node MCU 
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3.2.2.2.7 χλδεζε ηνπ ESP8266 Node MCU ζην δηαζέζηκν 

δίθηπν 

3.2.2.2.8 Έιεγρνο απνηειεζκάησλ 

 
Δηθφλα 3.36 Απνηειέζκαηα ζην Serial monitor (χλδεζε ζε δίθηπν WiFi) 

Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζην ThingSpeak (https://thingspeak.com/) 

ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφο ν έιεγρνο απνζηνιήο ησλ κεηξήζεσλ ζε 

θάπνην δηαδηθηπαθφ ρψξν. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο 

ην νπνίν ζα ιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ απφ ηνλ 

αηζζεηήξα LSM9DS1 ηεο Adafruit κέζσ ηεο ζχλδεζεο ηνπ ESP8266 

Node MCU ζην ηνπηθφ WiFi. 

 
Δηθφλα 3.37 Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζην ThingSpeak 
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3.2.2.3 χλδεζε ηνπ ESP8266 Node MCU κε ηνλ αηζζεηήξα LSM9DS1 

ηεο Adafruit, ελ ζπλερεία ζην δίθηπν WiFi, κεηάδνζε δεδνκέλσλ 

κέζσ δηαδηθηχνπ θαη απεηθφληζε ηνπ ζην ThingSpeak 

 

 
 

Δηθφλα 3.38 χλδεζε ηνπ ESP8266 Node MCU κε ηνλ αηζζεηήξα LSM9DS1 θαη 
κεηάδνζε δεδνκέλσλ 

 
 

 
 

Δηθφλα 3.39 χλδεζε ηνπ ESP8266 Node MCU κε ηνλ αηζζεηήξα LSM9DS1 θαη 
απνηειέζκαηα ζην Serial monitor 
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Δηθφλα 3.40 χλδεζε ηνπ ESP8266 Node MCU κε ηνλ αηζζεηήξα LSM9DS1 - κεηάδνζε 
δεδνκέλσλ θαη απεηθφληζε ζην ThingSpeak 
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Δηθφλα 3.41 χζηεκα JUMP 

 

 
Δηθφλα 3.42 MCU Μεηάδνζε δεδνκέλσλ απφ ην χζηεκα JUMP θαη απεηθφληζε ηνπο ζην 

ThingSpeak 

 
 

χλδεζε ηνπ ESP8266 Node MCU ζην ηνπηθφ WiFi δίθηπν κε ηελ ρξήζε 

κπαηαξίαο θαη απνζηνιή δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν θαη πξνβνιή ηεο δηαθχκαλζεο 

κηαο ελδεηθηηθήο ηηκήο (ηελ κεηαβνιή ζηνλ θάζεην άμνλα Z ηνπ 

Δπηηαρπλζηφκεηξνπ).   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 - ΔΠΗΛΟΓΟ. 

 

4.1. Σύνοτη Πηςσιακήρ Δπγαζίαρ. 

Πνιχηηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ πξνπνλεηή αιιά θαη ηνπ επηηειείνπ ηνπ απνηειεί 

ε δπλαηφηεηα απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεη θάζε αζιεηήο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ελφο αγψλα ή κηαο πξνπνλεηηθήο κνλάδαο. ηα αζιήκαηα ηνπ κπάζθεη ή ηνπ 

βφιετ ην άικα είλαη ε ηθαλφηεηα εθείλε ε νπνία κεηξνχκελε κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ βειηίσζε, ζηελ πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ, ζηελ απνζεξαπεία ηνπ αζιεηή 

αιιά θαη λα απνηειέζεη θξηηήξην ηεο επηινγή ηνπ (σο πξνζφλ) (Willy, 2018)[35]. 

Δηδηθφηεξα, ε πιεξνθφξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο πξνζπάζεηαο άικαηνο, ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (realtime), κπνξεί λα απνηειέζεη πξνζσπηθφ θίλεηξν γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ηθαλφηεηαο άικαηνο ηνπ 

αζινχκελνπ. Δπηπιένλ, ε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ θαη αλάζεζεο ηνπ ζσζηνχ 

πξνπνλεηηθνχ θνξηίνπ (αλάινγα κε ηελ ηξέρνπζα θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αζιεηή) 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηήο απφδνζεο ηνπ ηε επηζπκεηή 

ρξνληθή ζηηγκή θαη ζηελ πξφιεςε πηζαλνχ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ιφγσ ηεο 

ππεξπξνπφλεζεο. Τπφ ζπλζήθεο απνζεξαπείαο, ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ αζιεηή 

εμαζθαιίδεη ηφζν ηελ αζθαιή επαλέληαμε ηνπ ηξαπκαηία αζιεηή φζν θαη ζηελ 

απνθπγή θάπνηαο πηζαλήο ππνηξνπήο.  

