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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί σύγχρονα συστήµατα 

αναγνώρισης και αποφυγής εµποδίων τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως ως 

βοηθητικά συστήµατα για τυφλούς, σε αυτοµατοποιηµένες πόρτες, ηλεκτρονικά 

αυτοκίνητα κ.ά. Στην διπλωµατική αυτή εργασία κατασκευάσαµε ένα σύστηµα 

αναγνώρισης εµποδίων µε ψηφιακή επεξεργασία σήµατος µε σκοπό να 

χρησιµοποιηθεί ως βοηθητικό σύστηµα πλοήγησης για άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης. Για την κατασκευή του συστήµατος αυτού, προγραµµατίσαµε τον 

µικροελεγκτή ADuC 7026. 

  

Η εργασία αυτή περιλαµβάνει 6 κεφάλαια. Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο 

περιγράφονται οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί µε σκοπό τον υπολογισµό 

αποστάσεων καθώς και οι τεχνολογίες που εφαρµόζονται σε κάθε τεχνική. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα ήδη υπάρχοντα βοηθητικά συστήµατα για 

τυφλούς µε έµφαση στο σύστηµα Navbelt και στον τρόπο λειτουργίας του. Στην 

συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές έννοιες των µικροελεγκτών 

και στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά ο προγραµµατισµός του 

µικροελεγκτή ADuC 7026 τον οποίο και χρησιµοποιήσαµε. Στο πέµπτο κεφάλαιο 

περιγράφεται το φαινόµενο του πιεζοηλεκτρισµού και ο τρόπος λειτουργίας των 

αισθητήρων. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 γίνεται λεπτοµερής επεξήγηση του κώδικα του 

προγράµµατος σύµφωνα µε το οποίο προγραµµατίστηκε ο ADuC 7026 µε σκοπό την 

κατασκευή του τελικού συστήµατος αναγνώρισης εµποδίων. Το τελικό πρόγραµµα 

παρατίθεται στο παράρτηµα. Ο προγραµµατσµός του µικροελεγκτή έγινε σε γλώσσα 

προγραµµατισµού C. 
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SUMMARY 

 

During the last three decades there have been developed systems for object detection 

and collision avoidance. These systems are commonly used as electronic devices in 

order to assist the blind for autonomous navigation, they are also used in automatic 

doors, alarm systems, electronic cars etc. In this text, we developed an Electronic 

Travel Aid System that can be used by blind for navigation. The microcontroller used 

is ADuC7026. 

The thesis consists of 6 chapters. To be more specific, in chapter one are summarized 

the non-contact ranging techniques and the applicable technologies. Chapter two 

covers the existing Electronic Travel Aid Systems (ETAs) with an emphasis on 

presentation Navbelt. Chapter  three covers the use and potential of embedded 

systems and microcontrolles and in chapter 4 microcontroller ADuC 7026 is 

presented. Chapter five deals with piezosensors and ultrasonic sensors. Finally, 

chapter 6 covers the explanation of programming ADuC 7026. The programming of 

microcontroller has been done in C. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ  ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ 
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η όραση είναι αδιαµφισβήτητα µία από τις πιο σηµαντικές ανθρώπινες αισθήσεις, 

ίσως και η πλέον απαραίτητη. Πολλοί τρέµουµε στην ιδέα της απώλειας της όρασης. 

Ωστόσο, υπάρχουν 45 εκατοµµύρια τυφλοί στον κόσµο, και το 2020 το ποστοστό 

αυτό προβλέπεται ότι θα διπλασιαστεί. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στην Αµερική ενώ 

έχουν καταγραφεί 250.000 τυφλοί, εκτιµάται ότι ο αριθµός τους φτάνει το 1.000.000 , 

ενώ επιπλέον 1.700.000 άνθρωποι αντιµετωπίζουν προβλήµατα όρασης (σε πιο ήπια 

µορφή). Οι παραπάνω αριθµοί αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1/3 του πληθυσµού της 

