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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής ήταν η κατασκευή μετρητικού εξοπλισμού 
στα πλαίσια πειράματος του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών, μέσω του οποίου 
μελετάται η εφελκυστική συμπεριφορά των δικτυοκηπίων. Για την διερεύνηση της 
απόκρισης του επιφανειακού φορέα κάλυψης κάτω από κατακόρυφα φορτία τα κλασικά 
μετρητικά όργανα δεν κάλυπταν τις ανάγκες μας. Επομένως απαραίτητη ήταν η κατασκευή 
ενός τρισδιάστατου μετρητικού σαρωτή που θα προσφέρει την δυνατότητα κατακόρυφων 
μετρήσεων από απόσταση και με ακρίβεια με ταυτόχρονη γραφική αποτύπωση της 
επιφάνειας του δικτύου στον χώρο, καθώς αυτό παραμορφώνεται. Παρ’ όλη την ανάπτυξη 
των τελευταίων χρόνων σε εξοπλισμούς αυτής της κατηγορίας, αυτοί παραμένουν αρκετά 
περίπλοκοι και δαπανηροί. Μέρος της διπλωματικής εργασίας ήταν και η επίτευξη 
κατασκευής ενός ενεργητικού συστήματος οπτικής σάρωσης χαμηλού κόστους και ο 
έλεγχός του μέσω του πειράματος.  
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ABSTRACT 

     The purpose of this diploma thesis was the construction of measuring equipment in 
the framework of an experiment of the Institute of Steel Structures, through which the 
tensile behavior of net houses is studied. For the investigation of the response of the surface 
covering carrier under vertical loads, the classical measuring instruments did not meet our 
needs. Therefore, it was necessary to build a three-dimensional measuring scanner that will 
offer the possibility of vertical measurements from a distance and accurately with a 
simultaneous graphic recording of the surface of the membrane, as it deforms. Despite the 
development over the years in equipment of this category of this kind, they remain quite 
complicated and expensive. Part of the thesis was to achieve the construction of a low-cost 
active optical scanning system and its verification through experiment.  
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Κατασκευή Τρισδιάστατου Σαρωτή για την Μέτρηση Παραμόρφωσης Επιφανειακών Φορέων 

1. Εισαγωγή 

1.1  Σκοπός 

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν η κατασκευή μετρητικού εξοπλισμού στα 
πλαίσια πειράματος του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών (Τομέας Δομοστατικής του 
τμήματος Πολιτικών Μηχανικών - Ε.Μ.Π.), μέσω του οποίου μελετάται η εφελκυστική 
συμπεριφορά των δικτυοκηπίων. Για την διερεύνηση της απόκρισης του επιφανειακού 
φορέα κάλυψης (μεμβράνη) κάτω από κατακόρυφα φορτία, τα κλασικά μετρητικά όργανα 
δεν κάλυπταν τις ανάγκες μας. Επομένως, απαραίτητη ήταν η κατασκευή ενός 
τρισδιάστατου μετρητικού σαρωτή που θα προσφέρει την δυνατότητα κατακόρυφων 
μετρήσεων από απόσταση και με ακρίβεια με ταυτόχρονη γραφική αποτύπωση της 
επιφάνειας του δικτύου στον χώρο, καθώς αυτό παραμορφώνεται. Ο τελικός φορέας του 
δικτυοκηπίου αποτελούταν από τρία πάνελ διαστάσεων 2 x 4 m και ύψους 1.60m. 
Επομένως, έπρεπε να γίνουν μετρήσεις σε ένα εμβαδόν 4m πλάτος και 6m μήκος. Για να 
καλυφθεί πλήρως το πλάτος των τεσσάρων μέτρων, χρησιμοποιήθηκαν εφτά μετρητικοί 
αισθητήρες τοποθετημένοι σε ίσες αποστάσεις, ενώ προκειμένου να καλυφθεί το μήκος 
του φορέα δημιουργήθηκε ένας κινούμενος σκελετός από διατομές αλουμινίου τύπου 
Vslot (σειρά 2080). Πρόκειται για διατομές με οπή πλάτους 20mm και ύψος 80mm, πάνω 
στον οποίο τοποθετήθηκαν οι αισθητήρες. Οι διαστάσεις της κινούμενης βάσης ήταν 
3x5.5m, ώστε να τοποθετηθεί εσωτερικά του κύριου φορέα και να πραγματοποιηθούν οι 
μετρήσεις στους τρεις άξονες (χ, y, z). Παρ’ όλη την ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων σε 
εξοπλισμούς αυτής της κατηγορίας, αυτοί παραμένουν αρκετά περίπλοκοι και δαπανηροί. 
Μέρος της διπλωματικής εργασίας ήταν και η επίτευξη κατασκευής ενός ενεργητικού 
συστήματος οπτικής σάρωσης χαμηλού κόστους και ο έλεγχός του μέσω του πειράματος.  

 
 

 
Εικόνα 1-1: Απεικόνιση της κατασκευής στον χώρο
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1.2  Οργάνωση περιεχομένων 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο τρόπο σχεδιασμού του ηλεκτρονικού 
συστήματος με βάση τις απαιτήσεις του πειράματος. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή της φιλοσοφίας του ηλεκτρονικού 
συστήματος και παρατίθενται συνοπτικά τα προβλήματα που προέκυψαν και οι λύσεις που 
δόθηκαν.  

Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται ο σχεδιασμός της πρώτης και της δεύτερης 
φάσης της κατασκευής. Δίνονται αναλυτικά οι πληροφορίες για τον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιήθηκε και τις ηλεκτρονικές συνδέσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων  

του πειράματος και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτά. 
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2.  Φιλοσοφία του ηλεκτρονικού συστήματος 

Η διεξαγωγή της εργασίας χωρίστηκε σε τρεις φάσεις: 

Α) Προγραμματισμός των αισθητήρων. 

Β) Προγραμματισμός και Κατασκευή του Ενεργητικού Μέρους του μετρητικού συστήματος. 

Γ) Πραγματοποίηση του Πειράματος. 

2.1  Προβλήματα και λύσεις 

 Για την Πρώτη Φάση της εργασίας, που περιελάμβανε τον προγραμματισμό των 
αισθητήρων, αντιμετωπίστηκε πρόβλημα αποκωδικοποίησης του τρόπου επικοινωνίας με 
αυτούς. Το πρόβλημα εκτεινόταν από το να γίνει αντιληπτή η μορφή με την οποία 
στέλνουν οι ίδιοι τις μετρήσεις τους, μέχρι το πώς μπορούν προγραμματιστικά να σταλούν 
οι επιθυμητές κάθε φορά εντολές. Προκειμένου να καταφέρουμε να εμφανίσουμε την 
μορφή των δεδομένων που μας έστελναν τα laser, χρησιμοποιήθηκε ένας διακομιστής 
σειριακής συσκευής, ο οποίος έχει την χρήση αμφίδρομης διαφανούς μετάδοσης 
δεδομένων. Ύστερα, έγινε κατανοητή η φιλοσοφία με την οποία έπρεπε να 
προγραμματιστούν οι αισθητήρες και προχωρήσαμε στην διαδικασία συγγραφής του 
αλγορίθμου.  

 Λόγω του ότι ο τελικός στόχος ήταν η δημιουργία ενός ενεργητικού συστήματος 
μετρήσεων, αναγκαίο ήταν να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο ο όγκος της κατασκευής, 
συμπεριλαμβανομένης και της καλωδίωσης. Την δυνατότητα αυτή την παρείχε μια 
κατηγορία μικροεπεξεργαστών στους οποίους είναι ενσωματωμένη η δυνατότητα 
μετάδοσης των δεδομένων, μέσω της χρήσης Bluetooth ή Wi-Fi. Χρησιμοποιώντας δύο 
ίδιους μικροεπεξεργαστές δημιουργήθηκε ένα κλειστό κύκλωμα επικοινωνίας και 
μετάδοσης των μετρήσεων από τα laser. Ο ένας μικροεπεξεργαστής συνδέθηκε με τους 
αισθητήρες, ώστε να παίρνει σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα των μετρήσεων, ενώ ο 
δεύτερος συνδέθηκε με τον σταθερό υπολογιστή στον οποίο αναλύθηκαν τελικά τα 
δεδομένα και εμφανιζόταν σε αυτόν η μετάδοση που πραγματοποιούνταν κατά την 
διάρκεια του πειράματος.  

 Για την Δεύτερη Φάση της εργασίας στόχος ήταν να προσδώσουμε στο σύστημά 
μας τον χαρακτηρισμό “ενεργητικό”. Αυτό συνεπάγεται ότι ο σκελετός πάνω στον οποίο 
τοποθετήθηκαν οι αισθητήρες θα έχει την δυνατότητα μέσω ηλεκτρολογικών, δικών μας 
παρεμβάσεων να μετακινείται κατά μήκος της κατασκευής του δικτυοκηπίου. Το 
συγκεκριμένο πρόβλημα λύθηκε μέσω της χρήσης δύο βηματικών κινητήρων και ενός 
Encoder. Συνδέσαμε τον εξοπλισμό μας με τις διατομές Vslot2080 (με τρόπο που θα 
αναλυθεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο), και προγραμματίσαμε τους κινητήρες έτσι ώστε να 
κινούνται με την βέλτιστη ταχύτητα, η οποία θα τους επέτρεπε να πραγματοποιούν 
αξιόπιστες μετρήσεις στις καθορισμένες θέσεις. 

 Στην Τρίτη Φάση διεξήχθη το πείραμα, μέσω του οποίου έγινε ο τελικός έλεγχος της 
ορθής και ομαλής λειτουργίας της κατασκευής μας. 
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3. Πρώτη φάση 

3.1  Εξοπλισμός 

Για αυτό το στάδιο χρησιμοποιήσαμε ως βασικό εξοπλισμό: 

 Εφτά Μετρητικούς Αισθητήρες  

 
Εικόνα 3-1: Μετρητικοί αισθητήρες[1] 

 Μια πλακέτα με μικροεπεξεργαστή 32-bit ARM Cortex_M7 

 
Εικόνα 3-2: Πλακέτα μικροεπεξεργαστή[12] 

 Δύο μικροεπεξεργαστές ESP32 

 
Εικόνα 3-3: ESP32[15]
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Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και η χρήση κάθε μέλους. 

3.2  Μετρητικοί αισθητήρες 

 Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η χρήση των laser. 

3.2.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 
Εικόνα 3-4: Απεικόνιση των διαστάσεων των αισθητήρων[1] 

 Διαστάσεις: 60*31*14mm (μήκος*πλάτος*ύψος). 

 BaudRate: Όσον αφορά τον ρυθμό με τον οποίο θα στέλνει τα δεδομένα μέσω 

επικοινωνιακού καναλιού (BaudRate) η ρύθμιση δεν είναι συγκεκριμένη αλλά ο 

προγραμματιστής έχει την δυνατότητα να επιλέξει όποια ταχύτητα θέλει από τις 

προκαθορισμένες (4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200), όμως το 

προτεινόμενο BaudRate για την συγκεκριμένη συσκευή είναι 38400, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε εν τέλει. 

 Τροφοδοτική Τάση: Η τάση τροφοδοσίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 3.3 Volt, διότι 

η παρατεταμένη έκθεση του σένσορα σε υψηλότερη τάση οδηγεί σε υπερθέρμανση 

του και συνεπώς σε μόνιμη και μη αναστρέψιμη βλάβη του. 

 Ακρίβεια Μετρήσεων: Το laser μας παρέχει ένα εύρος μετρήσεων από 0.04 έως 40 

m βασιζόμενοι στην μπροστινή πλευρά της συσκευής. Η ταχύτητα με την οποία 

παράγονται οι μετρήσεις είναι έως 5Hz, δηλαδή πέντε δεδομένα ανά δευτερόλεπτο, 

με ακρίβεια ±2mm + 5*10-5*D, όπου D είναι η μετρούμενη απόσταση. 

 

Αναλυτικές οδηγίες ακολουθήθηκαν για την μεταχείριση του laser λόγω της 
ευαισθησίας του. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε, ώστε η πλακέτα κυκλώματος 
να μην δεχθεί την όποια εξωτερική φόρτιση, ενώ ούτε η οπτική δομή επιτρεπόταν να 
δεχθεί την όποια πίεση ή παραμόρφωση. Το μπροστινό κομμάτι της συσκευής που 
αποτελεί την οπτική δομή, είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και στις δονήσεις, καθιστώντας 
ανέφικτη την χρήση του για αρκετή ώρα σε περιβάλλον με ισχυρές δονήσεις χωρίς κάποια 
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βλάβη. Οι φακοί της οπτικής δομής είναι εξίσου ευαίσθητοι και δεν πρέπει να εκτίθενται 
σε σκόνη ή να έρχονται σε επαφή με το δέρμα, ειδικά όταν η μέτρηση γίνεται σε μεγάλη 
απόσταση ή σε στόχους χαμηλής ανάκλασης, όπου οι φακοί πρέπει να βρίσκονται σε 
εξαιρετική κατάσταση ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια στις μετρήσεις. Λόγω 
των παραπάνω και προκειμένου να προστατευθεί ο αισθητήρας κατασκευάστηκαν επτά 
κουτιά (ένα για κάθε αισθητήρα), μέσω της τεχνολογίας 3D Printing. Οι διαστάσεις τους 
ήταν συγκεκριμένες, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα διατάραξης της συσκευής κατά 
την διάρκεια του πειράματος. Σε κάθε κουτί προστέθηκαν τέσσερα “ποδαράκια” με τρύπες 
που θα επέτρεπαν το βίδωμα στον κινούμενο μεταλλικό σκελετό, με αποτέλεσμα να 
μετακινούνται ως ένα σύστημα χωρίς την όποια μετακίνηση ή απρόβλεπτη διαταραχή.  

 
Εικόνα 3-5: Απεικόνιση προστατευτικών κουτιών 

 Ιδιαιτερότητες όμως στα χαρακτηριστικά υπήρξαν και σε επίπεδο 
προγραμματιστικό. Όπως προαναφέρθηκε, προκειμένου να κατανοήσουμε την μορφή με 
την οποία αποστέλλονταν τα δεδομένα στον κεντρικό υπολογιστή, χρησιμοποιήθηκε ένας 
διακομιστής σειριακής συσκευής. Αρχικά, έγινε αντιληπτό ότι οι συσκευές επικοινωνούσαν 
τις μετρήσεις τους σε μορφή πακέτου. Ένα πακέτο αποτελείται από τα παρακάτω:  

Πίνακας 3-1: Πρότυπο μορφής πακέτου επικοινωνίας modbus 

Start Bit Data Frame Parity Bits Stop Bits 

(1 Bit) (5 έως 9 Bit) (0 έως 1 Bit) (1 έως 2 Bits) 

 Το Data Frame (πλαίσιο δεδομένων) περιέχει τα πραγματικά δεδομένα που 
μεταφέρονται. Μπορεί να είναι από 5 έως 8 bit εάν χρησιμοποιούνται Parity Bits. Στην 
προκειμένη περίπτωση έχουμε μια εντολή γραμμένη με 8 Parity Bits,τα οποία σε αντίθεση 
με τα Start-bit (0)/Stop-bit (1) χρησιμοποιούνται στην σειριακή επικοινωνία για να 
καθορίσουν εάν η μορφή των δεδομένων που μεταδίδονται λαμβάνεται σωστά από την 
συσκευή προσδιορισμένα ως none, δηλαδή εμποδίζεται ο επεξεργαστής του laser να 
δημιουργήσει ένα bit ισοτιμίας για τους χαρακτήρες των δεδομένων που μεταδίδονται. Το 
κομμάτι της ισοτιμίας είναι ένας τρόπος για το UART να καθορίσει εάν άλλαξαν τα 
δεδομένα κατά την μετάδοση. Τα bits μπορούν να αλλάξουν με αταίριαστους ρυθμούς 
baud ή μεταφορές δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις.  

Για τα συγκεκριμένα laser το bit ισοτιμίας έχει την παρακάτω μορφή:  
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Πίνακας 3-2: Πακέτο επικοινωνίας αισθητήρων 

1 Byte 1 Byte 2 Bytes 2Bytes 2 Bytes 

Address Code Function Code Start Address 
Number of 
registers(N) 

CRC 

1. Address Code: Το byte της διεύθυνσης είναι το μοναδικό αναγνωριστικό που 
καθορίζει εάν επικοινωνούμε με την σωστή συσκευή. 

2. Function Code: Μέσω του Function Code επικοινωνούμε στο όργανο τον τρόπο με 
τον οποίο θέλουμε να λειτουργήσει, δηλαδή εάν θα παράγει μία μέτρηση, 
συνεχόμενες μετρήσεις ή αν θα σταματήσει να «παίρνει» μετρήσεις. Πιο 
συγκεκριμένα, μέσω των παρακάτω μηνυμάτων, ορίζουμε την λειτουργία του: 

 0x02 - Μονή Μέτρηση 

 0x03 - Συνεχόμενη Μέτρηση 

 0x04 - Γρήγορη Συνεχόμενη Μέτρηση 

 0x05 - Διακοπή των Μετρήσεων και Επαναφορά του laser σε χαμηλή τάση. 

3. Start Address/Number of Registers(N): Ο συνδυασμός των τεσσάρων αυτών byte 
συνδυαστικά μας παρέχει την μέτρηση. 

4. CRC: Το CRC αποτελεί ένα προγραμματιστικό φίλτρο, που ελέγχει την εγκυρότητα 
των μετρήσεων. Εκτενέστερη αναφορά σε αυτό γίνεται παρακάτω.  

 Η σημασία αυτού είναι μια επιπλέον ασφάλεια και προστασία που προσδίδει στο 
σύστημα μετάδοσης των δεδομένων. Επιπλέον του ελέγχου στην όποια ανεπιθύμητη 
αλλαγή στην μετάδοση, κάθε πρωτόκολλο πλαισίου έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι 
μοναδικό και ασφαλές. Κατά τον σχεδιασμό οι προγραμματιστές μπορούν να ορίσουν τις 
επιθυμητές διευθύνσεις και CRC, ώστε να επιτύχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Η κάθε 
κατηγορία των διευθύνσεων και του CRC καταλαμβάνει ορισμένο χώρο στο bit ισοτιμίας 
που στέλνεται από τους αισθητήρες και έχουν μια συγκεκριμένη λειτουργία, η οποία 
αναλύεται παρακάτω. 

 Ίδιας μορφής πρέπει να είναι και οι εντολές που δίνουμε προγραμματιστικά στο 
σύστημα. Έτσι προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο σένσορας και να ξεκινήσει να παράγει 
μετρήσεις πρέπει να του δώσουμε προγραμματιστικά μια αρχική εντολή που θα 
αναγνωρίσει ως εντολή αφύπνισης και η οποία φαίνεται παρακάτω: 

 
Εικόνα 3-6: Εντολή αφύπνισης αισθητήρων 

 Μια ιδιαιτερότητα της εντολής αφύπνισης είναι ότι επειδή ύστερα από κάθε 
μέτρηση ο αισθητήρας μπαίνει σε μια κατάσταση υπολειτουργίας, πρέπει να τοποθετηθεί 
σε τέτοια θέση στον κώδικα ώστε πριν από κάθε μέτρηση η τάση να παραμένει υψηλή.  

Γίνεται όμως εύκολα αντιληπτό ότι, σε μία σειρά συνεχόμενων μετρήσεων, τα λανθασμένα 
αποτελέσματα είναι γεγονός. Ιδιαίτερο πλεονέκτημα των αισθητήρων είναι ότι μας 
πληροφορούν για την φύση του λάθους που προέκυψε στην μέτρηση τοποθετώντας στο 
αλλαγμένης μορφής πλαίσιο απόκρισης κωδικοποιημένα bytes όπως φαίνονται αναλυτικά 
παρακάτω: 
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 Address Code: Εάν η διεύθυνση που έχει δοθεί από τον προγραμματιστή δεν 
αντιστοιχεί σε κάποια έγκυρη διεύθυνση συσκευής, τότε στην απόκριση που 
λαμβάνεται στην θέση του Address Code το byte: 0x83. 

 Error Code: Όταν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τις συνθήκες μέτρησης, τότε 
το μήνυμα λάθους εμφανίζεται στα byte του Error Code. 

Πίνακας 3-3: Μηνύματα λάθους στις μετρήσεις 

0xFF000000 Λανθασμένη μέτρηση 

0xfe0000000 
Λήψη ασθενούς ανάκλασης ή παρατηρείται μεγάλος 

χρόνος μέτρησης 

0xFD000000 Ο στόχος είναι πολύ αντανακλαστικός 

0xfc0000000 Εύρος μέτρησης πάνω από το πρότυπο 

 Exception Code: Στην θέση του exception code το laser μας ενημερώνει για την 
φύση του προγραμματιστικού λάθους που υπάρχει.  