Σα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ δεκηνπξγία ελφο 

ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ή ηεο πξνπνλεηηθήο 

κνλάδαο ζα κπνξεί ν αζιεηήο λα ην θέξεη πάλσ ηνπ θαη ην νπνίν ζα θαηαγξάθεη 

θαη ζα απνζηέιιεη κεηξήζεηο ψζηε λα αμηνινγείηαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ.  

Ζ δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο wearable θαηαζθεπήο απνηέιεζε ην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ρακεινχ θφζηνπο, ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα, ηνπ εκπνξίνπ, ηα νπνία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ (freeware) ζπγθξφηεζαλ έλα ζχζηεκα ην 

νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεη ηα δεδνκέλα ηεο αζιεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ άικαηνο. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Fritzing δεκηνπξγήζεθε ην 

απαηηνχκελν κεραλνινγηθφ ζρέδην θαη ζηε ζπλέρεηα πινπνηήζεθαλ νη 

ζπλδεζκνινγίεο (θαισδηψζεηο) κεηαμχ ησλ εμαξηεκάησλ [Arduino Uno, 

LSM9DS1, ESP8266 θαη κίαο πεγήο ελέξγεηαο (κπαηαξίαο)]. 

Με ην ινγηζκηθφ Arduino IDE θαηέζηε δπλαηή ε ζπγγξαθή ηνπ θψδηθα, ε 

κεηαγιψηηηζε ηνπ θαη ηειηθά ε κεηαθφξησζε ηνπ ψζηε λα εθηειεζηεί απφ ηελ λέα 

ζπζθεπή. Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο ελδεηθηηθέο κεηξήζεηο κε ηελ ρξήζε ηνπ 

αηζζεηήξα LSM9DS1 απνηππψζεθαλ ζην Serial monitor ηνπ Arduino IDE θαη 

κέζσ ηνπ κηθξνειεγθηή ESP8266 εζηάιεζαλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) 

ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν ηεο ThingSpeak φπνπ ζηελ ζπλέρεηα είλαη δπλαηή ε 

δηαρείξηζε ηνπο νινθιεξψλνληαο έηζη ηνλ θχθιν : ζρεδηαζκφο πξνπνλεηηθήο 

κνλάδαο – εθηέιεζε θαη παξαγσγή έξγνπ απφ ηνπο αζιεηέο – απνηίκεζε ηνπ 

έξγνπ - ιήςε ησλ αλάινγσλ απνθάζεσλ απφ ην πξνπνλεηηθφ επηηειείν. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ θνξεηνχ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 

αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί ην πξψην ζθέινο κηαο δηαδξνκήο ε νπνία 

νινθιεξψζεθε κε ηελ πηπρηαθή εξγαζία ηνπ ζπλάδειθνπ θαη θίινπ ππξίδσλα Π. 

Γεψξγα «Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο πιινγήο θαη Δπεμεξγαζίαο 

Γεδνκέλσλ Αζιεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο» ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο 

(2018).  

 

4.2. Πποβλήμαηα - Ανηιμεηώπιζη. 

Σα πξνβιήκαηα ζηα νπνία έπξεπε λα δνζνχλ ιχζεηο ψζηε λα πξνρσξήζεη ε 

θαηαζθεπή ηνπ ελ ιφγσ πζηήκαηνο ήηαλ αξθεηά, θάπνηα απφ ηα νπνία 

επηιχζεθαλ ζηελ παξνχζα πηπρηαθή θάπνηα φρη, ησλ νπνίσλ φκσο ε ιχζε έρεη 

δξνκνινγεζεί λα δνζεί γηα ην πξνζερέο κέιινλ...  