Αµερικής. Από το 1970 γίνονται προσπάθειες ανάπτυξης διαφόρων βοηθητικών 

συστηµάτων για τους τυφλούς (ETA) µε µεγάλη επιτυχία, όπως θα δούµε και στο 

κεφάλαιο 2. Συστήµατα αναγνώρισης εµποδίων ωστόσο, δεν χρησιµοποιούνται µόνο 

για αυτόν τον σκοπό, αλλά χρησιµοποιούνται ευρέως σε αυτοµατοποιηµένες 

συσκευές, βιοµηχανίες, αυτοκίνητα κ.ά. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εστιάσουµε στις διάφορες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για 

την µέτρηση µιας απόστασης µε σκοπό την αποφυγή ενός εµποδίου καθώς και στις 

τεχνολογίες που εφαρµόζονται για τον σκοπό αυτό. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί 

πολλές τέτοιες µέθοδοι ενώ αρκετές είναι ακόµα υπό µελέτη και δεν έχουν 

αναπτυχθεί πλήρως. Η αναγνώριση ενός εµποδίου, όπως θα δούµε και στην συνέχεια, 

µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους. Πέρα όµως από το πρόβληµα του υπολογισµού 

της απόστασης που απέχει ένα εµπόδιο από µια συγκεκριµένη θέση, προκύπτει και 

άλλο ένα ζήτηµα που αφορά στην τεχνολογία αποστολής σηµάτων προκειµένου να 

υπολογίσουµε την ζητούµενη απόσταση. Οι πιο διαδεδοµένες τεχνολογίες που 

εφαρµόζονται και τις οποίες θα µελετήσουµε είναι οι ακουστικές, οι οπτικές και οι 

ηλεκτροµαγνητικές. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια εντυπωσιακή αύξηση στην µελέτη των 

ροµποτικών συστηµάτων και των τρόπων αναγνώρισης και αποφυγής εµποδίων ανά 

τον κόσµο. Σε µη-βιοµηχανικό επίπεδο, έχουν αναπτυχθεί πολλά προγράµµατα µε 

σκοπό την βελτίωση των ήδη υπαρχόντων και εξειδίκευση σε κάποια συγκεκριµένη 

εφαρµογή. Πολλές από αυτές τις προσπάθειες, χρηµατοδοτούνται από τις 

κυβερνήσεις µε σκοπό την ανάπτυξη συστηµάτων για πυρόσβεση φωτιών, διεξαγωγή 

ερευνών στον βυθό, µεταφορά αντικειµένων κ.ά. 

Ένα σύνηθες πρόβληµα προκύπτει από την ανάγκη του συστήµατος για 

αλληλεπίδραση µε τα αντικείµενα-εµπόδια που βρίσκονται στον χώρο. Η πλατφόρµα 

που θα σχεδιαστεί, πρέπει να µπορεί να περιηγείται από µια γνωστή θέση στην 

επιθυµητή νέα θέση, αποφεύγοντας παράλληλα όλα τα εµπόδια (κινούµενα ή µη). 

Υπάρχει µια τάση υπέρ-απλούστευσης των θεµάτων αυτών καθώς θεωρείται ότι η 

ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας δίνει λύση και σε αυτά τα εξειδικευµένα 

προβλήµατα. Στην πραγµατικότητα η ανάπτυξη συστηµάτων για αναγνώριση και 

αποφυγή εµποδίων είναι αρκετά πολύπλοκη και οι αισθητήρες που χρησιµοποιούνται 
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σε τέτοια συστήµατα απαιτούν υψηλή ανάλυση δεδοµένων και εφαρµόζουν τεχνικές 

υψηλής τεχνολογίας.  

 

Η δυσκολία έγκειται στο ότι το περιβάλλον είναι συνήθως άγνωστο µε αποτέλεσµα 

να µην µπορούµε να βασιστούµε σε κάποιο είδος «µνήµης» του συστήµατος. 