Πίνακας 3-4: Αίτια λαθών στις μετρήσεις 

0x01 Function Code Error 

0x02 Wrong Starting Address 

0x03 Register Count Error 

0x04 Register Value Error 

0x05 CRC Error 

0x06 Device Busy 

 Τα συγκεκριμένα laser μας παρέχουν την δυνατότητα να ελέγχουμε την σωστή 
λειτουργία τους, όχι μόνο σε προγραμματιστικό επίπεδο, αλλά και σε κατασκευαστικό όσον 
αφορά την δέσμη φωτός, μέσω ενός κουμπιού πάνω στην συσκευή, που την ενεργοποιεί, 
χωρίς όμως να παίρνει μέτρηση. Προκειμένου να μπορεί ο χρήστης να ξεχωρίζει τις 
περιπτώσεις, όταν η δέσμη φωτός είναι αδιάκοπη τότε δεν παράγεται μέτρηση, ενώ στην 
περίπτωση που αναβοσβήνει, παράγεται. 

 Ίδιας φιλοσοφίας, δικλείδα ασφαλείας για ενδεχόμενο λάθος, είναι και το byte του 
CRC(Cyclic Redundancy Check). Τι είναι όμως εν τέλει το CRC; Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συγγραφής του αλγορίθμου υπάρχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να 
αναγνωριστεί εάν ο αισθητήρας δουλεύει χωρίς κάποιο σφάλμα ή αν σε ορισμένες 
μετρήσεις συμβαίνουν στιγμιαία σφάλματα, οπότε αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στα 
τελικά αποτελέσματα. Επιπλέον όμως αυτών, επιλέξαμε να τοποθετήσουμε στον κώδικα 
προγραμματισμού μια τελευταία δικλείδα. Ο κώδικας των αισθητήρων τελειώνει με ένα 
φίλτρο ανίχνευσης σφαλμάτων στις μετρήσεις CRC. Το CRC αποτελεί έναν αλγόριθμο 
αθροίσματος ελέγχου για τον εντοπισμό ασυνέπειας δεδομένων, παραδείγματος χάριν 
κάποιο σφάλμα σε bit κατά την μετάδοση των δεδομένων και έχει ονομαστεί έτσι, καθώς 
βασίζεται σε κυκλικούς κώδικες. Ως φιλοσοφία, ενέχει την διαίρεση. Τα πραγματικά 
δεδομένα εισόδου ερμηνεύονται ως ένα μεγάλο δυαδικό ρεύμα bit(διαιρούμενο), το οποίο 
διαιρείται με έναν άλλο δυαδικό αριθμό(διαιρέτης). Το υπόλοιπο αυτής της διαίρεσης είναι 
η τιμή του αθροίσματος ελέγχου. Το σημαντικό σε αυτή τη μεθοδολογία, είναι να γίνει 
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αντιληπτό ότι ο διαιρούμενος και ο διαιρέτης δεν αντιμετωπίζονται ως κανονικές ακέραιες 
τιμές, αλλά ως δυαδικά πολυώνυμα όπου τα πραγματικά bit χρησιμοποιούνται ως 
συντελεστές. Για παράδειγμα, τα δεδομένα εισόδου 0x25 = 0010 0101 θεωρούνται ως 0*x7 
+ 0*x6 + 1*x5 + 0*x4 + 0*x3 + 1*x2 + 0*x1 + 1*x0. Η διαίρεση πολυωνύμων διαφέρει από την 
διαίρεση ακεραίων. Η υποκείμενη αριθμητική που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 
CRC, βασίζεται στην λογική του XOR. 

 

 Τα μπλοκ των δεδομένων που εισάγονται στο σύστημα λαμβάνουν μια σύντομη 
τιμή ελέγχου, με βάση το υπόλοιπο της πολυωνυμικής διαίρεσης του περιεχομένου τους, 
που αναφέρθηκε παραπάνω. Κατά την ανάκτηση, ο υπολογισμός επαναλαμβάνεται και 
στην περίπτωση που οι τιμές ελέγχου δεν ταιριάζουν, λαμβάνονται ειδικά μέτρα ώστε να 
μην ληφθούν υπ’ όψη οι αντίστοιχες μετρήσεις των αισθητήρων.  

Για χειροκίνητο υπολογισμό, n μηδενικά bits προστίθενται στα δεδομένα εισόδου, πριν 
υπολογιστεί ο πραγματικός υπολογισμός CRC. 

Μια συσκευή με δυνατότητα CRC υπολογίζει μια σύντομη, σταθερού μήκους δυαδική 
ακολουθία, ή αλλιώς τιμή ελέγχου, για κάθε μπλοκ δεδομένων που θα σταλεί ή θα 
αποθηκευτεί και την προσαρτά στα δεδομένα, σχηματίζοντας μια κωδική λέξη.  

Επαλήθευση CRC: 

 

 Όταν λαμβάνεται η κωδική λέξη, η συσκευή είτε συγκρίνει την τιμή ελέγχου της με 
μια που υπολογίστηκε πρόσφατα από το μπλοκ των δεδομένων ή εκτελεί ένα CRC σε 
ολόκληρη την κωδική λέξη και συγκρίνει την τιμή ελέγχου που προκύπτει με μια 
αναμενόμενη σταθερά υπολειμμάτων. Στην περίπτωση που οι τιμές του CRC δεν 
ταιριάζουν, τότε το μπλοκ περιέχει ένα σφάλμα δεδομένων. Διαφορετικά, τα δεδομένα 
θεωρείται ότι είναι χωρίς σφάλματα. 

 

 
Εικόνα 3-7: Απεικόνιση της διαδικασίας CRC σε block diagram 

 Το CRC στην υλοποίησή που βασίζεται στον πίνακα, δημιουργείται με την ανάγνωση 
μιας προϋπολογισμένης τιμής από τον πίνακα XOR, το χαμηλό και το υψηλό byte του CRC. 
Στο πρώτο βήμα, οι καταχωρητές CRC_BUFF, CRC_HIGH και CRC_LOW, αρχικοποιούνται με 
τα τρία πρώτα byte των δεδομένων. Έπειτα η τιμή στο CRC_BUFF χρησιμοποιείται ως μια 
μετατόπιση, για να λάβουμε την τιμή για το προϋπολογισμένο CRC. Δεδομένου ότι το CRC-
16 είναι 16-bit μακρύ, χωρίζεται σε δύο ξεχωριστούς πίνακες αναζήτησης. Ένα για το 
υψηλό byte καταχώρησης και ένα για το χαμηλό. Τα αποτελέσματα από τους πίνακες 
μπαίνουν στις αντίστοιχες θέσεις, όπως αυτές φαίνονται στην παραπάνω εικόνα. Στη 
συνέχεια, το περιεχόμενο του CRC_HIGH παίρνει τη θέση του CRC_BUFF, το CRC_LOW 
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μετατοπίζεται στη θέση του CRC_HIGH και στο CRC_LOW φορτώνεται το νέο πακέτο byte 
δεδομένων. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα byte των δεδομένων. Στο 
τέλος της δημιουργίας του CRC, το μήνυμα πρέπει να προσαρτηθεί από 16 μηδενικά, τα 
οποία αντιμετωπίζονται όπως τα byte των δεδομένων. Αφού ολοκληρωθεί ο υπολογισμός, 
το περιεχόμενο των μητρόων, CRC_HIGH and CRC_LOW, προσαρτώνται στο μήνυμα. 

Η λογική υπολογισμού του CRC έχει ως εξής: 

1. Ορίζουμε χειροκίνητα ένα μπλοκ 16-bit ως FFFF, το οποίο αντιπροσωπεύει τη 
μονάδα, και το ονομάζουμε CRC. 

2. Κάνουμε διαίρεση XOR του πρώτου 8-bit, δηλαδή το πρώτο byte του 
επικοινωνιακού πλαισίου, με τα χαμηλότερα 8-bits των 16-bit του ορισμένου CRC, 
και τοποθετούμε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή του CRC. 

3. Μετακινούμε το περιεχόμενο του CRC ένα bit δεξιά (προς το CRC_LOW) και 
τοποθετούμε στο υψηλότερο bit ένα 0 ελέγχοντας το bit που μετακινήθηκε προς τα 
δεξιά. 

4. Εάν αυτό το bit είναι 0, τότε επαναλαμβάνουμε το προηγούμενο βήμα. Εάν το bit 
είναι 1, τότε το CRC διαιρείται με το πολυώνυμο Α001. 

5. Επαναλαμβάνουμε τα προηγούμενα δύο βήματα μέχρι να μετακινηθούν 8-bit προς 
τα δεξιά, ώστε να έχει αναλυθεί ένα byte. 

6. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2 έως 5 προκειμένου να γίνει η επεξεργασία και του 
επόμενου byte. 

7. Αφού γίνει η επεξεργασία όλων των byte, ανταλλάσσονται τα υψηλά και χαμηλά 
byte του CRC. 

8. Το τελικό περιεχόμενο του καταχωρητή CRC είναι ο κώδικας του CRC που 
ψάχνουμε. 

 

3.2.2 Συγγραφή προγραμματιστικού κώδικα 

 Tο περιβάλλον που επιλέχθηκε για προγραμματισμό ήταν το Arduino IDE. 
Παρ’ ότι είναι όμοιο με έναν επεξεργαστή κειμένου έχει επιπλέον τη δυνατότητα 
παραγωγής του εκάστοτε κώδικα. Στην περιοχή του κειμένου γίνεται η συγγραφή του 
κώδικα, ο έλεγχός του και τέλος η φόρτωσή του στον μικροεπεξεργαστή που 
χρησιμοποιούμε κάθε φορά. Προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας είναι 
πριν «τρέξουμε» το πρόγραμμα να δηλωθεί πρώτα η πλακέτα που έχουμε συνδέσει και η 
θύρα επικοινωνίας που έχει χρησιμοποιηθεί.  

 Ο κώδικας που θα γράψουμε σε αυτό το περιβάλλον αποτελείται από τις 
δύο παρακάτω συναρτήσεις: την void setup() και την void loop(). Το void setup() αποτελεί 
μία από τις δύο υποχρεωτικούς βρόγχους του περιβάλλοντος Arduino. Όταν εκτελείται ένα 
τυπικό πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού C/C++, πρέπει να γραφτεί μια «κύρια» 
συνάρτηση. Αυτή η συνάρτηση θα κληθεί πρώτα και από εκεί θα καλέσουμε τις υπόλοιπες 
και θα εκτελεστούν οι επιθυμητές λειτουργίες. Στο Arduino δεν υπάρχει αυτή η κύρια 
συνάρτηση, αντ’ αυτού όμως υπάρχουν οι δύο βρόγχοι. Καθώς εκτελείται ένα πρόγραμμα, 
οι συναρτήσεις των βρόγχων θα κληθούν αυτόματα. Μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα, οι 
μεταβλητές που δηλώθηκαν πάνω από τους βρόγχους θα αρχικοποιηθούν. Η λειτουργία 
ρύθμισης θα κληθεί μια φορά από τον πρώτο βρόγχο void setup(). Όλος ο κώδικας που έχει 
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γραφτεί στον βρόγχο, θα εκτελεστεί μία και μόνο φορά στην αρχή του προγράμματος. 
Μετά από αυτό, η λειτουργία εγκατάστασης τερματίζεται. Ο δεύτερος κύριος βρόγχος είναι 
αυτός του void loop(). Μετά τη δημιουργία της συνάρτησης void setup(), η οποία 
αρχικοποιεί και ορίζει τις αρχικές τιμές, η συνάρτηση void loop() κάνει ακριβώς ό,τι 
υποδηλώνει το όνομά της και επαναλαμβάνει διαδοχικά τις εντολές που είναι γραμμένες 
μέσα σε αυτή, επιτρέποντας στο πρόγραμμά μας να αλλάξει και να ανταποκριθεί. 
Χρησιμοποιούμε αυτή τη συνάρτηση για να ελέγχουμε ενεργά την πλακέτα και τον 
μικροεπεξεργαστή. Πριν ανεβάσουμε τον κώδικα στην πλακέτα, μπορούμε να κάνουμε την 
επικύρωσή του, κατά την διάρκεια της οποίας ελέγχεται η ορθότητα των εντολών.  

 

3.2.3 Προβλήματα στην συγγραφή  

 Ένα πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί αναφορικά με την συγγραφή, ήταν 
ότι τα byte μεταδίδονταν σε μορφή HEX και όχι σε μορφή ακέραιου ή δεκαδικού αριθμού 
και επομένως, για την διαχείρισή τους έπρεπε να τροποποιηθούν κατάλληλα. Τι είναι όμως 
το HEX, ή αλλιώς δεκαεξαδικό σύστημα; Είναι ένα σύστημα με βάση το 16 και 
χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση μεγάλων αριθμών με λιγότερα ψηφία. Σε αυτό το 
σύστημα υπάρχουν δεκαέξι σύμβολα ή πιθανές τιμές ψηφίων από το 0 έως το 9, 
ακολουθούμενα από έξι αλφαβητικούς χαρακτήρες A, B, C, D, E και F οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν τους αριθμούς 10 έως 15. Σε αυτό το σύστημα αρίθμησης, η θέση κάθε 
ψηφίου είναι 16 φορές πιο σημαντική από το ψηφίο στην προηγούμενη θέση. Ο 
δεκαεξαδικός αριθμός ξεκινά με το λιγότερο σημαντικό ψηφίο στην δεξιά πλευρά. Η 
αριθμητική τιμή του αριθμού αυτού, υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας κάθε ψηφίο με την 
τιμή της θέσης του και στη συνέχεια προσθέτοντας τα γινόμενα. Λόγω αυτού, το 
δεκαεξαδικό είναι ένα σταθμισμένο σύστημα αριθμών. Στα HEX, τέσσερα ψηφία μπορούν 
να αναπαρασταθούν με ένα μόνο HEX. Η διαίρεση ενός δυαδικού αριθμού σε σύνολα των 
4-bit σημαίνει ότι, κάθε σύνολο μπορεί να έχει μια πιθανή τιμή, επιτρέποντας 16 
συνδυασμούς αριθμών από το 0 έως το 15. Παραδείγματος χάριν:  

 
(α) 
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(β) 

Πίνακας 3-5: Παράδειγμα αντιστοιχίσεων hexadecimal (α) αριθμών και (β) γραμμάτων με 
δυαδικά 4-bit [9] 

 Αυτό συνεπάγεται ότι έπρεπε να επεξεργαστούμε κατάλληλα την πληροφορία που 
μας παρείχαν τα laser, ώστε να της προσδώσουμε ακέραια μορφή, αλλά και να 
διαχωριστούν τα byte με τέτοιο τρόπο, που να μπορούν να γίνουν αντιληπτά στην 
μετέπειτα διαδικασία από τους μικροεπεξεργαστές που χρησιμοποιήθηκαν. Γνωρίζοντας 
την επιθυμητή μορφή των αποτελεσμάτων (ακέραιος αριθμός), δημιουργήθηκε μια 
μεταβλητή με αυτά τα χαρακτηριστικά, στην οποία θα αποθηκεύονταν όταν αποκτούσαν 
την κατάλληλη μορφή. Αυτό επιτυγχάνεται με το σύμβολο int μπροστά από τον ορισμό των 
ονομάτων. Το «int» αντιπροσωπεύει τους ακέραιους αριθμούς, που είναι και ο κύριος 
τύπος για αποθήκευση αριθμών. Γράφοντας λοιπόν, int xen(i) δίνουμε στον επεξεργαστή 
μας την εντολή ότι οι μεταβλητοί αριθμοί που θα δέχεται υπό την ονομασία αυτή, 
αποτελούν νούμερα ακέραια και έτσι θα αντιμετωπίζονται και από τις ακόλουθες εντολές 
που μπορεί να κάνουν χρήση αυτών. 

 
Εικόνα 3-8: Μεταβλητή αποθήκευσης των μετρήσεων 

 Στην μεταβλητή xen[i], το i λαμβάνει τιμές από 1 έως 7, όσοι δηλαδή είναι και οι 
αισθητήρες Οι μετρήσεις όμως λόγω της αρχικής τους μορφής πρέπει να υποστούν 
τροποποίηση. Στην προσπάθεια αυτή δημιουργήθηκαν κάποιοι πίνακες buf[i]. 

 
Εικόνα 3-9: Πίνακες διακριτοποίησης των byte 

  Ποια είναι όμως η λειτουργία των buffer; Το buffer αποτελεί έναν βασικό όρο που 
υποδηλώνει ένα μπλοκ μνήμης υπολογιστή που λειτουργεί ως προσωρινό σύμβολο 
κράτησης θέσης. Μια προσωρινή μνήμη λογισμικού, είναι ένα μέρος όπου μπορούν να 
διατηρηθούν τα δεδομένα πριν ξεκινήσει η επεξεργασία τους, ώστε να γίνει η διαδικασία 
πιο γρήγορη. Το buffer πρέπει να «αδειάσει» πρώτα για να ξαναχρησιμοποιηθεί. 
Τοποθετώντας μπροστά από το buf[i] το σύμβολο byte ορίζουμε, όπως και στην περίπτωση 
των ακεραίων, ότι τα δεδομένα που θα αποθηκευτούν στον συγκεκριμένο πίνακα, θα είναι 
σε μορφή byte. Όπως φαίνεται μέσα στις αγκύλες του buf τοποθετείται ο αριθμός 9 και 
αυτό διότι οι δημιουργημένοι πίνακες αποθηκεύουν τα byte των μετρήσεων, με την σειρά 
που αυτά λαμβάνονται, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη παράγραφο. Δηλαδή: 

1. Buf[0]: Η διεύθυνση του αισθητήρα 

2. Buf[1]: Η λειτουργία του αισθητήρα 
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3. Buf[2]: Αριθμός των παρεχόμενων byte 

4. Buf[3]/[4]/[5]/[6]: Τα byte που παρέχουν την πληροφορία της μέτρησης   

5. Buf[7]/[8]: Τα byte του CRC 

 Το τελευταίο πρόβλημα που αφορούσε τους αισθητήρες και έπρεπε να λυθεί, ήταν 
η αποκωδικοποίηση από το Data Frame (που αναλύθηκε παραπάνω), του αποτελέσματος 
της μέτρησης. Από όλα τα byte του αποτελέσματος μόνο αυτά που βρίσκονται στις θέσεις 
3, 4, 5 και 6 είναι αυτά που όταν συνδυαστούν κατάλληλα δίνουν και την επιθυμητή 
μέτρηση. Όπως φαίνεται παρακάτω, προκειμένου να συνδυαστούν τα τέσσερα αυτά byte, 
δημιουργήθηκε μια μεταβλητή (Unsigned long), η οποία έχει την δυνατότητα αποθήκευσης 
32 bit (4 byte). Σε αυτό το στοιχείο, δίνουμε αρχικά την τιμή 0, ώστε να ξεκινήσει να 
αποθηκεύει τις τιμές από τις μετρήσεις σε έναν «καθαρό» πίνακα. Έπειτα, δίνουμε στην 
μεταβλητή την τιμή που απορρέει από τα δεδομένα των μετρήσεων ως εξής: Γνωρίζοντας 
ότι τα data3, data4, data5 και data6 είναι αυτά που παρέχουν την πληροφορία της 
μέτρησης, ενώνονται, τοποθετώντας τα στην σωστή σειρά για να δημιουργηθεί ένα μπλοκ 
από bit. Έτσι το data3 καταλαμβάνει τις πρώτες 8 θέσεις, το data4 τις επόμενες 8, και 
αντίστοιχα τα data5 και data6 τις τελευταίες 16 θέσεις. Αυτό το μπλοκ εμφανίζεται ως η 
μέτρηση που ζητάμε. 

 
Εικόνα 3-10: Απεικόνιση του κώδικα για τον συνδυασμό των byte 

3.2.4 Ηλεκτρονική σύνδεση των αισθητήρων με τον 
μικροεπεξεργαστή 

 Η ηλεκτρονική σύνδεση των αισθητήρων έγινε ως εξής: τα laser έχουν τέσσερις 
περιφερειακούς ακροδέκτες, μέσω των οποίων μπορούμε να τα συνδέσουμε με τον 
απαραίτητο μικροεπεξεργαστή. Αυτά αποτελούνται από: 

 +3.3Volt: Αυτή η θύρα δέχεται την τάση της τροφοδοσίας, η οποία ορίζεται στα 

+3.3Volt. 

 GND: Γείωση. 

 RX/TX: Ακίδες οι οποίες περιλαμβάνουν την λήψη(Receive) και την 

αποστολή(Transmit) δεδομένων. 

 
Εικόνα 3-11: Laser pinouts[2] 
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3.3 Μικροεπεξεργαστής 32-bit ARM Cortex-M7 

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο, έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα ενός 
μικροεπεξεργαστή για τον προγραμματισμό της μετρητικής συσκευής. Ο τελευταίος, που 
είναι μάλιστα σωστά συνδεδεμένος με τα laser από την μία και με τον υπολογιστή από την 
άλλη, θα οπτικοποιούσε τα αποτελέσματα των μετρήσεων.  