 εκαληηθφ πξφβιεκα απνηέιεζε ε δηαδηθαζία θφιιεζεο ησλ pins ζηνλ 

αηζζεηήξα LSM9DS1 ψζηε απηφο λα κπνξεί λα ζηεξεσζεί αξρηθά ζην 

breadboard θαη ζε δεχηεξν ρξφλν πάλσ ζηνλ κηθξνειεγθηή ESP8266 θαζψο 

δελ ππήξρε αξθεηή πξφηεξε εκπεηξία. Ζ ππνκνλή θαη ε επηκνλή ζηελ αθξίβεηα 

ήηαλ ην θιεηδί ζηελ φιε δηαδηθαζία.  
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 Πξφθιεζε απνηέιεζε ε επηινγή ηεο ηξνθνδνζίαο θαζψο ην χζηεκα έπξεπε 

λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο wearable ζπζθεπήο. Ζ παξνρή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, εθηφο απφ ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο (Operating voltage) πνπ είλαη ζηα 

5v, εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ πιηζκηθνχ απφ ην ινγηζκηθφ. 

Έηζη έπξεπε λα επηιεγεί : 

- ην πξσηφθνιιν δξνκνιφγεζεο ηνπ Αζχξκαηνπ Γηθηχνπ Αηζζεηήξσλ 

θαζψο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζιεηψλ κηαο νκάδαο ζα 

ρξεηαζηνχλ 10-14 πζηήκαηα.  

Γηα παξάδεηγκα, ν θάζε θφκβνο (ESP8266) είηε ζα ζπλδέεηαη θαη ζα 

εθπέκπεη κεκνλσκέλα ζην δίθηπν απεπζείαο ζηνλ ηαζκφ Βάζεο είηε ζα 

κεηαδίδεη ηα δεδνκέλα, πξνο ηνλ ηαζκφ Βάζεο, κέζσ ελδηάκεζσλ πην 

θνληηλψλ ζε απηφλ θφκβσλ(Καλδξήο, 2010)[36], 

- κηα άιιε επηινγή ήηαλ ε ζπρλφηεηα πνπ ην χζηεκα ζα εθπέκπεη 

δεδνκέλα (ιφγνπ ράξε, λα θαηαγξάθεη αιιά λα απνζηέιιεη ηα δεδνκέλα 

θαηφπηλ αηηήκαηνο απφ ηνλ ρξήζηε κέζσ θάπνηνπ «θνπκπηνχ» επηινγήο). 

Απηφ ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ πζηήκαηνο 

θαζψο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, νη απαηηήζεηο ζε παξνρή ελέξγεηαο κεηψλνληαη 

δξαζηηθά. 

Γελ επηιέρζεθε θάπνηα ιχζε θαζψο ε πινπνίεζε πεξηνξίζηεθε ζε έλα 

εξγαζηεξηαθφ χζηεκα. Με ηελ νινθιήξσζε φινπ ηνπ πζηήκαηνο 

Καηαγξαθήο Αζιεηηθψλ Δπηδφζεσλ ζα δνζεί ιχζε αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο.   

 Άιιν πξφβιεκα απνηέιεζε ε ζχλδεζε ηνπ αηζζεηήξα LSM9DS1 απεπζείαο 

ζηελ ίδηα πιαθέηα κε ηνλ ESP8266, ρσξίο ηελ ρξήζε breadboard, 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην κέγεζνο ηνπ θάζε Κφκβνπ ηνπ πζηήκαηνο. Απηφ 

πξνυπνζέηεη ζρεδηαζκφ κηαο πιαθέηαο (PCB) πάλσ ζηελ νπνία 

ηνπνζεηνχληαη (θνιιηνχληαη) νη δχν πιαθέηεο (LSM9DS1-ESP8266).  

Ζ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ λέαο θαηαζθεπήο έρεη πξνγξακκαηηζηεί ζην 

πξνζερέο κέιινλ, είλαη δε απαξαίηεηε ψζηε κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηεο 

ελεξγεηαθήο πεγήο (κπαηαξίαο), ν Κφκβνο λα κπνξεί πιένλ λα θνξεζεί απφ 

ηνλ αζιεηή (κέζα ζε θαηάιιειε ζήθε) θαη ην χζηεκα ζα πιεξνί ηηο 

πξναπαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. 
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 Μηθξφηεξεο ζεκαζίαο, ζε ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο, αιιά 

εμίζνπ ζχλζεηα ζηάζεθαλ θάπνηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαηαζθεπήο. Δλδεηθηηθά :  

- θαηά ηελ ρξήζε ην ινγηζκηθνχ Fritzing, ζηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

πξνέθπςε φηη δελ δηαηίζεηαη πξνζνκνησηήο ηνπ θψδηθα ψζηε λα 

επηβεβαηψλεηαη ε νξζή ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψζεθε, κεηά ηνλ ζρεηηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε ζην Forum ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαζψο δελ δηαηίζεηαη πξνζνκνησηήο (http://fritzing.org/faq/).  

- Ο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο έγηλε κε ηελ ρξήζε ηνπ Serial monitor (εθ ηνπ 

απνηειέζκαηνο) ηνπ Arduino IDE, 

- θαηά ηελ ρξήζε ηνπ Arduino IDE πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε 

ζσζηή ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο (baud) θαζψο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, δελ 

εκθαλίδνληαη ζσζηά ηα απνηειέζκαηα ζην Serial Monitor, 

- θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ ARDUINO IDE επηιέγνληαο 

(https://www.arduino.cc/en/Main/Software#), φπσο πξνηείλεηαη, ηελ 

έθδνζε 1.8.5  παξαηεξήζεθαλ πξνβιήκαηα (θαηά πάζα πηζαλφηεηα ιφγσ 

ζπκβαηφηεηαο) θαηά ηελ κεηαγιψηηηζε ηνπ θψδηθα. Ζ επηινγή 

εγθαηάζηαζεο ηεο ηξέρνπζαο έθδνζεο «HOURLY BUILDS» (ARDUINO 

1.8.6) δελ παξνπζίαζε θάπνηα δπζιεηηνπξγία, 

- ηέινο, ην ινγηζκηθφ πξνζηαζίαο απφ ηνπο ηνχο (Antivirus) αληηκεησπίδεη ηα 

Arduino sketches σο πηζαλέο απεηιέο θαη εκπνδίδεη ηφζν ηελ 

κεηαγιψηηηζε (compilation) φζν θαη ηελ εθηέιεζε ηνπο. Σν πξφβιεκα 

επηιχεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ξχζκηζε ησλ «εμαηξέζεσλ» (exceptions) ζην 

ινγηζκηθφ ηνπ Antivirus. 

 

4.3. Σςμπεπάζμαηα 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο θαηαζθεπαζηηθήο θάζεο (εξγαζηεξηαθή) ηνπ 

πζηήκαηνο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ ελζαξξπληηθά! Με θφζηνο 

πνιχ κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ 

αγνξά (θάησ απφ 15€ αλά χζηεκα) θαηέζηε δπλαηή ε δεκηνπξγία κηαο ζχλζεζεο 

ε νπνία θαηαγξάθεη, κεηαδίδεη, θαη παξνπζηάδεη απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ 

αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

  

http://fritzing.org/faq/
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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4.4. Πποηάζειρ Μελλονηικήρ Δπέκηαζηρ - Πποοπηικέρ. 

ίγνπξα ζα ρξεηαζηεί βειηηψζεηο θαη επεθηάζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ψζηε λα 

απνηειέζεη κηα αθφκα επηινγή γηα ηελ κέηξεζε ηνπ άικαηνο ησλ αζιεηψλ κηαο 

νκάδαο θαη ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ νπνίνπ θαινχληαη λα 

θέξνπλ ζε πέξαο. Ο αηζζεηήξαο 9 βαζκψλ ειεπζεξίαο ηνπ LSM9DS1 πξνζθέξεη 

απνηειέζκαηα ηα νπνία κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ αιγνξίζκσλ κπνξνχλ λα 

παξάγνπλ, εθηφο απφ ην κέγεζνο ηνπ άικαηνο, ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αζιεηή, 

ηελ ηαρχηεηα, ην έξγν, ηελ δχλακε πνπ αλαπηχζζεη ζε θάζε δεμηφηεηα, ηελ 

βαιιηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αθφκα θαη ηελ απφζηαζε πνπ δηαλχεη, ηελ ζπκκεηξία ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ θαζψο θαη κηα πιεζψξα απνηειεζκάησλ επεμεξγαζίαο ζε ζρέζε κε 

ηηο αξρηθέο κεηξήζεηο ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ην εξγνκεηξηθφ θέληξν. 