 

3.3.1 Επιλογή και τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Δύο ήταν οι παράγοντες με βάση τους οποίους καταλήξαμε στην επιλογή του 
κατάλληλου μικροεπεξεργαστή: 

1. Οικονομία Χώρου 

2. Συμβατότητα με Περιβάλλον Προγραμματισμού Arduino 

 Μια αρκετά ευέλικτη πλακέτα, συμβατή με Arduino και μειωμένου μεγέθους, 
αποτελεί αυτή με τον μικροεπεξεργαστή 32-bit ARM Cortex_M7. Παρ’ ότι σε αυτή την 
σειρά μικροεπεξεργαστών υπάρχουν ακόμη δύο κατηγορίες (A, R), η διαφορά βρίσκεται 
στον πυρήνα του κάθε μοντέλου. Επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε συσκευή Linux ή Android, 
ούτε αναφέρθηκε κατασκευή αυτοκινητοβιομηχανίας, επιλέξαμε το συγκεκριμένο μοντέλο. 
Όσον αφορά αυτή την κατηγορία μικροεπεξεργαστών, διαφορετικά μέλη του σετ έχουν 
διαφορετικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά: μερικοί από αυτούς επιδεικνύουν υψηλότερη 
απόδοση, ενώ άλλοι είναι πιο ενεργειακά αποδοτικοί. Όλα όμως τα μέλη είναι κατάλληλα 
για ένα ευρύ φάσμα ενσωματωμένων εφαρμογών. Μια ενσωματωμένη εφαρμογή είναι 
λογισμικό το οποίο τοποθετείται μόνιμα μέσα σε κάποιο είδος συσκευής για να εκτελεί ένα 
πολύ συγκεκριμένο σύνολο λειτουργιών. Αναφερόμαστε λοιπόν σε έναν 
Μικροεπεξεργαστή (MCU) ενσωματωμένο στο εσωτερικό ενός συστήματος για τον έλεγχο 
μιας μοναδικής λειτουργίας σε μια συσκευή. Αυτό επιτυγχάνεται από την λήψη των 
δεδομένων από τα περιφερειακά Ι/Ο μέσω του κεντρικού επεξεργαστή. Οι προσωρινές 
πληροφορίες που λαμβάνει ο μικροελεγκτής αποθηκεύονται στη μνήμη δεδομένων του, 
όπου ο επεξεργαστής έχει πρόσβαση σε αυτές και χρησιμοποιεί οδηγίες που είναι 
αποθηκευμένες στη μνήμη του προγράμματος για να εφαρμόσει τα εισερχόμενα 
δεδομένα. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα περιφερειακά Ι/Ο για να πραγματοποιήσει την 
κατάλληλη ενέργεια. 

Από τι αποτελείται ένας Μικροεπεξεργαστής; 

 Επεξεργαστής: Αποτελεί το λογικό κύκλωμα που ανταποκρίνεται και επεξεργάζεται 
τις οδηγίες που ορίζουν την λειτουργία του μικροεπεξεργαστή. Μπορεί επίσης να 
μεταφέρει δεδομένα σε άλλα στοιχεία στο γενικότερο σύστημα, στο οποίο είναι 
ενσωματωμένο. 

 Μνήμη: Η μνήμη ενός μικροεπεξεργαστή χρησιμοποιείται ώστε να αποθηκεύει τα 
δεδομένα που λαμβάνει ο επεξεργαστής και τα οποία έπειτα χρησιμοποιεί, ώστε να 
εκτελέσει τις λειτουργίες που του έχουν ζητηθεί.  

 Περιφερειακά Ι/Ο: Οι θύρες εισόδου/εξόδου, είναι ο τρόπος επικοινωνίας του 
μικροεπεξεργαστή με το υπόλοιπο σύστημα. Οι θύρες εισόδου λαμβάνουν 
πληροφορίες και τις στέλνουν στον επεξεργαστή με την μορφή δυαδικών 
δεδομένων. Ο επεξεργαστής λαμβάνει τα δεδομένα και στέλνει τις απαραίτητες 
οδηγίες στις θύρες εξόδου και επομένως στις συσκευές που συνδέονται με τον 
μικροεπεξεργαστή, ώστε να εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες.   
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 Παρ’ ότι τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν και τα βασικά ενός MCU, υπάρχουν 
αρκετά ακόμα περιφερειακά στοιχεία που υποστηρίζουν την λειτουργία του 
μικροεπεξεργαστή όπως: 

 Μετατροπέας Αναλογικού σήματος σε Ψηφιακό(ADC): Επιτρέπει στον επεξεργαστή 
στο κέντρο του μικροελεγκτή να διασυνδέεται με εξωτερικές αναλογικές συσκευές. 

 Μετατροπέας Ψηφιακού σήματος σε Αναλογικό(DAC): Εκτελεί την αντίστροφη 
λειτουργία από ότι προηγουμένως και επιτρέπει στον επεξεργαστή να επικοινωνεί 
τα εξερχόμενα σήματά του σε εξωτερικά αναλογικά στοιχεία. 

Συχνά τα εισερχόμενα αναλογικά σήματα συνοδεύονται από ένα ορισμένο επίπεδο 
θορύβου. Ο θόρυβος σε αυτό το πλαίσιο, μεταφράζεται ως διφορούμενες τιμές που δεν 
μπορούν να μεταφραστούν εύκολα σε τυπικές ψηφιακές τιμές. Ένας μικροεπεξεργαστής 
μπορεί να χρησιμοποιήσει τους ADC και DAC του για να μετατρέψει το εισερχόμενο 
θορυβώδες αναλογικό σήμα σε ομοιόμορφο εξερχόμενο ψηφιακό σήμα.  

 Σειριακές Θύρες: Ένα παράδειγμα σειριακής θύρας είναι τα περιφερειακά Ι/Ο, που 
επιτρέπουν στον μικροελεγκτή να συνδεθεί με εξωτερικά εξαρτήματα. Οι σειριακές 
θύρες έχουν παρόμοια λειτουργία με μια USB ή μια παράλληλη θύρα, αλλά 
διαφέρουν ως προς τον τρόπο ανταλλαγής bits. Οι σειριακές θύρες έχουν τον 
χαρακτηριστικό συμβολισμό RX/TX πάνω στην πλακέτα, δηλαδή Receive (Λήψη) και 
Transmit (Μετάδοση). 

 
(α) 

 
(β) 

Εικόνα 3-12: Πλακέτα του μικροεπεξεργαστή (α) μπροστά και (β) πίσω[12] 
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Εικόνα 3-13: MCU pinouts[13] 

3.3.2 Συγγραφή προγραμματιστικού κώδικα 

 Η σειριακή επικοινωνία είναι η πιο διαδεδομένη, όσον αφορά τα ενσωματωμένα 
συστήματα. Τι είναι όμως η σειριακή επικοινωνία; Όπως υποδηλώνει το όνομά της, σε 
αυτό το είδος επικοινωνίας τα δεδομένα μεταφέρονται σειριακά, δηλαδή το ένα μετά το 
άλλο και όχι παράλληλα, δηλαδή όλα μαζί. Μια σειριακή επικοινωνία μπορεί να 
πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας λιγότερα καλώδια σε σύγκριση με το παράλληλό της, 
αλλά χρειάζεται κάποιο είδος μηχανισμού συγχρονισμού-ρολόι για να επιτευχθεί η 
επικοινωνία. Η σειριακή επικοινωνία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής: 1) 
Συγχρονισμένη Σειριακή επικοινωνία 2) Ασύγχρονη Σειριακή Επικοινωνία. Στην πρώτη, τόσο 
ο πομπός όσο και ο δέκτης μοιράζονται ένα κοινό «ρολόι», προκειμένου να μένουν 
συγχρονισμένοι μεταξύ τους, ενώ στην δεύτερη δεν απαιτείται κάποια πηγή συγχρονισμού, 
αλλά η κάθε συσκευή δουλεύει με ανεξάρτητο ρολόι. Λόγω του ότι οι συσκευές 
επικοινωνούν τις μετρήσεις τους σε μορφή πακέτου, το πρωτόκολλο επικοινωνίας που 
επιλέχθηκε είναι το UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), το οποίο εκτελεί 
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ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ πομπού και δέκτη. Κάθε συσκευή που συμμετέχει στο 
κύκλωμα, κάνει χρήση του δικού της εσωτερικού ρολογιού, ώστε να δουλέψει. Παρ’ όλα 
αυτά, προκειμένου να συγχρονιστούν οι συσκευές, χρησιμοποιείται το BaudRate, που 
βοηθάει να ρυθμιστεί η ταχύτητα με την οποία ανταλλάσονται οι πληροφορίες. 
Ουσιαστικά δηλαδή, το BaudRate είναι ο αριθμός των δεδομένων(bits) που εκπέμπονται 
ανά δευτερόλεπτο, οπότε και οι δύο συσκευές πρέπει να δουλεύουν στο ίδιο baud rate, για 
να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου επικοινωνίας. Μια αδυναμία της UART 
είναι ότι, μόνο δύο συσκευές μπορούν να επικοινωνούν μέσω αυτής κάθε φορά. Η 
σειριακη θύρα TX της μιας συσκευής, όπως αναφέρεται και παραπάνω, είναι αυτή που 
μεταδίδει τα δεδομένα στην RX της άλλης και αντίστοιχα γίνεται η αντίστροφη διαδικασία. 

 
Εικόνα 3-14: Block diagram επικοινωνίας UART[6] 

 Για τις ανάγκες του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν εφτά laser. Επομένως στην 
συσκευή του δέκτη απαιτούνταν εφτά ζευγάρια σειριακών θυρών RX/TX. Λόγω αυτού 
χρησιμοποιήθηκε μια μικρή development board (Teensy 4.1), η οποία έχει περισσότερες 
σεριακές θύρες σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο της σειράς, συγκεκριμένα 8 στο 
σύνολο οι οποίες μπορούν να συνδεθούν με σειριακές συσκευές. Από αυτές τις σειριακές 
θύρες, οι Serial1, Serial2, Serial3, Serial4, Serial5, Serial6 και Serial7 χρησιμοποιήθηκαν 
ώτσε να λαμβάνουν τα σήματα από τα laser. Έπειτα, προχωρήσαμε στην συγγραφή του 
κώδικα. 

 Η συγγραφή του κώδικα ξεκίνησε επιλέγοντας το BaudRate, με το οποίο θα 
δουλέψει το σύστημα. Εν τέλει, χρησιμοποιήθηκε το προτεινόμενο, δηλαδή 38400. Έπειτα, 
ορίστηκαν οι μεταβλητές όπου θα αποθηκεύονταν οι μετρήσεις (μία για κάθε αισθητήρα) 
και οι πίνακες buf[i]. Πριν μπούμε στον πρώτο βασικό βρόγχο, γράφουμε και τον κώδικα 
εύρεσης του CRC. Έπειτα, μπαίνουμε στον βρόγχο void setup(), όπου δίνουμε στον 
μικροεπεξεργαστή αλλά και στους αισθητήρες την εντολή να ξεκινήσουν την λειτουργία 
τους σε συνδυασμό με την απαραίτητη καθυστέρηση, προκειμένου να μπορέσουν να 
ενεργοποιηθούν σωστά οι περιφερειακές θύρες. Εν συνεχεία, στέλνουμε στα μετρητικά 
όργανα το μήνυμα έναρξης των συνεχόμενων μετρήσεων που ορίσαμε παραπάνω. Τέλος, 
ορίζουμε μία ακόμη καθυστέρηση, μέσω της εντολής: Serial.flush(), η οποία μας επιτρέπει 
την αναμονή ολοκλήρωσης της μετάδοσης των εξερχόμενων δεδομένων. Η διαδικασία 
αυτή γίνεται για κάθε αισθητήρα ξεχωριστά, αφού αυτοί είναι συνδεδεμένοι και με ένα 
διαφορετικό σειριακό κανάλι της πλακέτας, οπότε δεν μπορούν μέσα στις ίδιες γραμμές 
κώδικα να λάβουν όλοι την ίδια εντολή. Όλος ο κώδικας που γράφτηκε σε αυτό το βρόγχο, 
θα εκτελεστεί μία και μόνο φορά στην αρχή του προγράμματος. Μετά από αυτό, η 
λειτουργία εγκατάστασης τερματίζεται.  
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 Συνεχίζοντας στον δεύτερο κύριο βρόγχο, ελέγχουμε για κάθε αισθητήρα εάν 
βρίσκεται σε λειτουργία, δηλαδή εάν είναι διαθέσιμη η σειριακή θύρα της συσκευής. 
Έπειτα, ζητάμε από τον αισθητήρα να διαβάσει το μήνυμα που εστάλη, ώστε να ξεκινήσει 
τις μετρήσεις. Αφού ξεκινήσει να παίρνει μετρήσεις η συσκευή, επόμενο είναι να εκπέμψει 
τα δεδομένα ώστε αυτά να αποθηκευτούν, με καθορισμένη μορφή, στον 
μικροεπεξεργαστή της κύριας πλακέτας. Έχοντας αντιστοιχίσει όλα τα υπόλοιπα τμήματα 
των μπλοκ των δεδομένων, πρέπει να αντιστοιχίσουμε και τα byte του CRC, προκειμένου 
να γίνει αργότερα ο έλεγχος λαμβάνοντας υπόψη και τις γραμμές του κώδικα που 
γράφτηκαν πριν τον βρόγχο void setup(). Ύστερα από αυτή τη διαδικασία, προσπαθούμε να 
ορίσουμε την τιμή του CRC από την μέτρηση, ώστε να γίνει η διαίρεση του δυαδικού 
πολυωνύμου και να εντοπιστεί το οποιοδήποτε σφάλμα. Ύστερα από τον προσδιορισμό  
του CRC, ορίζουμε και την μεταβλητή η οποία αναλύθηκε στην Εικόνα 3-7 και θα μας 
εμφανίσει τελικά τον αριθμό της μετρούμενης απόστασης. Οι τελευταίες γραμμές του 
κώδικα, αφορούν την βαθμονόμηση των laser (η οποία έγινε αφότου συνδέθηκαν όλοι οι 
αισθητήρες στο σύστημα και στην οποία αναλυτικότερη αναφορά θα γίνει σε επόμενη 
Ενότητα) και τον ορισμό των συνθηκών που θα οδηγήσουν στην εμφάνιση της μέτρησης. 
Εάν κάποιες από τις συνθήκες δεν πληρούνται, τότε η μεταβλητή στην οποία 
αναγνωρίστηκε το λάθος, εξισώνεται με έναν πεπερασμένο αριθμό ορισμένο από εμάς. Η 
διαδικασία ήταν ίδια για όλους τους αισθητήρες, με την μόνη διαφοροποίηση να 
εμφανίζεται στην ονομασία της σειριακής θύρας που επικαλούμασταν κάθε φορά. 

  Το τελευταίο στάδιο του προγραμματισμού, όσον αφορά την επεξεργασία των 
δεδομένων από τον μικροεπεξεργαστή, προϋποθέτει την δημιουργία ενός string, δηλαδή 
μιας μεταβλητής που αποθηκεύει μια ακολουθία γραμμάτων ή άλλων χαρακτήρων και 
περιέχει τα αποτελέσματα από τις εφτά μετρήσεις και στην συνέχεια μεταφέρεται στην 
όγδοη σειριακή θύρα, προκειμένου να συνεχίσει την διαδρομή της. Μετατρέπουμε λοιπόν 
κάθε μέτρηση, έτσι ώστε να είναι συμβατή με την μορφή των string και έπειτα τις 
προσθέτουμε δίνοντας τους την ονομασία stotal, η οποία μέσω της εντολής: 
Serial8.println(stotal) περνάει στην όγδοη σειριακή θύρα. Η επόμενη φάση της μεταφοράς 
των δεδομένων, αφορά στην επίτευξη ανάγνωσής τους, χωρίς να απαιτείται η σύνδεση του 
μικροεπεξεργαστή μέσω καλωδίωσης στον κεντρικό υπολογιστή. Αυτό συμβαίνει λόγω της 
φύσης του πειράματος, όπου απαιτείται ο σκελετός πάνω στον οποίο θα είναι 
τοποθετημένοι οι αισθητήρες, να είναι κινητός. 

 
Εικόνα 3-15: Κώδικας δημιουργίας string 

 Αναλυτικότερα ο κώδικας παρουσιάζεται στο αντίστοιχο παράρτημα. 
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3.3.3 Καλωδίωση αισθητήρων-MCU 

 

 
(α) 

 
(β) 

Εικόνα 3-16: (α) και (β) Καλωδίωση αισθητήρων-μικροεπεξεργαστή 

 Κόκκινο Καλώδιο: Καλώδιο Τροφοδοσίας 

 Λευκό Καλώδιο: Καλώδιο Γείωσης 

 Κίτρινο Καλώδιο: Καλώδιο συνδεδεμένο στην θύρα TX των laser και στην θύρα RX 
του επεξεργαστή 
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 Πράσινο Καλώδιο: Καλώδιο συνδεδεμένο στην θύρα RX των laser και στην θύρα TX 
του επεξεργαστή 

 Αντίστοιχα αυτών των δύο laser συνδέθηκαν και τα υπόλοιπα πέντε πάνω στην 
πλακέτα, καλύπτοντας τα πρώτα εφτά ζεύγη θυρών RX/TX. 

 

3.4 ESP32 

3.4.1 IoT (Internet of Things) 

 Με την περάτωση του προγραμματισμού των αισθητήρων, το επόμενο πρόβλημα 
που δημιουργήθηκε αφορούσε το γεγονός ότι ο τελικός στόχος ήταν το σύστημά μας να 
είναι ενεργητικό. Η συλλογή των δεδομένων, μέχρι στιγμής, από τις μετρήσεις των laser 
μας έδινε την δυνατότητα επεξεργασίας τους στον υπολογιστή, για το διάστημα που ο 
μικροεπεξεργαστής βρισκόταν σε σύνδεση με την κεντρική μονάδα του υπολογιστή,, μέσω 
USB θύρας. Επομένως, δεν υπήρχε ανταπόκριση με τις πραγματικές συνθήκες του 
πειράματος, καθώς η μητρική πλακέτα δεν ενδείκνυντο να είναι συνδεδεμένη συνεχώς με 
τον σταθερό υπολογιστή. Επομένως, αναγκαία ήταν η εύρεση μιας λύσης που θα 
συμπεριλάμβανε την μετάδοση των δεδομένων μέσω ενός ασύρματου δικτύου. Αυτή η 
ανάγκη, μας οδήγησε στην χρήση της τεχνολογίας IoT(Internet of Things). Η φιλοσοφία 
πίσω από αυτή την τεχνολογία, είναι η σύνδεση των συσκευών μεταξύ τους σε τοπικό 
δίκτυο ή συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, ώστε να επιτρέπεται η 
ανταλλαγή δεδομένων. 

 Μια μονάδα IoT είναι μια μικρή ηλεκτρονική συσκευή, ενσωματωμένη σε 
ηλεκτρονικά συστήματα που είναι συνδεδεμένα σε ασύρματα δίκτυα και η οποία στέλνει 
και λαμβάνει δεδομένα. Βασικό στοιχείο των μονάδων IoT είναι ότι παρέχουν συνεχή 
συνδεσιμότητα και αυτό διότι, οι εφαρμογές IoT στέλνουν δεδομένα αυτόματα, σε 
πραγματικό χρόνο, χωρίς κάποιος να χρειάζεται να πατήσει ένα κουμπί αποστολής. Είναι 
κατασκευασμένες για εξαιρετική αντοχή και μακροζωία, καθώς πρέπει να είναι ανθεκτικές 
για να παρέχουν αξιόπιστη συνδεσιμότητα, χωρίς διακοπή της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από 
την τοποθεσία ή το ασύρματο δίκτυο. Επόμενη ήταν η επιλογή του κατάλληλου 
microcontroller για το σύστημα IoT. Όπως αναλύθηκε και παραπάνω, μια μονάδα 
μικροελεγκτή(MCU) αποτελεί έναν μικρό, αυτόνομο υπολογιστή που στεγάζεται σε ένα 
ενιαίο ολοκληρωμένο κύκλωμα, είναι όμως διαφορετικό ενός επιτραπέζιου υπολογιστή στο 
ότι είναι συνήθως αφιερωμένος σε μια μόνο λειτουργία και τις περισσότερες φορές είναι 
ενσωματωμένος σε άλλη συσκευή. Τα MCU περιέχουν RAM, ROM και παρόμοια 
περιφερειακά, τα οποία τους επιτρέπουν, παρά τον περιορισμό τους σε ισχύ και 
λειτουργικότητα, να εκτελούν απλές εργασίες ανεξάρτητα. Γιατί όμως επιλέχθηκε ένας 
MCU για το σύστημα IoT;  

1. Απλότητα 

2. Ασφάλεια 

3. Κόστος 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις χρήσης IoT, η σχετική απλότητα ενός MCU είναι 
περισσότερο πλεονέκτημα από οτιδήποτε άλλο. Οι MCU δεν απαιτούν λειτουργικά 
συστήματα για να λειτουργήσουν και είναι εύκολο να διασυνδέονται με εξωτερικές 
συσκευές, όπως αισθητήρες και κινητήρες. Η έλλειψη εξωτερικών εξαρτήσεών τους 
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καθιστά επίσης εύκολη τη ρύθμισή τους, αφού μπορούμε απλά να τα ενεργοποιήσουμε, να 
ανεβάσουμε τον κώδικα που συγγράψαμε, και λειτουργούν. Τέλος, η κωδικοποίηση που 
απαιτείται για τον προγραμματισμό ενός MCU είναι ελάχιστη. Ο κώδικας σε αυτές τις 
συσκευές δεν περιλαμβάνει ενδιάμεσο λειτουργικό σύστημα για την εκτέλεση εντολών. 
Στις περισσότερες σύγχρονες εφαρμογές IoT, ένα MCU μπορεί να προσφέρει όλη την 
επεξεργαστική ισχύ και τη λειτουργικότητα που χρειάζεται κάποιος. Ως αποτέλεσμα, είναι 
συνήθως η καλύτερη, πιο οικονομική επιλογή υλικού για εφαρμογές IoT. Συνολικά, 
προσφέρουν απλή, ασφαλή, λειτουργικότητα με μικρό κόστος, ενώ αποτελούν μια λύση 
πρωτοτύπων που διαθέτει επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης που υποστηρίζονται από 
διάφορα περιβάλλοντα προγραμματισμού.  

 Οι μονάδες IoT χρησιμοποιούν μια ποικιλία ασύρματων τεχνολογιών για να 
παραμένουν συνδεδεμένα απρόσκοπτα και με ασφάλεια. Αυτές ποικίλουν όπως φαίνεται 
παρακάτω: 

 Για εφαρμογές υψηλού εύρους ζώνης χρησιμοποιείται Wi-Fi (5G,4G και 3G). 

 Για λύσεις χαμηλής κατανάλωσης, ευρείας περιοχής (LPWAN) όπως ο τύπος 
επικοινωνίας MTC. 

 Για έξυπνα οδικά συστήματα, εφαρμογές έξυπνων πόλεων και εταιρικές εφαρμογές 
χρησιμοποιούνται τα Bluetooth και LoRa(δίκτυο μεγάλης εμβέλειας). 

 Η επιλογή της μονάδας μικροελεγκτή του συστήματος IoT με τα καλύτερα 
χαρακτηριστικά, βέλτιστο εύρος ζώνης και την πιο προσιτή τιμή, αποτέλεσε ουσιαστικό 
βήμα της διαδικασίας κατασκευής της μητρικής πλακέτας του πειράματος. Βασικό 
ερώτημα αποτέλεσε για εμάς η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου -Bluetooth ή Wi-Fi- 
για την μεταφορά των δεδομένων από τους αισθητήρες. Καθώς αποτελούν και τα δύο 
μεθόδους ευρέως διαδεδομένες στα συγκεκριμένα συστήματα.  

 

3.4.1.1 Bluetooth 

 To Bluetooth αποτελεί ένα πρότυπο για ασύρματα προσωπικά δίκτυα υπολογιστών 
(Wireless Personal Area Networks WPAN). Αυτή η ασύρματη τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία 
μικρών αποστάσεων, μπορεί να μεταδώσει σήματα μέσω μικροκυμάτων σε ψηφιακές 
συσκευές. Επομένως, μιλάμε για ένα πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας ανάμεσα σε 
συσκευές μέσω μιας ασφαλούς, φθηνής ραδιοσυχνότητας μικρής εμβέλειας. Τα 
ραδιοκύματα UHF (υπερύψηλης τεχνολογίας) μεταξύ 2.400 και 2.485GHz που 
χρησιμοποιούνται από αυτό το πρότυπο, μπορούν να επεκταθούν το πολύ 50m μεταξύ δύο 
συσκευών. Για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι παρεμβολές από παρεμφερείς συσκευές, 
το Bluetooth εκμεταλλεύεται την αμφίδρομη επικοινωνία και τη μέθοδο διάδοσης με 
διασπορά φάσματος Frequency Hopping (FHSS), δηλαδή με τη διασπορά φάσματος με 
εναλλαγή συχνοτήτων. Οι μέθοδοι διασποράς φάσματος αποτελούν τρόπους με τους 
οποίους η ενέργεια ενός σήματος που καταλαμβάνει κάποιο σχετικά περιορισμένο φάσμα 
συχνοτήτων, κατανέμεται εσκεμμένα σε πολύ μεγαλύτερο φασματικό εύρος, με σκοπό την 
μεγαλύτερη αντοχή στα παράσιτα και τις παρεμβολές. Προκειμένου να είναι μια συσκευή 
IoT συμβατή με Bluetooth, πρέπει να διαθέτει μικροεπεξεργαστή που να μπορεί να 
χειριστεί Bluetooth, καθώς και μια δεύτερη συσκευή για σύζευξη με αυτήν. Για την 
κωδικοποίηση ενός συστήματος Bluetooth πρέπει πρώτα να εξακριβωθεί ποια από τις δύο 
εκδόσεις Bluetooth χρησιμοποιεί η συσκευή IoT: το κλασικό Bluetooth ή το Bluetooth Low 
Energy(BLE), το οποίο έχει σχεδιαστεί για συσκευές που πρέπει να καταναλώνουν χαμηλή 
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ποσότητα ενέργειας. Φυσικά, το Bluetooth έχει προτερήματα έναντι του Wi-Fi και για αυτό 
υπάρχουν προγραμματιστές που το επιλέγουν. Το κυριότερο είναι ότι απαιτεί λιγότερη 
ενέργεια από το Wi-Fi, επομένως λειτουργεί καλύτερα για συσκευές IoT χαμηλής 
κατανάλωσης, όπως είναι οι βασικοί αισθητήρες σαν αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν στα 
μετρητικά όργανα του πειράματος. 

 

3.4.1.2 Wi-Fi 

Το Wi-Fi είναι μια τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης που χρησιμοποιεί διάφορες 
ζώνες ραδιοκυμάτων για την δικτύωση τοπικής περιοχής συσκευών και πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, επιτρέποντας έτσι σε κοντινές ψηφιακές συσκευές να ανταλλάσουν δεδομένα. 
Πλέον, αποτελεί το πιο διαδεδομένο χρησιμοποιούμενο δίκτυο παγκοσμίως, καθώς 
χρησιμοποιείται σε δίκτυα οικιακών συσκευών και γραφείων για την σύνδεση 
επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών, σε smartphone, εκτυπωτές και τις λοιπές 
αντίστοιχες συσκευές, προκειμένου να συνδέσει αυτές μέσω ενός ασύρματου router 
(δρομολογητή) στο διαδίκτυο. Η σύνδεση στο διαδίκτυο δεν γίνεται απαραίτητα ασύρματα, 
αλλά μπορεί να επιτευχθεί και ενσύρματα μέσω Ethernet. Το Wi-Fi κατά κύριο λόγο 
χρησιμοποιεί ραδιοκύματα συχνοτήτων 2.4GHz UHF και 5.0GHz SHF. Αυτές οι ζώνες 
υποδιαιρούνται σε πολλαπλά κανάλια, που μπορούν να κοινοποιηθούν μεταξύ των 
δικτύων, αλλά μόνο ένας πομπός εκπέμπει τοπικά σε κανάλι ανά πάσα στιγμή. Λόγω του 
ότι τα ραδιοκύματα που εκπέμπει το Wi-Fi έχουν υψηλή απορρόφηση, δουλεύουν 
καλύτερα, όταν δεν παρεμβάλλεται ανάμεσα στο router και την συσκευή, κάποιο εμπόδιο, 
(τοίχος, υποστύλωμα ή κάτι αντίστοιχο), ικανό να μειώσει σημαντικά τη εμβέλεια του 
σήματος. Ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi έχει εμβέλεια σε εσωτερικούς χώρους, περίπου 
20m, ενώ ορισμένες συσκευές σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να φτάσουν και τα 150m. Για 
να χρησιμοποιηθεί το Wi-Fi σε μια συσκευή IoT, χρειάζεται απλώς ένα μικροτσίπ, το οποίο 
είναι οικονομικό, αλλά και εύκολο στην απόκτηση. Γενικά οι συσκευές που χρησιμοποιούν 
Wi-Fi είναι μεγάλοι, σταθεροί κόμβοι, ενδέχεται όμως να είναι και μικρότερες συσκευές. 
Για να χρησιμοποιήσει μια συσκευή το Wi-Fi, πρέπει να βρίσκεται κοντά σε σημείο 
πρόσβασης αυτού. 

 

3.4.1.3 Σύγκριση Bluetooth-Wi-Fi 

 Ταχύτητα: Το Wi-Fi έχει μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη της αντίστοιχης του 

Bluetooth, με το πρώτο να φτάνει σε ταχύτητες των 54Mbps και το δεύτερο να 

φτάνει μόνο μέχρι 3Mbps. Ως αποτέλεσμα, το Bluetooth χρησιμοποιείται συνήθως 

για τη μεταφορά μικρής ποσότητας δεδομένων, όπως οι αριθμητικές τιμές από τους 

αισθητήρες IoT. Από την άλλη το Wi-Fi, είναι καλύτερο για την αποστολή 

μεγαλύτερων αρχείων δεδομένων, όπως βίντεο και φωτογραφίες. 

 Ανίχνευση Εγγύτητας: Τα δεδομένα εγγύτητας που παρέχονται από το Bluetooth 

είναι πολύ πιο ακριβή από το Wi-Fi. 

 Εμβέλεια: Συνήθως το Bluetooth έχει μικρότερο εύρος από το Wi-Fi. Οι συσκευές 

Bluetooth Κατηγορίας 1 έχουν μέγιστη εμβέλεια 100m, αλλά οι περισσότερες 

συσκευές έχουν εμβέλεια μικρότερη από 10m πάντα, όμως είναι εξαρτώμενη 

πιθανών εμποδίων. Αντίστοιχα, το εύρος των συσκευών Wi-Fi ποικίλλει ανάλογα με 
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παράγοντες όπως, η συχνότητα, η ισχύς μετάδοσης, ο τύπος κεραίας και το 

περιβάλλον. Συνήθως, εάν ένα router βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο θα έχει 

μεγαλύτερη εμβέλεια. 

 Χρήση Ενέργειας: Το Bluetooth σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καταναλώνει λιγότερη 

ενέργεια από το Wi-Fi, ειδικά με το πρωτόκολλο BLE. Με την χρήση του Wi-Fi, 

πιθανότατα να χρειαστεί κάποια πρόσθετη πηγή τροφοδοσίας απευθείας 

συνδεδεμένη με την συσκευή. 

 

3.4.2 Επιλογή συσκευής IoT 

 Για το πείραμα επιλέχθηκε ο μικροεπεξεργαστής Tensilica Xtensa 32-bit LX6 
microprocessor. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής επιτρέπει την ανάπτυξη ενεργειακά 
αποδοτικών συστημάτων για τον κάθε τομέα, προσφέροντας υψηλή απόδοση και ευελιξία 
στις απαιτήσεις των εκάστοτε εφαρμογών για μελλοντική προστασία. Η πλακέτα στην 
οποία ήταν ενσωματωμένος ο επεξεργαστής, είναι η WeMos Lolin ESP32.  

 
Εικόνα 3-17: Απεικόνιση των διαστάσεων της πλακέτας[15] 

 Οι πλακέτες αυτής της σειράς είναι προσιτές οικονομικά, συμβατές με περιβάλλον 
προγραμματισμού Arduino (το οποίο και χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της 
εργασίας) και κατάλληλες για IoT συστήματα για την συλλογή πληροφοριών από 
αισθητήρες όλων των ειδών, ενώ τέλος λειτουργούν με σταθερή ή αυτόνομη παροχή 
ρεύματος. Η επικοινωνία μεταξύ του μικροτσίπ και του υπολογιστή αποτελεί διαδικασία 
πολύ απλή μέσω του μετατροπέα διεπαφής Silabs CP2104 και την εγκατεστημένη θύρα 
USB, από τα οποία προστίθενται εύκολα οι εφαρμογές στον ελεγκτή. Η συγκεκριμένη 
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πλακέτα προγραμματίζεται ανάλογα και με τον τρόπο που τροφοδοτείται, από άμεση 
τροφοδοσία έως και λειτουργία χαμηλής ισχύος, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 Ενεργή Λειτουργία: Το τσιπ μεταδίδει και λαμβάνει συνεχώς δεδομένα και η 
κατανάλωση ρεύματος είναι 95-240mA. 

 Λειτουργία Αδρανοποίησης Μόντεμ: Όλες οι λειτουργίες είναι ενεργές εκτός των 
Wi-Fi και Bluetooth και η κατανάλωση ρεύματος είναι 20-68mA.  

 Λειτουργία Light Sleep: Ο επεξεργαστής έχει σταματήσει να λειτουργεί, όμως η 
μνήμη είναι σε λειτουργία. Η έξοδος από την κατάσταση ύπνου εξαρτάται από 
κάποιον εξωτερικό υπολογιστή ή εξωτερικές διακοπές. Η κατανάλωση ρεύματος σε 
αυτή τη λειτουργία δεν υπερβαίνει τα 0.8mA. 

 Λειτουργία Deep Sleep: Μόνο η μνήμη και οι περιφερειακές ακίδες σε πραγματικό 
χρόνο λαμβάνουν τάση, ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι απενεργοποιημένα και 
οι ρυθμίσεις των συνδέσεων για Wi-Fi και Bluetooth αποθηκεύονται στην μνήμη. Η 
κατανάλωση ρεύματος βρίσκεται στα 10-150µA. 

 Λειτουργία Αδρανοποίησης: Τα πάντα απενεργοποιούνται εκτός κάποιων 
χρονοδιακοπτών και ορισμένων περιφερειακών ακίδων, οι οποίες μπορούν να 
επιστρέψουν από τη λειτουργία αδρανοποίησης. Η κατανάλωση ρεύματος σε αυτή 
την τελευταία λειτουργία, δεν ξεπερνά τα 5µA.  

 

 Η λήψη και η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ του ελεγκτή και των περιφερειακών 
που συνδέονται με τους ακροδέκτες γενικής χρήσης (GPIO) της πλακέτας, βασίζεται στη 
λογική των 3.3 Volt.  

 
Εικόνα 3-18: ESP32 pinouts[15] 

3.4.3 Σκοπός των περιφερειακών θυρών 

Παρακάτω αναλύεται η χρήση των περιφερειακών θυρών της πλακέτας, όπως φαίνεται 
στην Εικόνα 3-18: 

 3.3V: Θύρες που δέχονται ρεύμα τάσης 3.3Volt, προκειμένου να τροφοδοτήσουν τις 
υπόλοιπες περιφερειακές θύρες. 
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 EN: Η συγκεκριμένη θύρα εκτός από την συμβολή στην κατάσταση λειτουργίας, 

αποτελεί και τρόπο επανεκκίνησης του ελεγκτή. 

 GPIO(0-39): Ακίδες γενικής χρήσης, είσοδος/έξοδος δεδομένων, με τη δυνατότητα 

εκ νέου αντιστοίχισης σε συμβατές λειτουργίες. 

 RTC_GPIO(0-17): Οι ψηφιακές ακίδες ισχύος του RTC(real time clock), τα σήματα 

που εισέρχονται σε αυτές τις περιφερειακές θύρες ξυπνούν τον επεξεργαστή από 

την λειτουργία Light Sleep. 

 Sens_VP(positive), Sens_VN(negative): Σύνδεση του αισθητήρα Hall με τον 

εσωτερικό ανιχνευτή σήματος ADC.  

 VDET1, VDET2: Αναλογική επαφή του RTC σε πραγματικό χρόνο, αντίστοιχη των 

ψηφιακών θυρών που βγάζουν τον επεξεργαστή από τις λειτουργίες εξοικονόμησης 

ενέργειας. 

 VCC 5V: Περιφερειακή θύρα που τροφοδοτεί την πλακέτα με σταθερή τάση στα 

5Volt. 

 GND: Γείωση. 

 A0-A19: Μετατροπέας Αναλογικού σε Ψηφιακό σήμα με την επιτρεπόμενη τάση να 

κυμαίνεται από 0 έως 3.3Volt.  

 DAC1, DAC2: Αυτές οι θύρες εκτελούν την αντίστροφη διαδικασία από τις 

προηγούμενες. Έχουν την δυνατότητα να επεξεργαστούν μέχρι 8-bit. 

 RX/TX: Ακίδες οι οποίες περιλαμβάνουν την λήψη και την αποστολή δεδομένων, 

μέσω της επικοινωνίας UART. 

 SDA/SCL: Προκειμένου να ακολουθηθεί το πρωτόκολλο επικοινωνίας 

I2C/IIC(αμφίδρομη σειριακή διεπαφή), επιτρέπεται μέσω των SDA(δεδομένων) και 

του SCL(ρολογιού) η ενεργοποίηση ενός έως πολλών, παράλληλα συνδεδεμένων 

εξωτερικών αισθητήρων στον ίδιο δίαυλο. Κάθε συσκευή πρέπει να έχει μία 

μοναδική διεύθυνση(περιφερειακή θύρα). 

 HSPI/VSPI/MOSI/MISO/CLK: Οι συγκεκριμένες θύρες χρησιμοποιούνται στην 

περίπτωση που ο προγραμματιστής θέλει να ακολουθήσει το πρωτόκολλο 

επικοινωνίας SPI. Κύριες θύρες αυτού οι: MOSI/MISO/CLK, όπου με την πρώτη 

έχουμε μεταφορά δεδομένων από master σε slave, με την δεύτερη το αντίθετο και 

με την τρίτη να αποτελεί τον χρονομετρητή (ρολόι).  

  Touch(0-9): Μέσω αυτών των θυρών, μπορούμε να αφυπνίσουμε τον επεξεργαστή 

όταν αυτός βρίσκεται σε λειτουργία Deep Sleep. 

 Μέσω του συγκεκριμένου μικροεπεξεργαστή, έχουμε την δυνατότητα επιλογής του 
τρόπου ενσωμάτωσής σε σύστημα IoT, είτε μέσω της τεχνολογίας Wi-Fi, είτε μέσω του 
Bluetooth. Όσον αφορά το Wi-Fi, εφαρμόζει το πρωτόκολλο TCP/IP, ενώ έχει και 
προδιαγραφές για Wi-Fi Direct. Αυτό σημαίνει ότι: πρώτον μπορεί να επικοινωνήσει με τα 
περισσότερα Wi-Fi routers και δεύτερον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση peer-to-
peer, χωρίς την ανάγκη κάποιου σημείου πρόσβασης. Η δικτύωση peer-to-peer έχει 
σχεδιαστεί γύρω από την έννοια των ίσων ομότιμων κόμβων που λειτουργούν ταυτόχρονα 
ως «clients» και ως «servers» στους άλλους δέκτες του δικτύου, χωρίς να απαιτείται 
κεντρικός συντονισμός από διακομιστές ή σταθερούς κεντρικούς υπολογιστές. Το Wi-Fi 
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Direct είναι πιο εύκολο στη ρύθμιση και οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων είναι πολύ 
καλύτερες από τις αντίστοιχες του Bluetooth. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εκτός του Wi-
Fi, υπήρξε και η δυνατότητα χρήσης του Bluetooth, είτε του κλασικού είτε του BLE 
Bluetooth (Bluetooth Low Energy). Η φιλοσοφία του κλασικού Bluetooth αναλύθηκε 
παραπάνω, τι είναι όμως το BLE Bluetooth; Σε σύγκριση με το κλασικό Bluetooth, το 
Bluetooth Low Energy προορίζεται για παροχή σημαντικά μειωμένης κατανάλωσης 
ενέργειας και κόστους, διατηρώντας παράλληλα ένα παρόμοιο εύρος επικοινωνίας. 

 Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας, ακολουθήθηκε ένα σύστημα IoT με  
Wi-Fi Direct peer-to-peer. Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε προκειμένου να αποφευχθεί η 
πολύπλοκη καλωδίωση, άρα και μια περίπλοκη αρχιτεκτονική στην μητρική πλακέτα, αλλά 
και για να μην καλύπτει πολύ χώρο ώστε να υπάρχει ελευθερία κινήσεων που απαιτούνται 
από το πείραμα. 

 Η πλακέτα, προκειμένου να υποστηρίξει αυτό το σύστημα έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 Λειτουργία P2P (peer-to-peer). 

 Πρόγραμμα WPA (Wi-Fi Protected Access). 

 Ανοιχτή διεπαφή για διάφορα σχήματα ελέγχου ταυτότητας.  

 Πύλη ρολογιού τροφοδοσίας σε συνδυασμό με διαχείριση ενέργειας, δυναμικά 
προσαρμοσμένη στην τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης, παρέχοντας ελάχιστη 
κατανάλωση ενέργειας.  

 Αυτόματη αναμετάδοση για απόκριση σε MAC διεύθυνση, ώστε να αποφευχθεί η 
απόρριψη πακέτων σε περιβάλλον αργού κεντρικού υπολογιστή. 

 Η MAC διεύθυνση, λόγω του ότι είναι μοναδική για κάθε μικροεπεξεργαστή (ή 
μπορεί να οριστεί και από τον εκάστοτε προγραμματιστή) δίνει την δυνατότητα 
δημιουργίας κλειστού κυκλώματος επικοινωνίας ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη των 
δεδομένων, που είναι και το επιθυμητό. Τόσο για τον πομπό όσο και για τον δέκτη, 
χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος μικροεπεξεργαστής, με διαφορετική προσέγγιση 
προγραμματιστικά.  