Δθαιηήξην γηα ηελ φπνηα εμέιημε ζα απνηειέζεη ην ηειηθφ κέγεζνο ηνπ 

πζηήκαηνο, ε ηάζε φκσο ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ νδεγεί ζηε  κείσζε ηνπ 

κεγέζνπο θαη ζπλεπψο ζηελ εμάιεηςε ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο. Όζα 

πεξηζζφηεξα πζηήκαηα κπνξνχλ λα «θνξεζνχλ» απφ ηνλ αζιεηή ηφζν 

πεξηζζφηεξεο, εηδηθέο, πιεξνθνξίεο ζα θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο ζην πξνπνλεηηθφ 

επηηειείν ηεο νκάδαο θαη ην ινγηζκηθφ, ζην κέιινλ, ζα εκπινπηηζηεί κε ιεηηνπξγίεο 

απηφκαηεο αμηνιφγεζεο, πξνεηδνπνίεζεο θηλδχλνπ ηξαπκαηηζκνχ αιιά θαη δείθηεο 

απφδνζεο ησλ αζιεηψλ.  

Κιείλνληαο, πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζε δχν αθφκα ζπληζηψζεο, απαξαίηεηεο γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ «Φνξεηνχ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο 

Γεδνκέλσλ Αζιεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο», απηέο είλαη ε αθξίβεηα θαη ε αμηνπηζηία. Ζ 

αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ είλαη ζέκα πνιιψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ζίγνπξα 

απνηειεί εχθνξν έδαθνο γηα ακθηζβήηεζε (JARNING, et al., 2015)[37]. Απφ ηελ 

άιιε, ε αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο είλαη επηβεβιεκέλε θαζψο αλ δελ 

έρεη εμαζθαιηζηεί, δελ έρεη λφεκα ε αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο! Πξνθαλψο ε 

ηερλνινγηθή πξφνδνο ζα απνηειέζεη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ηνλ «απφ 

κεραλήο ζεφ» πνπ ζα εμαιείςεη θάζε ζχλλεθν απφ ηνλ νξίδνληα, έσο ηφηε φκσο, 

ε αμηνπηζηία ζα απνηειεί ην κνλνπάηη πξνο ην κέιινλ…  
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ΠΑΡΆΡΣΖΜΑ 1 - ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
 

Μικποελεγκηήρ Arduino 

Microcontroller ATmega328P 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

PWM Digital I/O Pins 6 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 20 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by 

bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328P) 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Clock Speed 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Length 68.6 mm 

Width 53.4 mm 

Weight 25 g 

Σερληθφ πιαίζην 

Πίλαθαο 1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Arduino 

  

http://www.atmel.com/Images/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf
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Αιζθηηήπαρ LSM9DS1 ηηρ Adafruit 

 

Company: Adafruit 

MPN: ADA3387 

Πιεξνθνξίεο: Σν πξντφλ είλαη εμάξηεκα θαη δελ απνηειεί έηνηκε 

ζπζθεπή. 

Made in: USA 

Sensor Type: IMU 

Typical Input Voltage: 3.3VDC, 5VDC 

Oparating Current: 4mA 

Interface: Digital 

Communication Protocol: I2C, SPI 

Length 33.4 x 20.4 x 3.0mm / 1.3" x 0.8" x 0.1" 

Weight - Width 2.5g / 0.1oz 

3-axisaccelerometer ±2/±4/±8/±16 g (no ±6 g range). 

3-axismagnetometer ±4/±8/±12/±16 gauss ranges 

3-axisgyroscope ±245/±500/±2000 dps ranges. 

Οη ηηκέο ηνπ Δπηηαρπλζηφκεηξνπ είλαη ζε κέηξα αλά δεπηεξφιεπην ζην ηεηξάγσλν 

(m/sec2), ηνπ Μαγλεηφκεηξνπ είλαη ζε gauss θαη ηνπ Γπξνζθφπηνπ ζε κνίξεο (degrees) 

αλά δεπηεξφιεπην (dps). (http://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm9ds1.pdf) 

Power Pins Vin, 3V3,GND 

I2C Pins SCL, SDA, 

SPI Pins SCL, SDA, CSAG, CSM, SDOAG, SDOM 

Interrupt & Misc Pins DEN, INT1 & INT2, DRDY, INTM 

Πίλαθαο 2 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά LSM9DS1 

  

http://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm9ds1.pdf
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Πεπιγπαθή Σςνδέζευν (PIN) 
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Πεπιγπαθή Ακποδεκηών (PIN) 