 

3.4.4 Συγγραφή προγραμματιστικού κώδικα 

3.4.4.1 Πομπός 

 Για να προγραμματίσουμε τον μικροεπεξεργαστή μας, ο οποίος θα λειτουργήσει ως 
πομπός των δεδομένων από τις μετρήσεις, πρέπει πριν τον βρόγχο του void setup() να 
«καλέσουμε» δύο βιβλιοθήκες στις οποίες περιέχονται εντολές που χρησιμοποιούνται 
παρακάτω στον κώδικα. Με τον όρο βιβλιοθήκη εννοούμε μια συλλογή αρχείων (.h ή 
αλλιώς header), που εκτίθενται για χρήση από άλλα προγράμματα. Τα .h αρχεία αποτελούν 
την διεπαφή και τα .c αρχεία των βιβλιοθηκών αποτελούν την υλοποίηση. Στην 
συγκεκριμένη εφαρμογή «καλούμε» τις βιβλιοθήκες esp_now.h και Wi-Fi.h, για να 
μπορέσουμε να δουλέψουμε στον μικροεπεξεργαστή της πλακέτας μας και να 
εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές της για σύνδεση μέσω Wi-Fi. Η μετάδοση των 
δεδομένων είναι κλειστού τύπου, δηλαδή επιλέγεται σύνδεση Wi-Fi Direct peer-to-peer και 
τα δεδομένα, όπως λαμβάνονται από τον esp(sender), έτσι αποστέλλονται σε έναν δεύτερο 
esp(receiver). Λόγω του ότι πρόκειται για κλειστού τύπου σύστημα ο κάθε esp έχει την δική 
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του MAC Address(Διεύθυνση Ελέγχου Πρόσβασης ), η οποία εμπεριέχει ένα μοναδικό 
αναγνωριστικό υλικό που προσδιορίζει κάθε συσκευή σε ένα δίκτυο. Οι διευθύνσεις MAC 
αποτελούνται από έξι ομάδες δύο δεκαεξαδικών ψηφίων, που χωρίζονται με άνω και κάτω 
τελεία, παραδείγματος χάριν: 30:AE:A4:07:0D:64. Αυτού του τύπου οι διευθύνσεις 
εκχωρούνται από τους κατασκευαστές, αλλά μπορούμε να δώσουμε και εμείς μια 
προσαρμοσμένη διεύθυνση η οποία όμως δεν αποθηκεύεται μόνιμα στην μνήμη του 
μικροελεγκτή αλλά επανέρχεται στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις σε κάθε επανεκκίνηση. 
Για να βρούμε την διεύθυνση από το κάθε τσιπ αρχικά τρέξαμε ένα απλό πρόγραμμα, όπως 
φαίνεται παρακάτω, το οποίο μας δείχνει στην σειριακή του υπολογιστή την αντίστοιχη 
κάθε φορά, MAC Address. 

 

 
Εικόνα 3-19: Κώδικας εύρεσης διεύθυνσης MAC[16] 

 Στις επόμενες γραμμές δημιουργούμε μια δομή η οποία πρέπει να ταιριάζει με την 
δομή που θα ληφθούν τα δεδομένα, μέσω της εντολής typedef struct. Αρχικά η typedef 
είναι μια λέξη-κλειδί για την γλώσσα προγραμματισμού C/C++ που μας επιτρέπει να 
δημιουργήσουμε προσαρμοσμένους τύπους δεδομένων, δεν δημιουργεί νέο τύπο αλλά 
προσθέτει ένα νέο όνομα για κάποιον υπάρχοντα τύπο. Το typedef μπορεί να βοηθήσει 
στην φορητότητα του κώδικα όπου ο τύπος των δεδομένων εξαρτάται από την συσκευή. 
Όταν μετακινούμε τον κώδικα από την μια συσκευή σε μια άλλη, πρέπει απλώς να 
αλλάξουμε τα typedef αντί για κάθε γραμμή δήλωσης μεταβλητής όπου χρησιμοποιείται ο 
τύπος δεδομένων. Έπειτα το struct είναι ένας τρόπος ομαδοποίησης των μεταβλητών 
μεταξύ τους, πιθανώς διαφορετικών τύπων. Κάποιος μπορεί να έχει πολλές περιπτώσεις 
μιας δηλωμένης δομής. Οι μεταβλητές μέσα σε μια τέτοια δομή ονομάζονται μέλη. Σε 
πολύπλοκα προγράμματα, τα struct μας βοηθάνε να οργανώσουμε πολύπλοκα δεδομένα 
με τέτοιο τρόπο, ώστε μια ομάδα σχετικών μεταβλητών να αντιμετωπίζεται ως μονάδα. 
Συνδυάζοντας τα δύο, δεν χρειάζεται πλέον να γράφουμε struct κάθε φορά που 
δηλώνουμε μια μεταβλητή αυτού του τύπου. Πριν μπούμε στον πρώτο κύριο βρόγχο, 
δημιουργούμε μια συνάρτηση, μέσω της οποίας ο μικροελεγκτής μας ενημερώνει για την 
κατάσταση των δεδομένων που έχουν σταλεί στον «δέκτη».  
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 Στον βρόγχο void setup() δίνουμε πάλι σε πρώτο χρόνο την εντολή στον 
μικροελεγκτή να ενεργοποιήσει τις σειριακές του θύρες με την απαραίτητη καθυστέρηση 
στην θύρα από την οποία εισάγονται τα δεδομένα, ώστε να είμαστε βέβαιοι για την σωστή 
λειτουργία της. Λόγω του ότι το σύστημα IoT που χρησιμοποιήθηκε τελικά είναι Wi-Fi 
Direct, πρέπει να ορίσουμε τον μικροελεγκτή ως σταθμό Wi-Fi, ώστε να ενεργοποιηθούν οι 
δυνατότητές του όσον αφορά το Wi-Fi. Αφού γίνουν αυτές οι διαδικασίες, ενεργοποιούμε 
τον ESP τοποθετώντας ένα φίλτρο, το οποίο σε περίπτωση που δημιουργούνταν κάποιο 
σφάλμα κατά την εκκίνησή του, θα μας ειδοποιούσε στέλνοντας στην σειριακή, μήνυμα 
σφάλματος. Ύστερα από την ομαλή εκκίνηση του συστήματος, φορτώνουμε τα δεδομένα 
που έχουν σταλεί από τον Teensy στον ESP στην λειτουργία επανάκλησης «OnDataSent», η 
οποία εκτελείται όταν στέλνεται ένα μήνυμα, για να μας ενημερώσει αν αυτό στάλθηκε με 
επιτυχία, και «ζευγαρώνουμε» τους δυο ESP. 

 

 
Εικόνα 3-20: Κώδικας ζευγαρώματος πομπού-δέκτη 

 Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των εντολών: 1) esp_now_register_send_cb (OnDataSent) 
και 2) esp_now_peer_info_tpeerInfo. Η πρώτη εντολή, αντιστοιχίζει μια συσκευή και 
μεταβιβάζει ως όρισμα την ομότιμη MAC Address, ενώ η δεύτερη αποτελεί μία λειτουργία 
επανάκλησης που ενεργοποιείται κατά την αποστολή δεδομένων. Η μετάδοση των 
δεδομένων ύστερα από την αντιστοίχιση των ESP, πραγματοποιείται μέσω της εντολής: 
memcpy(Copy block of memory), αναλυτικά συντάσσεται ως εξής:  

void * memcpy ( void * destination, const void * source, size_t num ) 

 Σκοπός αυτής, είναι να αντιγράφει τις τιμές των bytes από την θέση που δείχνει η πηγή, 
απευθείας στο μπλοκ μνήμης που δείχνει ο προορισμός. Το αποτέλεσμα είναι ένα δυαδικό 
αντίγραφο των δεδομένων. Η συνάρτηση δεν ελέγχει για κανένα τερματικό μηδενικό χαρακτήρα 
στην πηγή, αντιγράφει δηλαδή πάντα ακριβώς τον αριθμό των bytes. Τέλος έχουμε τοποθετήσει 
μια δικλείδα ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το ζευγάρωμα των μικροελεγκτών, 
να εμφανιστεί μήνυμα στην σειριακή θύρα ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα. 

 Τέλος, στον βρόγχο void loop() ελέγχουμε εάν η σειριακή θύρα βρίσκεται κανονικά 
σε λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται κάποιες μεταβλητές στις οποίες θα 
τοποθετηθούν τα αντίστοιχα string των δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί και σταλεί σε 
προηγούμενο στάδιο, αλλά και η θέση αυτών. Οι μεταβλητές που θα δεχτούν τα δεδομένα 
πρέπει να είναι της ίδιας μορφής με τα στοιχεία που θα δεχτούν, επομένως τα ορίζουμε ως 
string. Έπειτα τα δεδομένα μετατρέπονται από string σε ακέραιους, ώστε να τα 
χρησιμοποιήσουμε σε μετέπειτα διαδικασίες. Αφού γίνει η μετατροπή, ζητάμε από τον 
μικροεπεξεργαστή να εμφανίσει τις μετρήσεις στην σειριακή θύρα, την μια δίπλα στην 
άλλη αφήνοντας ένα κενό ανάμεσα από κάθε τιμή. Αυτό αποτέλεσε και για εμάς ένα είδος 
δικλείδας ασφαλείας, για να σιγουρευτούμε ότι τα δεδομένα έχουν μεταδοθεί σωστά από 
τον ARM Cortex_M7 στον πομπό, και να έχει νόημα και η εκπομπή αυτών στον δέκτη. 
Ύστερα από αυτό αποθηκεύουμε τους ακέραιους που έχουμε κατασκευάσει στην typedef 
struct δομή που δημιουργήσαμε στην αρχή του κώδικα, αφού αυτή θα είναι εν τέλει και η 
μορφή με την οποία θα σταλούν τα δεδομένα μέσω Wi-Fi. Στις τελευταίες γραμμές του 
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κώδικα του πομπού, έχει τοποθετηθεί ένα ακόμα φίλτρο ώστε να ενημερωθούμε στην 
περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα στην μετάδοση των δεδομένων στον δέκτη. 

 

3.4.4.2 Δέκτης 

 Αντίστοιχα με τον κώδικα που γράφτηκε για τον πομπό, χρειάζεται να γραφτεί και ο 
κώδικας προγραμματισμού για τον δέκτη. Παρόμοια με τον κώδικα του πομπού, 
απαραίτητη είναι η χρήση δύο βιβλιοθηκών. Επίσης, ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία με 
πριν, πρέπει η μορφή των δεδομένων που δέχεται ο δέκτης να είναι ίδια με αυτήν που τα 
στέλνει ο πομπός. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα είναι ακέραιοι πάλι, όμως με την 
μορφή μιας δομής που δημιουργεί η typedef struct. Δημιουργούμε μια λειτουργία 
επανάκλησης, η οποία θα εκτελεστεί όταν ληφθεί ένα μήνυμα. Μέσα σε αυτή τη 
λειτουργία, αποθηκεύουμε το μήνυμα σε μια μεταβλητή για να εκτελέσουμε όποια 
εργασία θέλουμε με αυτήν. Έπειτα, ζητάμε από τον δέκτη να μας εμφανίσει στην σειριακή 
του θύρα τα αποτελέσματα των μετρήσεων. 

 Στον βρόγχο void setup() δίνουμε εντολή να ξεκινήσει ο μικροεπεξεργαστής, 
ορίζουμε την συσκευή ως σταθμό Wi-Fi, και τοποθετούμε ένα φίλτρο που θα μας 
ενημερώσει για οποιοδήποτε σφάλμα προκύψει στην εκκίνηση του ESP. Τέλος, ορίζουμε 
μια λειτουργία επανάκλησης που ενεργοποιείται μόλις λάβει δεδομένα, χωρίς να 
χρειάζεται να γράψουμε κάτι στον βρόγχο του void loop(). 

 

3.4.5 Ηλεκτρονική σύνδεση ARM Cortex-M7-πομπού 

 Tα πρώτα επτά ζεύγη σειριακών θυρών RX/TX του μικροεπεξεργαστή ARM 
Cortex_M7 χρησιμοποιήθηκαν για την σύνδεση των μετρητικών αισθητήρων. Το όγδοο και 
τελευταίο ζεύγος, χρησιμοποιήθηκε για την σύνδεση και επικοινωνία του υπόλοιπου 
ηλεκτρονικού συστήματος με τον πομπό. Όσον αφορά τον μικροεπεξεργαστή του πομπού, 
αυτός αποτελούνταν από δύο ζεύγη RX/TX με το δεύτερο να χρησιμοποιείται για την 
επικοινωνία του με το υπόλοιπο σύστημα. 

 

3.5 Βαθμονόμηση 

 Με την περάτωση των παραπάνω λειτουργιών και την εξακρίβωση της ορθής 
λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, το επόμενο πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί 
ήταν τα σφάλματα στις μετρήσεις των αισθητήρων, τα οποία, παρά τα φίλτρα που είχαμε 
τοποθετήσει, προγραμματιστικά συνέχιζαν να υπάρχουν.  

 Η λύση δόθηκε μέσω της διαδικασίας της βαθμονόμησης, της απαλοιφής δηλαδή, 
οποιουδήποτε λάθους στις μετρήσεις που παράγουν. Σε κάθε μετρητικό σύστημα, 
απαιτείται η ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης για μέτρηση ακριβείας-του εκάστοτε 
διαστήματος, με βάση την έννοια της αβεβαιότητας της μέτρησης. Είναι γενικώς αποδεκτό, 
ότι τα όργανα μέτρησης είναι τεχνικές συσκευές που χαρακτηρίζονται από τυποποιημένα 
χαρακτηριστικά. Η αξιοπιστία των συσκευών αυτών, στηρίζεται στην ικανότητά τους να 
αντέχουν τις μετρολογικές παραμέτρους των ρυθμιζόμενων ορίων. Οποιοδήποτε 
αποτέλεσμα βρίσκεται εκτός αυτών των ορίων, χαρακτηρίζεται ως μετρολογική αστοχία. Η 
αστοχία γίνεται αντιληπτή κατά την διαδικασία σύγκρισης της μέτρησης με τις 
τυποποιημένες τιμές που έχουν κάθε φορά ορισθεί. Η αβεβαιότητα σε αυτά τα συστήματα, 
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δημιούργησε την ανάγκη για ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης της μέτρησης, βασιζόμενων 
στην αρχή της αβεβαιότητας των μετρήσεων. 

 Στην δική μας περίπτωση οι αισθητήρες τοποθετήθηκαν κατακόρυφα στις θέσεις 
για τις οποίες προορίζονταν και την ώρα της διεξαγωγής του πειράματος, η μεταξύ τους 
απόσταση ήταν κοντά στα πενήντα εκατοστά. Για την βαθμονόμηση, τοποθετήθηκε σε 
κατακόρυφη απόσταση μια ράβδος εγκεκριμένη για αντίστοιχες διαδικασίες. Η 
τοποθετούμενη απόσταση ήταν ακριβής και γνωστή σε εμάς, ώστε να μπορούμε να την 
συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή 
ακρίβεια στις μετρήσεις, η απόσταση της ράβδου ήταν με σταθερό βηματισμό αυξανόμενη. 
Η αρχική απόσταση της ράβδου ήταν στα 25 εκατοστά και έπειτα με βήμα 25 εκατοστών 
έφτασε το 1.5 μέτρο. Σε κάθε βήμα, οι αισθητήρες είχαν την δυνατότητα να παίρνουν 
μετρήσεις για επαρκές χρονικό διάστημα, προκειμένου να βεβαιωθούμε για την σύγκλιση 
στα αποτελέσματα, η οποία μας επέτρεψε ακριβέστερο φιλτράρισμα στον αλγόριθμο. Σε 
κάθε έναν από τους επτά αισθητήρες, δημιουργήθηκε σε αρχείο excel ένας πίνακας που 
αποτελούνταν από πέντε στήλες: 1) Το αποτέλεσμα της μέτρησης του αισθητήρα 2) Το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα με βάση την ακριβή θέση της ράβδου 3) Την διαφορά των δύο 
τιμών 4) Το αποτέλεσμα της εξίσωσης που προκύπτει από την γραφική παράσταση με 
τιμές, στους κάθετους άξονες, αυτές των πρώτων δύο στηλών 5) Το ποσοστό του 
σφάλματος του κάθε αισθητήρα. Με βάση τους συγκεκριμένους πίνακες, δημιουργήθηκαν 
οι γραφικές παραστάσεις των μετρήσεων των laser από όπου λάβαμε τους ζητούμενους 
συντελεστές και οι κατακόρυφες μετατοπίσεις της εξίσωσης y = a*x + b (μία για κάθε 
αισθητήρα) που επέτρεπαν την απαλειφή όποιου ανεπιθύμητου σφάλματος στην μέτρηση. 
Στην Εικόνα 3-23 απεικονίζεται η διάταξη των laser για τις ανάγκες της βαθμονόμησης και 
οι γραφικές παραστάσεις, όπως αυτές προέκυψαν στο τέλος της διαδικασίας. 

 
Εικόνα 3-21: Πρωταρχική μορφή βαθμονόμησης 
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Εικόνα 3-22: Τελική μορφή βαθμονόμησης 

 
 (α)  
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(β) 

 
(γ) 
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(δ) 

 

 

 
(ε) 
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(στ) 

 
(ζ) 

Εικόνα 3-23: Αποτελέσματα βαθμονόμησης για κάθε αισθητήρα (α),(β),(γ),(δ),(ε),(στ) και (ζ) 
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4. Δεύτερη Φάση 

4.1 Εξοπλισμός 

Για αυτό το στάδιο χρησιμοποιήσαμε ως βασικό εξοπλισμό: 

4.1.1 Για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

 Δύο Βηματικούς Κινητήρες και Δύο Pulley 

 

 
 

(α)       (β) 

Εικόνα 4-1: (α) Βηματικός κινητήρας και (β) Pulley[19] 

 

 Ένα Encoder 

 

 
Εικόνα 4-2: Encoder[20]
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4.2 Για τον αλουμινένιο φορέα 

 Πέντε Δοκούς τύπου Vslot 2060 

 
Εικόνα 4-3: Vslot2060[18] 

 Έξι Δοκούς τύπου Vslot 2080 

 
Εικόνα 4-4: Vslot2080[18] 

 Τρεις Δοκούς τύπου Vslot C-Beam 

 
Εικόνα 4-5: Vslot C-Beam[18[18] 
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 124 Γωνιές τύπου RatRig Cast, με τον απαιτούμενο αριθμό κοχλιών και τα 
αντίστοιχα Tee Nuts της σειράς 2020 

                                                              

(α)      (β) 

Εικόνα 4-6: (α) Γωνιές και (β) Tee Nuts 2020[18] 

 Δύο Ιμάντες Χρονισμού μήκους περίπου 11m 

 
Εικόνα 4-7: Ιμάντας χρονισμού[18] 

 Τρία Vslot Gantry  

 
Εικόνα 4-8: Vslot Gantry 2020x2080[18] 
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4.3 Ηλεκτρονικό σύστημα 

4.2.1 Stepper Motor 

 Σε αυτή τη φάση του προγραμματισμού προσδόθηκε στο σύστημα ο χαρακτηρισμός 
“ενεργητικό”. Με την βοήθεια των βηματικών κινητήρων, μετατράπηκε ο μεταλλικός 
φορέας, πάνω στον οποίο τοποθετήθηκαν οι αισθητήρες, από στατικός σε κινούμενος με 
ταχύτητα καθορισμένη και βελτιστοποιημένη και με προγραμματισμένες παύσεις της 
κίνησης προκειμένου να πραγματοποιούνται οι επιθυμητές μετρήσεις. 

 Ουσιαστικά, οι βηματικοί κινητήρες προσφέρουν εξαιρετικό έλεγχο ταχύτητας, 
ακριβή τοποθέτηση και επαναληψιμότητα της κίνησης. Είναι ιδιαίτερα αξιόπιστοι, καθώς 
δεν υπάρχουν βούρτσες επαφής στον κινητήρα, ελαχιστοποιώντας έτσι την μηχανική 
βλάβη και μεγιστοποιώντας την διάρκεια ζωής του κινητήρα. Γιατί όμως επιλέξαμε τα 
Stepper Motor για το τελευταίο βήμα της εργασίας; Γενικά, η προσπάθεια ελέγχου είναι 
μικρότερη σε σύγκριση με άλλους κινητήρες. Όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία 
πλήρους ή μισού βήματος, τότε η ροή του στάτορα είναι είτε κατά 45 μοίρες ή κατά 90 
μοίρες, προκαλώντας μια ανεπιθύμητη ροπή σε κάθε βήμα. Μέσω της λειτουργίας 
microstep, επιλέγουμε μικρότερες γωνίες στις οποίες θέλουμε να κινείται το σύστημά μας, 
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η κίνηση και να μειωθεί η αναπτυσσόμενη ροπή. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία χαμηλότερων συχνότητων, αφού πλέον το στροφείο 
έχει μια πιο συνεχόμενη κίνηση σε σύγκριση με τις λειτουργίες πλήρους και μισού 
βήματος. Με το microstepping μπορούμε να φτάσουμε σε υψηλή ακρίβεια θέσης, έως 
περίπου και 0.007ο, ενώ οι κινητήρες που παρέχουν την δυνατότητα αυτής της λειτουργίας, 
προσφέρουν καλή ροπή σε χαμηλές ταχύτητες, είναι ιδανικοί για την θέση συγκράτησης, 
και τείνουν να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Η μέθοδος του microstepping επιλέγεται 
προκειμένου να αυξήσουμε την απόδοση του συστήματος, ελαχιστοποιώντας τους 
«θορύβους» και βελτιστοποιώντας την ακρίβεια του βηματισμού, με ταυτόχρονη μείωση 
του κόστους και της πολυπλοκότητάς του.   

 Το DQ542MA stepper driver της Wantai Motors έχει αποδεδειγμένο ιστορικό και 
είναι πολύ αξιόπιστο. Προσφέρει πολύ καλύτερο ρεύμα εκκίνησης σε σχέση με αντίστοιχα 
μοντέλα της ίδιας κατηγορίας και ο οδηγός παράγει πολύ καλύτερες ροπές σε χαμηλές 
στροφές, με λιγότερους κραδασμούς. 

 
Εικόνα 4-9: DQ542MA stepper motor[19] 
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 Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που θα κάνουμε στους διακόπτες που αποτελούν κομμάτι 
του, ρυθμίζουμε και τον τρόπο λειτουργίας του κινητήρα. Πιιο συγκεκριμένα: 

 
Εικόνα 4-10: Τρόποι λειτουργίας του κινητήρα[19] 

 Microstep Resolution: Η ανάλυση Microstep ορίζεται από τους διακόπτες 5, 6, 7 και 

8. Μέσω αυτής της λειτουργίας, το stepper driver κινείται πιο ομαλά από ότι στις 

λειτουργίες πλήρους ή μισού βήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λιγότερους 

κραδασμούς και καθιστά δυνατή την αθόρυβη μετάβαση στα 0Hz. Επιτρέπει επίσης, 

μικρότερες γωνίες βημάτων και καλύτερη τοποθέτηση. Το micro-stepping μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την επίλυση προβλημάτων θορύβου και συντονισμού, καθώς 

και για την αύξηση της ακρίβειας και της ανάλυσης των βημάτων. 

 Semi-flow Function(Ρύθμιση Ρεύματος Ακινησίας): Ο διακόπτης 4 χρησιμοποιείται 

για αυτή τη λειτουργία. Ρυθμίζοντάς τον στο OFF, σημαίνει ότι το ρεύμα ακινησίας 

έχει ρυθμιστεί στο μισό του επιλεγμένου δυναμικού ρεύματος. Αντίστοιχα, 

ρυθμίζοντάς το στο ON, σημαίνει ότι το ρεύμα ακινησίας έχει ρυθμιστεί να είναι το 

ίδιο με το επιλεγμένο δυναμικό ρεύμα. 

 Output Current Setting: Τα πρώτα τρία bit του διακόπτη DIP, χρησιμοποιούνται για 

τη ρύθμιση του δυναμικού ρεύματος. Επιλέγεται από τους χειριστές της συσκευής 

μια ρύθμιση πιο κοντά στο απαιτούμενο ρεύμα του εκάστοτε κινητήρα.  

 
Εικόνα 4-11: Αντιστοίχιση παλμών με τους διακόπτες[19] 

 Με σκοπό να επιτευχθεί η βέλτιστη ταχύτητα, οι παλμοί του κινητήρα ορίστηκαν 
στους 25600, δηλαδή οι διακόπτες ρυθμίστηκαν ως εξής: 

 SW5: OFF 

 SW6: OFF 

 SW7: OFF 

 SW8: ON 
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 Για τον προγραμματισμό αυτού του συστήματος των κινητήρων ακολουθήθηκαν 
δύο μεθοδολογίες, που παρείχαν την δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος από τον 
χειριστή, τόσο αυτόματα όσο και χειροκίνητα. Αυτή η επιλογή δόθηκε ώστε, σε περίπτωση 
πιθανού λάθους την ώρα του πειράματος (κατασκευαστικό ή προγραμματιστικό) να 
προληφθεί η εκτροπή του κινούμενου τμήματος του φορέα από τα όρια του και να μην 
προκληθούν ζημιές στον εξοπλισμό. Την ημέρα του πειράματος, λόγω κατασκευαστικής 
ατέλειας και ενώ είχαν ξεκινήσει οι τελευταίες δοκιμές πριν το πείραμα, χρειάστηκε να 
τερματίσουμε την λειτουργία του συστήματος χειροκίνητα και να επαναφέρουμε τα laser 
στην αρχική τους θέση. Το πρόβλημα διορθώθηκε και ξεκίνησε έπειτα το πείραμα, ενώ 
μέχρι τον τερματισμό του δεν παρουσιάστηκε κάτι αντίστοιχο. 

 Για την κωδικοποίηση των Stepper Motors χρειάστηκε να συμπεριλάβουμε στο 
πρόγραμμα τους δύο κινητήρες και το ποτενσιόμετρο. Το ποτενσιόμετρο αποτελεί μια 
απλή μηχανική συσκευή, η οποία παρέχει ένα μεταβλητό ποσό αντίστασης όταν 
περιστρέφεται ο άξονάς της. Περνώντας τάση μέσω ενός ποτενσιόμετρου σε μια αναλογική 
είσοδο στην πλακέτα, είναι δυνατό να μετρήσουμε την αντίσταση που εμφανίζει αυτό ως 
αναλογική τιμή.  

 Για τον κάθε κινητήρα πριν τον βρόγχο void setup(), αντιστοιχίζουμε στις πρώτες 
γραμμές: τρεις περιφερειακές σειριακές θύρες (για να ελέγχουμε την (stepPin( i))), την 
φορά με την οποία στρίβει το μοτέρ (που καθορίζει και την κατεύθυνση προς την οποία θα 
κινηθούν οι ιμάντες με τους αισθητήρες (dirPin(i))) και την τάση του ακροδέκτη 
ενεργοποίησης (enblPin(i)). Για την κυκλική κίνηση, χρησιμοποιείται κινητήρας με τροχαλία 
διαμέτρου d=48mm, η οποία για την πραγματοποίηση ενός πλήρους κύκλου χρειάζεται 
25601 βήματα, δηλαδή πραγματοποιείται μετατόπιση των αισθητήρων 150.796mm στον 
χρόνο μιας πλήρους στροφής. Η φύση όμως του πειράματος, απαιτεί από τους αισθητήρες 
να πραγματοποιούν συχνές μετρήσεις, ώστε να προσομοιωθεί με αποδεκτή ακρίβεια η 
παραμόρφωση του πανιού. Λόγω αυτού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό μήκος 
στο οποίο κινείται ο φορέας είναι 6m, θεωρήθηκε ότι, ανά μήκος 100mm πρέπει οι 
κινητήρες να παύουν για λίγο την λειτουργία τους, ώστε να προλαβαίνουν τα laser να 
«παίρνουν» επαρκή αριθμό μετρήσεων. Δημιουργείται έτσι μια ακέραια μεταβλητή: steps, 
η οποία ισούται με τα βήματα που εκτελεί η τροχαλία για μήκος μετατόπισης 100mm. 
Έπειτα, ορίζονται οι μεταβλητές των ταχυτήτων των κινητήρων, όταν ακολουθείται η 
χειροκίνητη διαδικασία, αλλά και οι μεταβλητές για το κουμπί επανεκκίνησης. Στις 
τελευταίες γραμμές, ορίζουμε τις μεταβλητές που χρειάζονται για την αποθήκευση των 
μετρήσεων και την απαραίτητη στάση των αισθητήρων, την οποία επιλέξαμε να ισούται με 
2000millisecond. 

 Στον βρόγχο void setup() ορίζουμε μέσω της εντολής: analogReadResolution(), το 
μέγεθος σε bit, της τιμής που επιστρέφεται από την analogRead(). Ως προεπιλογή έχει 
οριστεί αυτή η τιμή να είναι 10-bit, προκειμένου να είναι συμβατή η εντολή με τις 
περισσότερες πλακέτες, όμως η δική μας, επιτρέπει τον ορισμό της τιμής σε 12-bit. Θα 
επιστρέφονται έτσι τιμές μεταξύ 0 και 4095.  

 Έπειτα ορίζουμε μία αναλογική θύρα, η οποία συνδέεται με το ποτενσιόμετρο, και 
την θύρα με την οποία συνδέεται το κουμπί επανεκκίνησης, ως θύρες εισαγωγής 
δεδομένων. Αντίθετα, τις θύρες που συνδέονται με τους κινητήρες, τις ορίζουμε ως θύρες 
παραγωγής δεδομένων. Τέλος, κάποιες από τις θύρες (οι οποίες έχουν οριστεί ως 
ακροδέκτες εισόδου δεδομένων) δέχονται την εντολή να απενεργοποιήσουν το εσωτερικό 
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τους pullup, ενώ για όσες ορίστηκαν ως ακροδέκτες παραγωγής δεδομένων, ρυθμίζουμε 
την τάση στα 0Volt (γείωση). Οι αντιστάσεις pullups είναι χρήσιμες ώστε να κατευθύνουν 
μια ακίδα εισόδου σε μια αρχική γνωστή κατάσταση, εάν δεν υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη είσοδος. Στην τελευταία γραμμή, δίνουμε εντολή στην σειριακή θύρα του 
μικροελεγκτή να ξεκινήσει. 

 Για να απλοποιηθεί η μορφή του κώδικα, δημιουργήθηκαν κάποιοι δευτερεύοντες 
βρόγχοι, μέσα στους οποίους εκτελούνται απλές εντολές. Κάποιοι βρόγχοι «καλούνται» 
από άλλους, όταν χρειάζεται να συνδυαστούν κάποιες ενέργειες ξεκινώντας από τις πιο 
απλές συναρτήσεις. Ενδεικτικά, φαίνονται παρακάτω κάποιες από αυτές: 

 
(α) 

 

 
(β) 
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(γ) 

Εικόνα 4-12: (α),(β) και (γ) Δευτερεύοντες βρόγχοι  

 Μέσω αυτών, των χειροκίνητα δημιουργούμενων βρόγχων, προσπαθήσαμε να 
κωδικοποιήσουμε τις εξής λειτουργίες: 

1. Τον χειροκίνητο τερματισμό της λειτουργίας του συστήματος, ρυθμίζοντας την τάση 

των ακίδων παραγωγής δεδομένων των κινητήρων στα 0Volt. 

2. Χειροκίνητη εκκίνηση λήψης δεδομένων από τον ακροδέκτη του ποτενσιόμετρου. 

Ανάλογα με τα όρια στα οποία βρίσκονται οι τιμές του ποτενσιόμετρου, ορίζουμε 

και την ταχύτητα των κινητήρων. Έπειτα, ορίζοντας τις τάσεις στις αντίστοιχες 

ακίδες, ρυθμίζουμε και την κατεύθυνση των αισθητήρων. Λόγω του ότι οι βηματικοί 

κινητήρες ήταν δύο και αντιδιαμετρικά τοποθετημένοι, προκειμένου να κινούνται 

με την ίδια φορά έπρεπε να δημιουργήσουμε για τον κάθε ένα κινητήρα, ξεχωριστό 

βρόγχο με αντίθετες μεταξύ τους κατευθύνσεις. 

3. Διατηρώντας την ίδια φιλοσοφία με τους βρόγχους των χειροκίνητων εντολών, 

δημιουργήσαμε αντίστοιχους βρόγχους για την αυτοματοποίηση της λειτουργίας 

του συστήματος. Η αυτοματοποίηση γίνεται στο σημείο, όπου μέσα από τον βρόγχο 

«καλείται» μια από τις απλούστερες συναρτήσεις που αναλύθηκαν προηγουμένως. 

Η προσθήκη που εμφανίζεται σε σχέση με τις προηγούμενες συναρτήσεις, 

συνίσταται στην παροχή εντολών, προκειμένου να ξεκινήσουν να αποθηκεύονται 
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μετρήσεις που αφορούν το μήκος που έχουν καλύψει οι αισθητήρες. Έτσι, οι 

τελευταίοι θα γνωρίζουν σε ποιό σημείο να σταματήσουν για να πάρουν μετρήσεις 

αλλά και πού τελειώνουν τα όρια του μεταλλικού φορέα, ώστε μόλις αυτά 

προσεγγισθούν, οι κινητήρες να αλλάξουν φορά και να επιστρέψουν προς το σημείο 

από όπου ξεκίνησαν, οπότε και γίνεται επανεκκίνηση στις μετρήσεις και επανάληψη 

της ίδιας διαδικασίας. 

 

 Η αυτοματοποίηση της κίνησης του συστήματος, απαιτεί τον καθορισμό της 
διαδικασίας μέσω της οποίας οι κινητήρες γνωρίζουν την θέση στην οποία βρίσκονται, 
πληροφορία που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και στους βρόγχους, στους οποίους 
αναφερθήκαμε παραπάνω. Προγραμματιστικά, αποτελούνταν από μια απλή αλληλουχία 
εντολών εκκίνησης-παύσης, οι οποίες επαναλαμβάνονται, με μόνη διαφορά μεταξύ τους 
την θέση στην οποία σταματάνε κάθε φορά οι αισθητήρες. Προκειμένου να καλυφθεί μία 
απόσταση 6m με στάσεις ανά 100mm, γίνεται αντιληπτό ότι αναφερόμαστε σε μια 
συνάρτηση που θα πραγματοποιηθεί άλλες 59 φορές μέχρι οι αισθητήρες να φτάσουν τα 
όρια της κατασκευής και να χρειαστεί να αλλάξουν φορά κίνησης. Δημιουργούνται λοιπόν, 
με βάση τον πρώτο βρόγχο, άλλοι 59 παρόμοιοι. Η αλλαγή σε αυτούς, εμφανίζεται στην 
πρώτη γραμμή της συνάρτησης: for(x=sum; x<steps; x++) και αυτό διότι, η μεταβλητή steps 
έχει λάβει ήδη την τιμή των βημάτων που απαιτούνται για μετατόπιση των αισθητήρων 
100mm πριν την συνάρτηση του void setup(), όμως οι συντεταγμένες κατά χ (στον άξονα 
δηλαδή που κινείται ο φορέας), δεν παραμένουν σταθερές, αλλά μεταβάλλονται. Λόγω 
αυτού, κάθε φορά που επαναλαμβάνεται αυτή η συνάρτηση και ανάλογα με την 
επανάληψη στην οποία βρισκόμαστε, ορίζουμε έναν συντελεστή στα steps που μας 
τοποθετεί στη σωστή κάθε φορά θέση. 

4. Η τελευταία συνάρτηση που γράφτηκε, αφορά την στιγμή που θα έχει 

πραγματοποιηθεί και η εξηκοστή επανάληψη των μετρήσεων και οι αισθητήρες θα 

έχουν φτάσει στα όρια της μεταλλικής κατασκευής και επομένως, θα πρέπει να 

αλλάξουν φορά οι κινητήρες, ώστε το σύστημα να επιστρέψει πίσω από όπου 

ξεκίνησε. Αυτή η διαδικασία, γίνεται χωρίς να απαιτούνται στάσεις για μετρήσεις 

των βυθίσεων του πανιού. Η αλλαγή της φοράς του συστήματος, φαίνεται πάλι 

στην πρώτη γραμμή του βρόγχου: for(sum=x; sum>0; x--), όπου έχει δοθεί η εντολή 

η συντεταγμένη χ να αρχίσει να μειώνεται, δηλαδή να ξεκινήσει η κατασκευή να 

κινείται προς τα πίσω. 

 

Τέλος, στον δεύτερο κύριο κόμβο void loop() επαναλαμβάνεται η συνάρτηση των 
μετρήσεων. 

 

4.2.2 Encoder 

 Ένας encoder (κωδικοποιητής) χρησιμοποιείται στα μηχανήματα για την ανάδραση 
και τον έλεγχο της κίνησης. Αποτελεί μια συσκευή ανίχνευσης που παρέχει 
ανατροφοδότηση. Μετατρέπει την κίνηση σε ηλεκτρικό σήμα που μπορεί να διαβαστεί από 
κάποιον τύπο συσκευής ελέγχου σε ένα σύστημα ελέγχου κίνησης, όπως ένας μετρητής. Ο 
κωδικοποιητής στέλνει ένα σήμα ανάδρασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 
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προσδιορισμό της θέσης, της μέτρησης, της ταχύτητας ή της κατεύθυνσης. Παράδειγμα 
χρήσης του encoder, αποτελεί ένας ανελκυστήρας. Οι κωδικοποιητές ενημερώνουν τον 
ελεγκτή πότε το ασανσέρ έχει φτάσει στη σωστή θέση, δηλαδή η ανάδραση κίνησης του 
κωδικοποιητή στον ελεγκτή του ανελκυστήρα διασφαλίζει ότι οι πόρτες του ανελκυστήρα 
θα ανοίξουν στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο. Όπως και να έχει, σε κάθε εφαρμογή η 
διαδικασία είναι η ίδια: δημιουργείται μια καταμέτρηση από τον κωδικοποιητή και 
αποστέλλεται στον ελεγκτή, ο οποίος στη συνέχεια στέλνει ένα σήμα στο μηχάνημα για να 
εκτελέσει μια λειτουργία. Για τον εντοπισμό της θέσης του συστήματος των κινητήρων, 
έχουμε τοποθετήσει και ποτενσιόμετρο, όμως συγκριτικά, οι περιστροφικοί κωδικοποιητές 
είναι πιο ευέλικτοι. 

 Για τον προγραμματισμό του encoder, χρειάστηκε να οριστεί μια μεταβλητή 
εκτεταμένου μεγέθους για αποθήκευση αριθμών με αποθηκευτικό χώρο 32 bit. Όταν 
γίνονται πράξεις με ακέραιους αριθμούς, τουλάχιστον μια από τις τιμές πρέπει να είναι 
τύπου long ή μια ακέραια σταθερά ακολουθούμενη από μια μεταβλητή τύπου long, 
αναγκάζοντάς την να είναι long. 

 Για την λειτουργία που χρειαζόμαστε τον κωδικοποιητή, έπρεπε να ορίσουμε 
κάποιες περιφερειακές ακίδες ως ακροδέκτες επανεκκίνησης, ώστε όταν ο encoder φτάσει 
το όριο που έχουμε ορίσει, να μηδενίσει και να ξεκινήσει να μετράει από την αρχή. Έτσι, 
ορίζουμε ως θύρα επανεκκίνησης τον ακροδέκτη 37 της πλακέτας μας και τις μεταβλητές 
που θα χρησιμοποιήσουμε αργότερα, αρχικά τις μηδενίζουμε. Πριν γράψουμε τον κύριο 
κώδικα προγραμματισμού του encoder, για να απλοποιήσουμε τον τρόπο που αυτός 
πρέπει να γραφτεί, δημιουργούμε κάποιες δευτερεύουσες συναρτήσεις. Ενδεικτικά, αυτές 
φαίνονται παρακάτω: 

 
(α) 

 

 
(β) 
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(γ) 

Εικόνα 4-13: (α),(β) και (γ) Δευτερεύοντες βρόγχοι 

Μέσω αυτών, προσπαθήσαμε να κωδικοποιήσουμε τις εξής λειτουργίες: 

1. Ξεκινάμε από τον βρόγχο void ai0() και ορίζουμε αυτός να ενεργοποιείται όταν η 

ψηφιακή ακίδα 2 αλλάζει τάση από χαμηλή σε υψηλή. Έχουμε θέσει στον 

ακροδέκτη 41 ως ενεργή την εσωτερική αντίσταση έλξης. Διαβάζοντας λοιπόν μέσω 

αυτής της συνάρτησης την τάση από την ακίδα 41, εάν η τάση είναι χαμηλή τότε 

προστίθενται τιμές στην μεταβλητή counter, αλλιώς αφαιρούνται.  

2. Σε αυτό το βρόγχο η φιλοσοφία παραμένει ίδια, με την μόνη διαφορά ότι εδώ ο 

ακροδέκτης είναι η ακίδα 39.  

3. Στην τελευταία απλή συνάρτηση που αφορά το encoder, ορίζουμε πότε πρέπει η 

μεταβλητή counter να μηδενίζει και να γίνεται επανεκκίνηση της μέτρησης. Εάν 

διαβάζοντας τον ακροδέκτη 37, στον οποίο έχουμε δώσει την ονομασία ResetPin, 

βρούμε την τάση υψηλή, τότε μηδενίζουμε τον μετρητή. 