 

Πίλαθαο 3 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά LSM9DS1 - Πεξηγξαθή Αθξνδεθηψλ 
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Χαπακηηπιζηικά Αιζθηηήπα 

 

Πίλαθαο 4 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά LSM9DS1 
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Μικποελεγκηήρ ESP8266 ESP-12E Node MCU 

 

Feature ESP 12E 

WiFi chip/module ESP8266 

Microcontroller Tensilica  32-bit micro MCU 

Operating voltage 3.0 – 3.6V 

WiFi standard IEEE802.11b/g/n 

Frequency 2.4GHz 

GPIO Pins 11 

Pins 22 

Antenna PCB 

Pitch 2mm 

Dimension (mm) 24 x 16 
 

Πίλαθαο 5 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ESP8266 ESP-12E NodeMCU 

 

 

 

Πίλαθαο 6 Γξαθηθή απεηθφληζε Αθξνδεθηψλ ηνπ ESP8266 ESP-12E Node MCU 

() 
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Κψδηθαο Blink (Πεξηέρεηαη ζηα παξαδείγκαηα ηνπ ArduinoIDE) 

/* 
ESP8266 Blink by SimonPeter 
Άλακα-βήζηκν (Blink)ηνπ κπιε LEDζηελ πιαθέηα ηνπ ESP-01 
Σν κπιε LEDζηελ πιαθέηα ηνπ ESP-01 είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ GPIO1  
(ζηελ νπνία είλαη επίζεο θαη ην pin TXD, έηζη δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηεο εληνιήο 
Serial.print()) 
Απηό ην πξόγξακκα (sketch) ρξεζηκνπνηεί ην LED_BUILTIN γηα λα βξεη ην pinκε ην 
εζσηεξηθό LED 
*/ 
 
//Αξρή πξνγξάκκαηνο 
voidsetup()  
{ 
// Αξρηθνπνίεζε ηνπ pinLED_BUILTIN σο έμνδν 
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);      
} 
// ε ζπλάξηεζε επαλάιεςεο (loop function) εθηειείηαη ζπλερώο.  
voidloop()  
{ 
// Άλακα ηνπ LED (εκείσζε όηη LOW είλαη ην ρακειό voltage αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 
//ην LED αλάβεη γηαηί είλαη ελεξγό ην low ζηνλ the ESP-01) 
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
// Αλακνλήγηα 1 δεπηεξόιεπην 
 delay(1000);                   
//βήζηκν ηνπ LED αιιάδνληαο ηελ ηηκή ηνπ voltage HIGH 
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   
//Αλακνλή γηα 2 δεπηεξόιεπηα (γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ελεξγνύ low LED) 
 delay(2000);          
} 

  

ΠΑΡΆΡΣΖΜΑ 2 – ΚΧΓΗΚΑ 
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Κψδηθαο WiFiSearch 

//Φόξησζε βηβιηνζήθεο κηθξνειεγθηή ESP8266 

#include<ESP8266WiFi.h> 

//Αξρή πξνγξάκκαηνο 

void setup()  

{ 

//Ρύζκηζε ηνπ «Upload speed» 

Serial.begin(115200); 

Serial.println(); 

//Απνζύλδεζε από πξνεγνύκελεο ζπλδέζεηο 

WiFi.disconnect(); 

// Αλακνλή γηα 1 δεπηεξόιεπην   

delay(1000); 

//Έιεγρνο γηα γεηηνληθά δίθηπα θαη εκθάληζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο 

Serial.print("Nearby networks found    :"); 

Serial.print(WiFi.scanNetworks()); 

// Αλακνλή γηα 1/2 δεπηεξόιεπην 

delay(500); 

//Εκθάληζε ηεο ιίζηαο ησλ SSID ησλ γεηηνληθώλ δηθηύσλ 

Serial.println("List of surrounding Network SSID"); 

int n=WiFi.scanNetworks(); 

for (int i=0; i<n; i++) 

{ 

  Serial.println(WiFi.SSID(i)); 

} 

Serial.println(); 

Serial.println("Scan completed..."); 

} 

void loop() 

{} 
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Δηθφλα 43 Απνηειέζκαηα ζην Serial monitor 
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Κψδηθαο Connect to WiFi 