 Όσον αφορά τον κύριο κώδικα προγραμματισμού, αρχικά θέτουμε την μεταβλητή 
ResetPin ως PullDown, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η τάση μεταξύ του VCC και του 
μικροελεγκτή ελέγχεται ενεργά, όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός. Έπειτα, προκειμένου να 
«πιάνουμε» πάντα τους παλμούς του κωδικοποιητή γράφουμε την εντολή:  

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ResetPin), Reset, RISING); 

 Στην πρώτη θέση, τοποθετείται ο ακροδέκτης που μας ενδιαφέρει, ύστερα η 
συνάρτηση που θα καλέσουμε όταν συμβεί η διακοπή, και τέλος η κατάσταση στην οποία 
πρέπει να ενεργοποιηθεί η διακοπή, στην προκειμένη περίπτωση όταν αλλάζει η τάση των 
θυρών. Με τις επόμενες γραμμές, ενεργοποιούμε την εσωτερική αντίσταση έλξης των 
ακίδων 39 και 41. 
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4.2.3 Μεταλλικός φορέας από αλουμίνιο 

Γεωμετρία Φορέα: 

 
Εικόνα 4-14: Κάτοψη φορέα 
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Εικόνα 4-15: Τομή φορέα 

 
Εικόνα 4-16: Διάταξη φορέα στον χώρο 

Φιλοσοφία Σχεδιασμού: 

 Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έπρεπε να λυθεί όσον αφορά το 
ενεργητικό σύστημα που κατασκευάσαμε, ήταν η επίτευξη της στήριξης του μετρητικού 
εξοπλισμού. Ο φορέας, ο οποίος επιλέχθηκε τελικά για να κινηθούν πάνω του οι 
αισθητήρες, είχε διαστάσεις 3m πλάτος και 5.5m μήκος. Η δυσκολία σε αυτόν τον φορέα 
έγκειται στο γεγονός ότι, δεν υπάρχει βιβλιογραφία για αλουμινένιο φορέα αντίστοιχου 
μεγέθους, οπότε έπρεπε να προβλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα 
εμφανίζονταν. Ο φορέας στήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν πιθανές 
διαφορικές καθιζήσεις λόγω μεγέθους, αλλά και να του προσδώσουμε την κατάλληλη 
δυσκαμψία, τόσο σε ροπές εκτός επιπέδου (οι οποίες δημιουργούνται κατά την διάρκεια 
της κίνησης του σαρωτή), όσο και σε αναπτυσσόμενες διατμητικές παραμορφώσεις. Η 
επίλυση των ανωτέρω ήταν κρίσιμη, καθώς μέσω αυτών επηρεαζόταν άμεσα οι αισθητήρες 
και η αξιοπιστία των μετρήσεών τους. 

  Οι διατομές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ήταν οι εξής: 

 Έξι Κύριες Δοκούς  

 
 

Εικόνα 4-17: Vslot2080[19] 
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 Πέντε Δευτερεύουσες Δοκούς  

 
Εικόνα 4-18: Vslot2060[19] 

 Τρεις Δοκούς  

 
Εικόνα 4-19: Vslot C-Beam[18] 

 Ο επίπεδος φορέας όπως αυτός απεικονίζεται παραπάνω, εγκαταστάθηκε 0.45m 
από το έδαφος. Όσον αφορά την δομή του, αποτελείται στην διεύθυνση των 5.5m, από 
τρεις σειρές κύριων δοκών διατομής Vslot 2080 και στην διεύθυνση των 3m (στην οποία 
βρίσκονται και οι αισθητήρες) από τις διαδοκίδες διατομής Vslot 2060. Οι κύριες δοκοί 
τοποθετήθηκαν έτσι, ώστε ο ισχυρός άξονας να παραλαμβάνει τις αναπτυσσόμενες 
τέμνουσες και τις ροπές εντός επιπέδου, δηλαδή με τα τέσσερα μάτια της διατομής να 
βρίσκονται κατακόρυφα. Αντίστοιχα και οι διαδοκίδες, προκειμένου να προσδώσουν στο 
σύστημα την απαραίτητη δυσκαμψία στις διατμητικές παραμορφώσεις, τοποθετήθηκαν με 
τα τρία μάτια της διατομής να βρίσκονται κατακόρυφα. Σημαντική ήταν η προσεκτική 
τοποθέτηση των στηρίξεων του σκελετού, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι βυθίσεις των 
δοκών, λόγω του μεγάλου μήκους τους. Επιλέχθηκε στη διεύθυνση των 5.5m, η απόσταση 
μεταξύ των στηρίξεων να είναι 1.1m, ενώ στη διεύθυνση των 3m τοποθετήθηκε μια 
ενδιάμεση στήριξη σε απόσταση 1.5m από τα άκρα υπέρ της ασφαλείας.  

  Στο μήκος των 5.5m, απαραίτητη ήταν η τμηματοποίηση των δοκών. 
Πραγματοποιήθηκαν τρείς ματίσεις ανά 1.5m, ώστε οι θέσεις τους να μην συμπίπτουν με 
αυτές των στηρίξεων, αλλά ούτε και τις ενδιάμεσες θέσεις αυτών, όπου αναπτύσσονται τα 
δυσμενέστερα εντατικά μεγέθη. Αντίστοιχα, στο μήκος των 3m δημιουργήθηκαν δύο 
ματίσεις στην Traversa, όπου στηρίχθηκαν οι αισθητήρες όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 
4-15, εκατέρωθεν της ενδιάμεσης στήριξης. 

 Το σημαντικότερο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί, ήταν η δημιουργία 
διατμητικών παραμορφώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του 
πειράματος ήταν η παράλληλη και ταυτόχρονη κίνηση των αισθητήρων στην βέλτιστη 
ταχύτητα. Προκειμένου να πετύχουμε την παραλληλία των αισθητήρων κατά την διάρκεια 
των μετρήσεων, έπρεπε να εξασφαλιστεί η απαλοιφή των σχετικών μετακινήσεων τους. 
Επειδή όμως η Traversa κινείται πάνω στον αλουμινένιο φορέα συνδεδεμένη με αυτόν 
μέσω των Vslot Gantry Set 2020x2080 (όπως αυτά φαίνονται στην Εικόνα 4-8), κατ’ 
επέκταση η ουσιαστική πρόκληση ήταν να διατηρήσουμε την καθετότητα των διατομών 
του φορέα καθ’ όλη την διάρκεια της χρήσης του σαρωτή. Αυτό επετεύχθη με την πυκνή 
τοποθέτηση των διαδοκίδων για την πλευρική εξασφάλιση των κύριων δοκών.  
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5. Τρίτη Φάση 

5.1 Αποτελέσματα  

 Την ημέρα του πειράματος, η φόρτιση του δικτυοκηπίου έγινε με σάκους χύδην 
υλικού (τριμμένη ξυλεία), οι οποίοι τοποθετούνταν ανά στρώση πάνω στα πάνελ με φορτίο 
0,16kN/m2. Πραγματοποιήθηκε αρχικά μια καταγραφή με μηδενική φόρτιση πριν την 
προένταση των καλωδίων, κατόπιν μια μετά την προένταση, και τέλος μια καταγραφή σε 
κάθε στρώση. Παρατηρήθηκε ανύψωση της μεμβράνης λόγω προέντασης και βρέθηκε σε 
θέση πιο πάνω από την θέση της αφόρτιστης κατάστασης έτοιμη να παραλάβει τα 
κατακόρυφα φορτία. Στην παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται ενδεικτικά αποτελέσματα 
του σαρωτή επί δίρριχτης διαμόρφωσης της οροφής με γωνία κλίσης φ=20o. Στο 
διάγραμμα με διακεκομμένη γραμμή φαίνονται η μεμβράνη πριν την προένταση, ενώ η 
ανομοιομορφία στη μέση οφείλεται στο κενό μεταξύ των μεμβρανών. Το κάτωθι 
διάγραμμα αποτελεί μέρος της ερευνητικής εργασίας των ερευνητών του εργαστήριου 
μεταλλικών κατασκευών Μαντά Κωνσταντίνο και Κωνσταντίνο Αδαμάκο. 

 
Εικόνα 5-1: Δομή του φορέα στον χώρο 
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Εικόνα 5-2: Τελικό διάγραμμα βυθίσεων ανά στρώση 

5.2 Συμπεράσματα 

 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων τοποθετούμενα στο παραπάνω γράφημα δεν 
εμφανίζουν κάτι παράδοξο. Η παραμόρφωση του πανιού του δικτυοκηπίου είχε την 
προσδοκώμενη μορφή πλησιάζοντας αυτήν της παραβολής και οι μετρήσεις βρίσκονταν 
μέσα στο αναμενόμενο πλαίσιο. Ενδεικτικό της ακρίβειας μέτρησης των βυθίσεων είναι η 
αποτύπωση των κενών μεταξύ των σάκων που διακρίνεται στο ανάγλυφο των γραφικών 
παραστάσεων (4 σάκοι ανά κεκλιμένη επιφάνεια). Το πείραμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
με τον τρισδιάστατο σαρωτή να ανταπεξέρχεται πλήρως στις συνθήκες πολύωρης και            
απαιτητικής λειτουργίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Κώδικας Αισθητήρων 

 Στο συγκεκριμένο παράρτημα παρατίθεται ο προγραμματιστικός κώδικας που 
χρησιμοποιήθηκε για τους μετρητικούς αισθητήρες. Αρχικά δημιουργούνται οι 
απαραίτητες μεταβλητές αποθήκευσης των μετρήσεων και ο υπολογισμός του CRC. Έπειτα, 
στον βρόγχο void setup() γίνεται αφύπνιση των αισθητήρων και ξεκινάει η καταμέτρηση 
των επιθυμητών αποστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησης. Στις τελευταίες 
γραμμές προγραμματίζεται το encoder. Τέλος, στον βρόγχο void loop(), οι μετρήσεις 
αποθηκεύονται σε συγκεκριμένες μεταβλητές, μετατρέπονται σε string και μεταφέρονται 
μέσω της όγδοης σειριακής θύρας στον ESP32 (πομπό). 

 

//https://www.programmerall.com/article/7108310177/ 

//http://www.ip33.com/crc.html 

 

#define BAUDRATE 38400 // Slower is generally better, but I get good results here. 

#define BAUDRATE2 9600 //for the new lasers 

 

int xen1; 

int xen2; 

int xen3; 

int xen4; 

int xen5; 

int xen6; 

int xen7; 

 

long encoder;  

byte buf[9]; 

 

const int ResetPin = 37;  

int ResetState = 0; 

long temp, counter = 0; 

 

//CRC FAST 

 

const uint16_t crctalbeabs[] = { 

0x0000, 0xCC01, 0xD801, 0x1400, 0xF001, 0x3C00, 0x2800, 

0xE401, 

0xA001, 0x6C00, 0x7800, 0xB401, 0x5000, 0x9C01, 0x8801, 

0x4400 

};

http://www.programmerall.com/article/7108310177/
http://www.ip33.com/crc.html


56   

 

Διπλωματική Εργασία της Ελένης Σαμαρά  Ε.Μ.Π. - 2022 

 

uint16_t crc16tablefast(uint8_t *ptr, uint16_t len) 

{ 

uint16_t crc = 0xffff; uint16_t i; 

uint8_t ch; 

 

for (i = 0; i < len; i++) { ch = *ptr++; 

crc = crctalbeabs[(ch ^ crc) & 15] ^ (crc >> 4); 

crc = crctalbeabs[((ch >> 4) ^ crc) & 15] ^ (crc >> 4); 

} 

return crc; 

} 

//END OF CRC FAST 

 

void setup() 

{ 

// lASER PROGRAMING COMMANDS 

 

byte message[] = {0x01, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x95, 0xCB };// START CONTINUSE 

MEASURMENT 

 

Serial.begin(38400); delay (300); Serial8.begin(115200); delay (300); 

 

//PROGRAMING LASER 1 

 

Serial1.begin(BAUDRATE); Serial1.setTimeout(60); delay (300); 

Serial1.write(message, sizeof(message)); delay (300); 

Serial1.flush(); delay(300); 

 

//PROGRAMING LASER 2 

 

Serial2.begin(BAUDRATE2); Serial2.setTimeout(60); delay (300); 

Serial2.write(message, sizeof(message)); delay (300); 

Serial2.flush(); delay(300); 

 

//PROGRAMING LASER 3 

 

Serial3.begin(BAUDRATE); Serial3.setTimeout(60); delay (300); 

Serial3.write(message, sizeof(message)); delay (300); 

Serial3.flush(); delay(300); 
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//PROGRAMING LASER 4 

 

Serial4.begin(BAUDRATE); Serial4.setTimeout(60); delay (300); 

Serial4.write(message, sizeof(message)); delay (300); 

Serial4.flush(); delay(300); 

 

//PROGRAMING LASER 5 

 

Serial5.begin(BAUDRATE); Serial5.setTimeout(60); delay (300); 

Serial5.write(message, sizeof(message));  

delay (300); 

Serial5.flush(); delay(300); 

 

//PROGRAMING LASER 6 

 

Serial6.begin(BAUDRATE2); Serial6.setTimeout(60); delay (300); 

Serial6.write(message, sizeof(message)); delay (300); 

Serial6.flush(); delay(300); 

 

//PROGRAMING LASER 7 

 

Serial7.begin(BAUDRATE); Serial7.setTimeout(60); delay (300); 

Serial7.write(message, sizeof(message)); delay (300); 

Serial7.flush(); delay(300); 

 

//ENCODER  

 

pinMode(ResetPin, INPUT_PULLDOWN); // internal pulldown input pin 8 only for Teensy 3.6 

// pinMode(ResetPin, INPUT); // this is only for arduino uno 

digitalRead(ResetPin)==HIGH; delay(100);  

digitalRead(ResetPin)==LOW; 

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ResetPin), Reset, RISING); 

 

pinMode(39, INPUT_PULLUP); // internal pullup input pin 39 pinMode(41, INPUT_PULLUP); // 

internal pullup input pin 41 

 

//Setting up interrupt 

//A rising pulse from encodenren activated ai0(). 

AttachInterrupt 0 is DigitalPin nr 2 on moust Arduino (Uno, Nano, Mini, other 328chip -based) for 

further info go to attachInterrupt on arduino reference. 

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(39), ai0, RISING); 



58   

 

Διπλωματική Εργασία της Ελένης Σαμαρά  Ε.Μ.Π. - 2022 

 

//B rising pulse from encodenren activated ai1(). 

AttachInterrupt 1 is DigitalPin nr 3 on moust Arduino (Uno, Nano, Mini, other 328chip-based) for 

further info go to attachInterrupt on arduino reference. 

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(41), ai1, RISING); 

} 

void loop() 

{ 

//READING MEASUREMENTS OF LASER 1 AT Serial1 

 

if (Serial1.available()>0) { 

Serial1.readBytes(buf, 9); 

delay (100); 

Serial1.flush(); 

//Serial.print(buf[0],HEX); Serial.print("\t"); 

//Serial.print(buf[1],HEX); Serial.print("\t"); 

//Serial.print(buf[2],HEX); Serial.print("\t"); 

//Serial.print(buf[3],HEX); Serial.print("\t"); 

//Serial.print(buf[4],HEX); Serial.print("\t"); 

//Serial.print(buf[5],HEX); Serial.print("\t"); 

//Serial.print(buf[6],HEX); Serial.print("\t"); 

//Serial.print(buf[7],HEX); Serial.print("\t"); 

//Serial.println(buf[8], HEX); 

 

Byte data0= buf[0]; 

Byte data0= buf[1]; 

Byte data0= buf[2]; 

Byte data0= buf[3]; 

Byte data0= buf[4]; 

Byte data0= buf[5]; 

Byte data0= buf[6]; 

Byte data0= buf[7]; 

Byte data0= buf[8]; 

 

//CRC LASER1 

 

uint16_t CRCtest1 = (crc16tablefast(buf, sizeof(buf))); unsigned long combined1 = 0; 

combined1 = (data3<<24) | (data4<<16) | (data5<<8) | (data6<<0); 

 

// CALIBRATION FACTORS OF LASER 1 
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float a1=1; float b1=0; 

int dist1 = a1 * combined1 + b1; 

//   

 

if (data3==0 && data4==0 && CRCtest1==0) { xen1=dist1;} else {xen1=1;} 

} 

else {xen1=1;} 

 

// READING MEASUREMENTS OF LASER 2 AT Serial2 

 

if (Serial2.available()>0) { 

Serial2.readBytes(buf, 9);delay (100);Serial2.flush(); 

 

Byte data0= buf[0]; 

Byte data0= buf[1]; 

Byte data0= buf[2]; 

Byte data0= buf[3]; 

Byte data0= buf[4]; 

Byte data0= buf[5]; 

Byte data0= buf[6]; 

Byte data0= buf[7]; 

Byte data0= buf[8]; 

 

 

//CRC LASER2 

 

uint16_t CRCtest2 = (crc16tablefast(buf, sizeof(buf))); unsigned long combined2 = 0; 

combined2 = (data3<<24) | (data4<<16) | (data5<<8) | (data6<<0); 

 

// CALIBRATION FACTORS OF LASER 2 

 

float a2=1; float b2=0; 

int dist2 = a2 * combined2 + b2; 

 

//   

if (data3==0 && data4==0 && CRCtest2==0) 

{xen2=dist2;} else {xen2=2;} 

} 

else {xen2=2;} 
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//READING MEASUREMENTS OF LASER 3 AT Serial3 

 

if (Serial3.available()>0) { 

Serial3.readBytes(buf, 9);delay (100);Serial3.flush(); 

 

Byte data0= buf[0]; 

Byte data0= buf[1]; 

Byte data0= buf[2]; 

Byte data0= buf[3]; 

Byte data0= buf[4]; 

Byte data0= buf[5]; 

Byte data0= buf[6]; 

Byte data0= buf[7]; 

Byte data0= buf[8]; 

 

//CRC LASER3 

 

uint16_t CRCtest3 = (crc16tablefast(buf, sizeof(buf))); unsigned long combined3 = 0; 

combined3 = (data3<<24) | (data4<<16) | (data5<<8) | (data6<<0); 

 

// CALIBRATION FACTORS OF LASER 2 

 

float a3=1; float b3=0; 

int dist3 = a3 * combined3 + b3; 

 

//   

if (data3==0 && data4==0 && CRCtest3==0) {xen3=dist3;} 

else {xen3=3;} 

} 

else {xen3=3;} 

 

 

//READING MEASUREMENTS OF LASER 4 AT Serial4 

 

if (Serial4.available()>0) { 

Serial4.readBytes(buf, 9);delay (100);Serial4.flush(); 

 

 

Byte data0= buf[0]; 

Byte data0= buf[1]; 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Κώδικας Αισθητήρων   61 

 

Κατασκευή Τρισδιάστατου Σαρωτή για την Μέτρηση Παραμόρφωσης Επιφανειακών Φορέων 

Byte data0= buf[2]; 

Byte data0= buf[3]; 

Byte data0= buf[4]; 

Byte data0= buf[5]; 

Byte data0= buf[6]; 

Byte data0= buf[7]; 

Byte data0= buf[8]; 

 

//CRC LASER 4 

 

uint16_t CRCtest4 = (crc16tablefast(buf, sizeof(buf))); unsigned long combined4 = 0; 

combined4 = (data3<<24) | (data4<<16) | (data5<<8) | (data6<<0); 

 

//CALIBRATION FACTORS OF LASER 4 

 

float a4=1; float b4=0; 

int dist4 = a4 * combined4 + b4; 

 

//   

if (data3==0 && data4==0 && CRCtest4==0) {xen4=dist4;} else {xen4=4;} 

} 

else {xen4=4;} 

// READING MEASUREMENTS OF LASER 5 AT Serial5 

 

if (Serial5.available()>0) { 

Serial5.readBytes(buf, 9);delay (100);Serial5.flush(); 

 

 

Byte data0= buf[0]; 

Byte data0= buf[1]; 

Byte data0= buf[2]; 

Byte data0= buf[3]; 

Byte data0= buf[4]; 

Byte data0= buf[5]; 

Byte data0= buf[6]; 

Byte data0= buf[7]; 

Byte data0= buf[8]; 

 

//CRC LASER 5 

 

uint16_t CRCtest5 = (crc16tablefast(buf, sizeof(buf))); unsigned long combined5 = 0; 
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combined5 = (data3<<24) | (data4<<16) | (data5<<8) | (data6<<0); 

 

//CALIBRATION FACTORS OF LASER 5 

 

 

float a5=1; float b5=0; 

int dist5 = a5 * combined5 + b5; 

 

//   

if (data3==0 && data4==0 && CRCtest5==0) {xen5=dist5;} else {xen5=5;} 

} 

else {xen5=5;} 

 

// READING MEASUREMENTS OF LASER 6 AT Serial6 

 

if (Serial6.available()>0) { 

Serial6.readBytes(buf, 9);delay (100);Serial6.flush(); 

 

 

Byte data0= buf[0]; 

Byte data0= buf[1]; 

Byte data0= buf[2]; 

Byte data0= buf[3]; 

Byte data0= buf[4]; 

Byte data0= buf[5]; 

Byte data0= buf[6]; 

Byte data0= buf[7]; 

Byte data0= buf[8]; 

 

//CRC LASER 6 

 

uint16_t CRCtest6= (crc16tablefast(buf, sizeof(buf))); unsigned long combined6 = 0; 

combined6 = (data3<<24) | (data4<<16) | (data5<<8) | (data6<<0); 

 

//CALIBRATION FACTORS OF LASER 6 

 

float a6=1; float b6=0; 

int dist6 = a6 * combined6 + b6; 

 

//   

if (data3==0 && data4==0 && CRCtest6==0) {xen6=dist6;} else {xen6=6;} 
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} 

else {xen6=6;} 

 

 

// READING MEASUREMENTS OF LASER 7 Serial7 

 

if (Serial7.available()>0) { 

Serial7.readBytes(buf, 9);delay (100);Serial7.flush(); 

Byte data0= buf[0]; 

Byte data0= buf[1]; 

Byte data0= buf[2]; 

Byte data0= buf[3]; 

Byte data0= buf[4]; 

Byte data0= buf[5]; 

Byte data0= buf[6]; 

Byte data0= buf[7]; 

Byte data0= buf[8]; 

 

//CRC LASER7 

 

uint16_t CRCtest7 = (crc16tablefast(buf, sizeof(buf))); unsigned long combined7 = 0; 

combined7 = (data3<<24) | (data4<<16) | (data5<<8) | (data6<<0); 

//CALIBRATION FACTORS OF LASER 7  

 

float a7=1; 

float b7=0; 

int dist7 = a7 * combined7 + b7; 

 

//   

if (data3==0 && data4==0 && CRCtest7==0) {xen7=dist7;} else {xen7=7;} 

} 

else {xen7=7;} 

 

//ENCODER  READINGS  

 

if( counter != temp ){ counter=encoder; 

Serial.println (encoder); temp = counter; 

} 

 

//Create String and send data to serial port 8 
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//if (xen1 > 10 && xen2 > 10 && xen3>10 && xen4>10 && xen5>10 && xen6>10 && xen7 >10) { 

String s1= (xen1);  

String s2= (xen2);  

String s3= (xen3);  

String s4= (xen4); 

 String s5= (xen5);  

String s6= (xen6);  

String s7= (xen7);  

String s8= (encoder);  

String stotal=(s1+"\t"+s2+"\t"+s3+"\t"+s4+"\t"+s5+"\t"+s6+"\t"+s7+"\t"+s8);  

Serial.println(stotal); 

Serial8.println(stotal);  

delay(500);//prosthiki 

//} 

} 

 

void ai0() { 

// ai0 is activated if DigitalPin nr 2 is going from LOW to HIGH 

// Check pin 3 to determine the direction if(digitalRead(41)==LOW) { 

counter++; 

}else{ counter--; 

} 

} 

 

void ai1() { 

// ai0 is activated if DigitalPin nr 3 is going from LOW to HIGH 

// Check with pin 2 to determine the direction if(digitalRead(39)==LOW) { 

counter--; 

}else{ counter++; 

} 

} 

 

void Reset(){ 

// Check with pin 8 if to set HIGH reset the counder ResetState = digitalRead(ResetPin); 

if (ResetState == HIGH) { counter=0; 

} 

} 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Κώδικας ESP32 (πομπός) 

 Στο συγκεκριμένο παράρτημα παρατίθεται ο προγραμματιστικός κώδικας που 
χρησιμοποιήθηκε για τον ESP32 που είχε τον ρόλο του πομπού. Αρχικά γίνεται επίκληση 
των απαραίτητων βιβλιοθηκών και δημιουργούνται οι μεταβλητές αποθήκευσης των 
μετρήσεων. Έπειτα, στον βρόγχο void setup() γίνεται αφύπνιση του επεξεργαστή και γίνεται 
η σύζευξη του πομπού με τον δέκτη. Τέλος, στον βρόγχο void loop(), γίνεται η κατάλληλη 
επεξεργασία των δεδομένων ώστε να σταλούν στον δέκτη μέσω Wi-Fi. 