//Φόξησζε βηβιηνζήθεο κηθξνειεγθηή ESP8266 

#include<ESP8266WiFi.h> 

//Δίλσ αξρηθέο ηηκέο ην όλνκα δηθηύνπ θαη ην password 

//γηα απηόκαηε εηζαγσγή ζην δίθηπν. 

charssid[] = "………………………………."; 

charpass[] = "………………………………."; 

//Αξρή πξνγξάκκαηνο 

void setup()  

{ 

//Ρύζκηζεηνπ «Upload speed» 

Serial.begin(9600); 

// Αλακνλή γηα 1/2 δεπηεξόιεπην   

 delay(500); 

//Εκθάληζε ηνπ SSID πνπ έγηλε ε ζύλδεζε 

 Serial.print("Connecting to..."); 

 Serial.print(ssid); 

// Αλακνλή γηα 1/2 δεπηεξόιεπην   

 delay(500); 

//Απνζύλδεζε από πξνεγνύκελεο ζπλδέζεηο 

WiFi.disconnect(); 

//Login ζην επηζπκεηό δίθηπν 

WiFi.begin(ssid,pass); 

while (WiFi.status() !=WL_CONNECTED) 

{ 

//Αλακνλή γηα 1/2 δεπηεξόιεπην   

  delay(500); 

  Serial.println(","); 

} 

Serial.print("SSID.......,"); 

Serial.println(WiFi.SSID()); 

//Ελεκέξσζε γηα επηηπρεκέλε ζύλδεζε ζην επηζπκεηό δίθηπν 

Serial.println("Succesfullyconnected..."); 
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//Εκθάληζε MAC Address. 

Serial.print("MAC Address of ESP..."); 

Serial.println(WiFi.macAddress()); 

WiFi.printDiag(Serial); 

} 

void loop()  

{} 

 

Δηθφλα 44 Απνηειέζκαηα ζην Serial monitor 

  



ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε Φνξεηνχ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Καηαγξαθήο Γεδνκέλσλ Αζιεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

98 Ιωάννησ Γεωργιάδησ 

 

Κψδηθαο MyJump 

//ΦόξησζεβηβιηνζεθώλκηθξνειεγθηήESP8266, LSM9DS1 θαζώο θαη Wire θαη SPI. 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <Wire.h> 

#include <SPI.h> 

#include <Adafruit_LSM9DS1.h> 

//ε βηβιηνζήθε απηή δελ ρξεζηκνπνηείηαη αιιά ρξεηάδεηαη. 

#include <Adafruit_Sensor.h> 

 

// Υξήζεi2c 

Adafruit_LSM9DS1 lsm = Adafruit_LSM9DS1(); 

// Αξρηθή ηηκή 0x1C αλ ην SDO_M είλαη LOW 

#defineLSM9DS1_M  0x1E 

// Αξρηθή ηηκή 0x6A αλ ην SDO_AG είλαη LOW 

#define LSM9DS1_AG  0x6B  

 

// ΡπζκίζεηοWi-Fi 

//Δίλσ αξρηθέο ηηκέο ην όλνκα δηθηύνπ θαη ην password 

//γηα απηόκαηε εηζαγσγή ζην δίθηπν. 

const char* ssid = "…………………………….."; 

const char* password = "…………………………….."; 

WiFiClientclient; 

// Ρπζκίζεηο ThingSpeak 

//Δίλσ αξρηθέο ηηκέο ηνλ θσδηθό θαη ην  θιεηδί API  

//γηα απηόκαηε εηζαγσγή ζην θαλάιη ηνπ ThingSpeak. 

const int channelID = 517559; 

String writeAPIKey = "XXWWI3W4DMUNWLLW"; 

const char* server = "api.thingspeak.com"; 

// ελεκέξσζε (post) δεδνκέλσλ θάζε 20 δεπηεξόιεπηα 

constintpostingInterval = 30 * 100;  

// Αξρή πξνγξάκκαηνο 

voidsetup()  

{ 
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//Ρύζκηζεηνπ «Uploadspeed» 

Serial.begin(115200); 

while (!Serial)  

{ 

//Καζπζηέξεζε κέρξη λα αλνίμεη ε ζεηξηαθή θνλζόια 

   delay(100);  

  } 

//Αλακνλή γηα 1 δεπηεξόιεπην 

delay(1000); 

//Ρύζκηζε ησλ i2c SDA θαη SCL pins  

Wire.begin(4,5); 

Serial.println("LSM9DS1 1 stepsetup");   

//Loginζηνεπηζπκεηόδίθηπν 

WiFi.begin(ssid, password); 

//Πξνζπάζεηα αξρηθνπνίεζεο ηνπ LSM9DS1 θαηεηδνπνίεζε αλ δελ αληρλεπηεί ην chip 

if (lsm.begin()) 

 {  

//Επηηπρία αλίρλεπζεο θαη ζύλδεζεο κε ηνλ LSM9DS1 

yield(); 

  Serial.println("LSM9DS1 is ok!!"); 

} 

//Απνηπρία αλίρλεπζεο θαη ζύλδεζεο κε ηνλ LSM9DS1 

if (!lsm.begin()) 

 {  

yield(); 

Serial.println("Oops1 ... unable to initialize the LSM9DS1. Check your 

wiring!"); 

  yield(); 

  while (1); 

} 

//Αξρηθνπνίεζεαηζζεηήξα LSM9DS1 

lsm.setupAccel(lsm.LSM9DS1_ACCELRANGE_2G); 

lsm.setupMag(lsm.LSM9DS1_MAGGAIN_4GAUSS); 

lsm.setupGyro(lsm.LSM9DS1_GYROSCALE_245DPS); 
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//Πξνζπάζεηαζύλδεζεο ζηνλ κηθξνειεγθηή 8266εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε απνηπρίαο 

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  

{ 

//Αλακνλή γηα 1/2 δεπηεξόιεπην 

delay(500); 

//Εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζύλδεζεο  

  Serial.println("8266 WiFi NOT connected!"); 

//Αλακνλήγηα 1/2δεπηεξόιεπην   

delay(500); 

 } 

Serial.println("LSM9DS1 delay(100)"); 

} 

 

void loop()  

{ 

Serial.println("LSM9DS1 Inserted to loop"); 

//Αλάγλσζεδεδνκέλσλ 

 lsm.read();   

//Καηαγξαθήλέσλδεδνκέλσλ από αηζζεηήξα 

 sensors_event_t a, m, g, temp; 

 lsm.getEvent(&a, &m, &g, &temp);  

 Serial.print("Accel X: ");  Serial.print(a.acceleration.x); Serial.print(" m/s^2"); 

 Serial.print("\tY: ");   Serial.print(a.acceleration.y); Serial.print(" m/s^2"); 

 Serial.print("\tZ: ");   Serial.print(a.acceleration.z); Serial.println(" m/s^2"); 

 Serial.print("Gyro X: ");  Serial.print(g.gyro.x);    Serial.print(" dps"); 

 Serial.print("\tY: ");   Serial.print(g.gyro.y);       Serial.print(" dps"); 

 Serial.print("\tZ: ");   Serial.print(g.gyro.z);       Serial.println(" dps"); 

 Serial.print("Mag X: ");  Serial.print(m.magnetic.x);   Serial.print(" gauss"); 

 Serial.print("\tY: ");   Serial.print(m.magnetic.y);     Serial.print(" gauss"); 

 Serial.print("\tZ: ");   Serial.print(m.magnetic.z);     Serial.println(" gauss"); 

 if (client.connect(server, 80))  

{ 

    //ΤπνινγηζκόοπνηόηεηαοηνπζήκαηνοSignalStrength (RSSI) ηεοWi-Fiζύλδεζεο 

  int z=a.acceleration.z;  
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//Construct API request body 

  String body = "field1="; 

  body += String(z); 

  Serial.println("timh x 1 step setup"); 

  Serial.print("a.acceleration.z: "); 

  Serial.println(z);  

  client.println("POST /update HTTP/1.1"); 

  client.println("Host: api.thingspeak.com"); 

  client.println("User-Agent: ESP8266 (nothans)/1.0"); 

  client.println("Connection: close"); 

  client.println("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + writeAPIKey); 

  client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"); 

  client.println("Content-Length: " + String(body.length())); 

  client.println(""); 

  client.print(body); 

  } 

 client.stop(); 

//Αλακνλήθαηαλακεηάδνζε 

delay(postingInterval); 

delay(0); 

} 
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Δηθφλα 45 Απνηειέζκαηα ζην Serial monitor 
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