 

//https://randomnerdtutorials.com/esp-now-esp32-arduino-ide/ #include <esp_now.h> 

#include <WiFi.h> 

 

// REPLACE WITH YOUR RECEIVER MAC Address 

uint8_t broadcastAddress[] = {0x10, 0x52, 0x1C, 0x67, 0xD3, 0x3C}; 

 

// Structure example to send data Must match the receiver structure 

typedef struct struct_message { int a; 

int b; 

} struct_message; 

 

// Create a struct_message called myData struct_message myData; 

 

// callback when data is sent 

void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status) { 

Serial.print("\r\nLast Packet Send Status:\t"); Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? 

"Delivery 

Success" : "Delivery Fail"); 

} 

 

void setup() { Serial.begin(115200); Serial2.begin(115200); Serial2.setTimeout(10); 

 

// Set device as a Wi-Fi Station WiFi.mode(WIFI_STA); 

// Init ESP-NOW 

if (esp_now_init() != ESP_OK) { Serial.println("Error initializing ESP-NOW"); return; 

} 

// Once ESPNow is successfully Init, we will register for Send CB to 

// get the status of Trasnmitted packet 
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esp_now_register_send_cb(OnDataSent); 

// Register peer esp_now_peer_info_t peerInfo; 

memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6); 

peerInfo.channel = 0; peerInfo.encrypt = false; 

// Add peer 

if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK){ Serial.println("Failed to add peer"); return; 

} 

} 

 

void loop() { 

if (Serial2.available() > 0) { 

String total = Serial2.readString(); String L1; //data String 

String L2; 

int ind1; // , locations int ind2; 

 

ind1 = total.indexOf('\t'); //finds location of first , L1 = total.substring(0, ind1); //captures 

first data 

String 

ind2 = total.indexOf('\t', ind1+1 ); //finds location of second , 

L2 = total.substring(ind1+1);//, ind2+1); //captures second data String 

 

int x1 = L1.toInt(); int x2 = L2.toInt(); Serial.println(x1); Serial.println(x2); 

myData.a = x1; myData.b = x2; 

 

total = ""; 

L1=""; 

L2=""; 

// Send message via ESP-NOW 

esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t 

*) &myData, sizeof(myData)); 

 

if (result == ESP_OK) { Serial.println("Sent with success"); 

} 

else { 

Serial.println("Error sending the data"); 

} 

delay(300); 

} 

} 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Κώδικας ESP32 (δέκτης) 

 Στο συγκεκριμένο παράρτημα παρατίθεται ο προγραμματιστικός κώδικας που 
χρησιμοποιήθηκε για τον ESP32 που είχε τον ρόλο του δέκτη. Αρχικά γίνεται επίκληση των 
απαραίτητων βιβλιοθηκών και δημιουργούνται οι μεταβλητέςσύζευξης με τον πομπό. 
Έπειτα, στον βρόγχο void setup() γίνεται αφύπνιση του επεξεργαστή και γίνεται η σύζευξη 
του δέκτη με τον πομπό. Στον βρόγχο void loop(), δεν υπάρχει απαίτηση για την συγγραφή 
κώδικα. 

 

//https://randomnerdtutorials.com/esp-now-esp32-arduino-ide/ #include <esp_now.h> 

#include <WiFi.h> 

 

// Structure example to receive data 

// Must match the sender structure typedef struct struct_message { 

int a;  int b; 

} struct_message; 

 

// Create a struct_message called myData struct_message myData; 

 

// callback function that will be executed when data is received void OnDataRecv(const uint8_t * 

mac, const uint8_t *incomingData, int len) { 

memcpy(&myData, incomingData, sizeof(myData)); 

 

Serial.print(myData.a); Serial.print("\t"); Serial.println(myData.b); 

 

//Serial.println(); 

} 

 

void setup() { 

// Initialize Serial Monitor Serial.begin(115200); 

 

// Set device as a Wi-Fi Station WiFi.mode(WIFI_STA); 

 

// Init ESP-NOW 

if (esp_now_init() != ESP_OK) { Serial.println("Error initializing ESP-NOW"); return; 

} 

// Once ESPNow is successfully Init, we will register for recv CB to 

// get recv packer info esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv); 

} 

void loop() {} 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - Κώδικας Stepper Motor 

 Στο συγκεκριμένο παράρτημα παρατίθεται ο προγραμματιστικός κώδικας που 
χρησιμοποιήθηκε για το Stepper Motor. Αρχικά δημιουργούνται οι απαραίτητες 
μεταβλητές καθορισμού της φοράς κίνησης του σαρωτή. Έπειτα, στον βρόγχο void setup() 
γίνεται αφύπνιση του επεξεργαστή και η αντιστοίχηση των περιφερειακών θυρών με τις 
λειτουργίες τους. Εκτός του πρώτου κύριου βρόγχου, δημιουργούνται δευτερεύοντες 
βρόγχοι για την κίνηση και τη διακοπή αυτής στον φορεά.  Στον βρόγχο void loop(), γίνετα 
επίκληση των δευτερεύοντων βρόγχων. 

 

//MOTOR 1 

int stepPin1 = 9;  

int dirPin1 = 8;  

int enblPin1 = 10; 

//MOTOR 2 

int stepPin2 = 3; int dirPin2 = 2; int enblPin2 = 4; 

//STEPS/100mm (one cycle=25601steps =150.796mm by using pulley with d=48mm) 

int steps = 16977; 

//MOTOR SPEED (MANUAL HANDLING) 

int n; int f; 

//PONTESIOMETER 

int jst; 

//START-PAUSE BUTTON 

const int bt =7 ; int state1 = 0; boolean z; 

//RESET BUTTON 

const int RESET =5 ; int RESETstate = 1; int rst; 

//MEASUREMENTS 

int StartMesurmnt=0; int x; 

float s; float sum; float l; 

//SET TIMEOUT FOR MEASUREMENTS 

int time_for_measurements = 2000; 

 

void setup() { analogReadResolution(12); pinMode(A1, INPUT); pinMode(bt, INPUT); 

pinMode(RESET, INPUT); 

digitalWrite (state1, LOW); 

digitalWrite (RESETstate, LOW); 

 

pinMode (stepPin1, OUTPUT); pinMode (stepPin2, OUTPUT); pinMode (dirPin1, OUTPUT); pinMode 

(dirPin2, OUTPUT); pinMode (enblPin1, OUTPUT); pinMode (enblPin2, OUTPUT); 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); digitalWrite(stepPin1, LOW); 

digitalWrite(stepPin2, LOW); Serial.begin(115200);
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} 

 

void amfitheatro(){ z= digitalRead(bt); if (z==false){ 

jst= analogRead(A1); RESETstate=digitalRead(RESET); 

if (jst<1000){MANUALamfitheatro();} else{MANUALstopit();} 

if (jst>3000){MANUALcontrolroom();} else{MANUALstopit();} if(RESETstate==HIGH) sum=0; 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); digitalWrite(stepPin1, LOW); 

digitalWrite(stepPin2, LOW); x=sum; 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

else{ 

digitalWrite(dirPin1, LOW); digitalWrite(dirPin2, HIGH); digitalWrite(enblPin1, HIGH); 

digitalWrite(enblPin2, HIGH); digitalWrite(stepPin1, HIGH); digitalWrite(stepPin2, HIGH); 

delayMicroseconds(1000); digitalWrite(stepPin1, LOW); digitalWrite(stepPin2, LOW); 

delayMicroseconds(10); 

} 

} 

 

void controlroom(){ z= digitalRead(bt); if (z==false){ 

jst= analogRead(A1); RESETstate=digitalRead(RESET); 

if (jst<1000){MANUALamfitheatro();} else{MANUALstopit();} 

if (jst>3000){MANUALcontrolroom();} else{MANUALstopit();} if(RESETstate==HIGH) sum=0;//// 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); digitalWrite(stepPin1, LOW); 

digitalWrite(stepPin2, LOW); x=sum; 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

else{ 

digitalWrite(dirPin1, HIGH); digitalWrite(dirPin2, LOW); digitalWrite(enblPin1, HIGH); 

digitalWrite(enblPin2, HIGH); digitalWrite(stepPin1, HIGH); digitalWrite(stepPin2, HIGH); 

delayMicroseconds(1000); digitalWrite(stepPin1, LOW); digitalWrite(stepPin2, LOW); 

delayMicroseconds(10); 

} 

} 

 

void MANUALstopit(){ digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

} 

 

void MANUALamfitheatro(){ jst= analogRead(A1); if(jst<1000 && jst>300){ 
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n=1000; f=10; 

} 

else if(jst<300 && jst>40){ n=500; 

f=10; 

} 

else if(jst<40){ n=300; 

f=10; 

} 

digitalWrite(dirPin1, LOW); digitalWrite(dirPin2, HIGH); digitalWrite(enblPin1, HIGH); 

digitalWrite(enblPin2, HIGH); digitalWrite(stepPin1, HIGH); digitalWrite(stepPin2, HIGH); 

delayMicroseconds(n); digitalWrite(stepPin1, LOW); 

 

digitalWrite(stepPin2, LOW); delayMicroseconds(f); 

} 

 

void MANUALcontrolroom(){ jst= analogRead(A1); if(jst>3000 && jst<3500){ 

n=1000; f=10; 

} 

else if(jst>3500 && jst<4060){ n=500; 

f=10; 

} 

else if(jst>4060){ n=300; 

f=10; 

} 

digitalWrite(dirPin1, HIGH); digitalWrite(dirPin2, LOW); digitalWrite(enblPin1, HIGH); 

digitalWrite(enblPin2, HIGH); digitalWrite(stepPin1, HIGH); digitalWrite(stepPin2, HIGH); 

delayMicroseconds(n); digitalWrite(stepPin1, LOW); digitalWrite(stepPin2, LOW); 

delayMicroseconds(f); 

} 

 

 

 

void measure(){ 

for(x=sum; x<steps; x++){ amfitheatro(); StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; 

Serial.print(sum); 

 

Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 
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for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure2(); 

} 

 

void measure2(){ 

for(sum=x; sum<(steps*2); x++){ amfitheatro(); StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); 

sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); 

Serial.print("\t"); 

 

Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure3(); 

} 

void measure3(){ 

for(sum=x; sum<(steps*3) ; x++){ amfitheatro(); StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); 

sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure4(); 

} 

 

void measure4(){ 

for(sum=x; sum<(steps*4) ; x++){ amfitheatro(); StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); 

sum= x; 

Serial.print(sum); 

 

Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 
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for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure5(); 

} 

 

void measure5(){ 

for(sum=x; sum<(steps*5) ; x++){ amfitheatro(); StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); 

sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); 

Serial.print("\t"); 

 

Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure6(); 

} 

 

void measure6(){ 

for(sum=x; sum<(steps*6) ; x++){ amfitheatro(); StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); 

sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure7(); 

} 

 

void measure7(){ 

for(sum=x; sum<(steps*7) ; x++){ amfitheatro(); StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); 

sum= x; 

 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 



74   

 

Διπλωματική Εργασία της Ελένης Σαμαρά  Ε.Μ.Π. - 2022 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure8(); 

} 

 

void measure8(){ 

for(sum=x; sum<(steps*8) ; x++){ amfitheatro(); StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); 

sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); 

 

Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure9(); 

} 

 

void measure9(){ 

for(sum=x; sum<(steps*9) ; x++){ amfitheatro(); StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); 

sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure10(); 

} 

 

void measure10(){ 

for(sum=x; sum<(steps*10) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); 

Serial.print("\t"); 

 

sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 
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} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure11(); 

} 

 

void measure11(){ 

for(sum=x; sum<(steps*11) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ 

StartMesurmnt=1; 

 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure12(); 

} 

 

void measure12(){ 

for(sum=x; sum<(steps*12) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure13(); 

} 

 

void measure13(){ 

for(sum=x; sum<(steps*13) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; 
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Serial.print(x); 

 

Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure14(); 

} 

 

void measure14(){ 

for(sum=x; sum<(steps*14) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ 

 

StartMesurmnt=1; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay 

(time_for_measurements); 

} 

measure15(); 

} 

 

void measure15(){ 

for(sum=x; sum<(steps*15) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure16(); 

} 

 

void measure16(){ 
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for(sum=x; sum<(steps*16) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; 

 

Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure17(); 

} 

 

void measure17(){ 

for(sum=x; sum<(steps*17) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure18(); 

} 

 

void measure18(){ 

for(sum=x; sum<(steps*18) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure19(); 

} 
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void measure19(){ 

for(sum=x; sum<(steps*19) ; x++){ amfitheatro(); 

 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure20(); 

} 

 

void measure20(){ 

for(sum=x; sum<(steps*20) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); 

 

digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure21(); 

} 

 

void measure21(){ 

for(sum=x; sum<(steps*21) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure22(); 
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} 

 

void measure22(){ 

for(sum=x; sum<(steps*22) ; x++){ 

 

amfitheatro(); StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); 

Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure23(); 

} 

 

 

void measure23(){ 

for(sum=x; sum<(steps*23) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); 

Serial.println(); 

 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure24(); 

} 

 

void measure24(){ 

for(sum=x; sum<(steps*24) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 
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for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure25(); 

} 
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void measure25(){ 

for(sum=x; sum<(steps*25) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure26(); 

} 

 

void measure26(){ 

for(sum=x; sum<(steps*26) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); 

Serial.print(StartMesurmnt); 

 

Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure27(); 

} 

 

void measure27(){ 

for(sum=x; sum<(steps*27) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 
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measure28(); 

} 
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void measure28(){ 

for(sum=x; sum<(steps*28) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure29(); 

} 

 

void measure29(){ 

for(sum=x; sum<(steps*29) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); 

Serial.print("\t"); 

 

Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure30(); 

} 

 

void measure30(){ 

for(sum=x; sum<(steps*30) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 
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measure31(); 
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} 

 

void measure31(){ 

for(sum=x; sum<(steps*31) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure32(); 

} 

 

void measure32(){ 

for(sum=x; sum<(steps*32) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); 

 

Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure33(); 

} 

 

void measure33(){ 

for(sum=x; sum<(steps*33) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 
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} 
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measure34(); 

} 

 

void measure34(){ 

for(sum=x; sum<(steps*34) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure35(); 

} 

 

void measure35(){ 

for(sum=x; sum<(steps*35) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure36(); 

} 

 

void measure36(){ 

for(sum=x; sum<(steps*36) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); 
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delay (time_for_measurements); 
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} 

measure37(); 

} 

 

void measure37(){ 

for(sum=x; sum<(steps*37) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure38(); 

} 

 

void measure38(){ 

for(sum=x; sum<(steps*38) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); 

Serial.print("\t"); 

 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure39(); 

} 

 

void measure39(){ 

for(sum=x; sum<(steps*39) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 
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for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

Serial.println(StartMesurmnt); 

 

delay (time_for_measurements); 

} 

measure40(); 

} 

 

void measure40(){ 

for(sum=x; sum<(steps*40) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure41(); 

} 

 

void measure41(){ 

for(sum=x; sum<(steps*41) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; 

Serial.print(sum); 

 

Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure42(); 

} 

 

void measure42(){ 

for(sum=x; sum<(steps*42) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 
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Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); 

Serial.print("\t"); 

 

Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure43(); 

} 

 

void measure43(){ 

for(sum=x; sum<(steps*43) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure44(); 

} 

 

void measure44(){ 

for(sum=x; sum<(steps*44) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); 

sum= x; 

 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure45(); 

} 
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void measure45(){ 

for(sum=x; sum<(steps*45) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); 

 

Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure46(); 

} 

 

void measure46(){ 

for(sum=x; sum<(steps*46) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure47(); 

} 

 

void measure47(){ 

for(sum=x; sum<(steps*47) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); 

Serial.print("\t"); 

 

sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 
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measure48(); 

} 

 

void measure48(){ 

for(sum=x; sum<(steps*48) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ 

StartMesurmnt=1; 

 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure49(); 

} 

 

void measure49(){ 

for(sum=x; sum<(steps*49) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure50(); 

} 

 

void measure50(){ 

for(sum=x; sum<(steps*50) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; 

Serial.print(x); 

 

Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 
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digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure51(); 

} 

 

void measure51(){ 

for(sum=x; sum<(steps*51) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ 

 

StartMesurmnt=1; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay 

(time_for_measurements); 

} 

measure52(); 

} 

 

void measure52(){ 

for(sum=x; sum<(steps*52) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure53(); 

} 

 

void measure53(){ 

for(sum=x; sum<(steps*53) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; 

 

Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 
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} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure54(); 

} 

 

void measure54(){ 

for(sum=x; sum<(steps*54) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure55(); 

} 

 

void measure55(){ 

for(sum=x; sum<(steps*55) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure56(); 

} 

 

void measure56(){ 

for(sum=x; sum<(steps*56) ; x++){ amfitheatro(); 
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StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure57(); 

} 

 

void measure57(){ 

for(sum=x; sum<(steps*57) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); 

 

digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure58(); 

} 

 

void measure58(){ 

for(sum=x; sum<(steps*58) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure59(); 

} 

 

void measure59(){ 

for(sum=x; sum<(steps*59) ; x++){ 
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amfitheatro(); StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); 

Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure60(); 

} 

 

void measure60(){ 

for(sum=x; sum<(steps*60) ; x++){ amfitheatro(); 

StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x; Serial.print(sum); Serial.print("\t"); 

l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin2, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

parking(); 

} 

void parking(){ for(sum=x; sum>0; x--){ 

controlroom(); StartMesurmnt=0; Serial.print(x); Serial.print("\t"); sum= x;//+s; Serial.print(sum); 

Serial.print("\t"); l=(sum*150.796)/25600; 

Serial.print(l); Serial.print("\t"); Serial.print(StartMesurmnt); Serial.println(); 

} 

digitalWrite(enblPin1, LOW); digitalWrite(enblPin1, LOW); 

for(s=0; s<(time_for_measurements/1000);s++){ StartMesurmnt=1; 

Serial.print(sum); Serial.print("\t"); Serial.println(StartMesurmnt); delay (time_for_measurements); 

} 

measure(); 

} 

 

void loop(){ measure(); 

} 
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