Ταυτόχρονα, το σύστηµα πρέπει να είναι σε θέση να αποφύγει εµπόδια διαφόρων 

υλικών (που δεν είναι πάντα γνωστά) κάτω από διάφορες γωνίες (όχι µόνο στην 

ευθεία του), χωρίς να είναι δυνατός ο έλεγχος του background. Λαµβάνοντας υπ’ 

όψιν τους παραπάνω παράγοντες, οι αισθητήρες πρέπει να πληρούν κάποιες 

προϋποθέσεις: 

• Μεγάλο εύρος πεδίου κάλυψης 

• Ακρίβεια και συνέπεια (όσον αφορά τον τελικό στόχο) 

• Ακρίβεια και ευκολία κατανόησης των δεδοµένων 

• Ικανότητα αναγνώρισης πάσης φύσεως εµποδίων 

• Ανεκτικότητα και διαβάθµιση όσον αφορά το τελικό αποτέλεσµα 

• Απλό από άποψη υλικού (hardware) 

• Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας 

• Μικρό βάρος και µέγεθος 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε ότι µπορούµε να χωρίσουµε τους αισθητήρες 

σε δύο µεγάλες κατηγορίες :  

o αισθητήρες πλοήγησης , οι οποίοι απαιτούν υψηλή ανάλυση γωνίας για 

µακρινές αποστάσεις και 

o αισθητήρες αποφυγής εµποδίων, όπου δεν απαιτούν ιδιαίτερα υψηλή ανάλυση 

και χρησιµοποιούνται για µικρές αποστάσεις. 

 

1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Όπως προαναφέραµε, έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές υπολογισµού απόστασης 

(noncontact distance measurement techniques). Στην συνέχεια θα αναφερθούµε στις 

πιο γνωστές από αυτές, οι οποίες χρησιµοποιούνται ευρέως σε ροµπότ. Αυτές είναι οι 

τεχνικές : time of flight (TOF), proximity (εγγύτητας), triangulation 

(τριγωνοποίησης), phase modulation (µετατόπισης φάσης), frequency modulation 

(µετατόπισης συχνότητας), interferometry (παρεµβαλοµετρία), swept focus, return 

signal intensity (έντασης αντανακλώµενου σήµατος).  
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1.2.1  TIME OF FLIGHT 

  

Αυτή η τεχνική αναφέρεται στον χρόνο που απαιτείται προκειµένου ένας παλµός 

ενέργειας (pulse) να πάει από τον ποµπό στο παρατηρούµενο αντικείµενο και µετά 

πίσω πάλι στον ποµπό. Αυτή η ενέργεια συνήθως προέρχεται από υπερηχητικά 

σήµατα (Ultrasonic) ή radio ή από δέσµες φωτός. Οι σχετικές παράµετροι που 

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της απόστασης είναι η ταχύτητα του ήχου 

(σχεδόν 1 foot/millisecond), και η ταχύτητα του φωτός (1 foot/nanosecond). Η 

τεχνική αυτή ουσιαστικά µετράει τον χρόνο ενός κύκλου µεταξύ της διάχυσης ενός 

παλµού ενέργειας και της επιστροφής της ηχούς του, η οποία απορρέει από την 

αντανάκλαση της ενέργειας στο αντικείµενο. Από την φυσική είναι γνωστό ότι η 

απόσταση αυτή υπολογίζεται από τον τύπο: d= u*t , δηλαδή η ταχύτητα του κύµατος 

ενέργειας πολλαπλασιασµένη µε τον χρόνο που απαιτείται για να διανύσει την 

απόσταση αυτή. Βέβαια, πρέπει να προσέξουµε το γεγονός ότι ο χρόνος σε αυτήν την 

περίπτωση είναι ο χρόνος που απαιτείται για να διανύσει την διπλάσια απόσταση. Για 

αυτόν τον λόγο ο χρόνος αυτός πρέπει να µειωθεί στο µισό προκειµένου να 

αντιπροσωπεύει τον πραγµατικό χρόνο. 

 

Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι: 

  

• Έχουµε απ’ ευθείας µεταφορά ενέργειας από τον ποµπό στο αντικείµενο και 

πάλι πίσω στον αποδέκτη (µια ευθεία γραµµή). Στην πραγµατικότητα ποµπός 

και αποδέκτης µπορεί να είναι η ίδια συσκευή, 

• ∆εν έχουµε πολυπλοκότητα στους υπολογισµούς και δεν βασιζόµαστε σε 

παραδοχές για τις ιδιότητες του αντικειµένου, 

• Σχεδόν δεν αντιµετωπίζουµε καθόλου το "missing parts" πρόβληµα , αφού η 

απόσταση µεταξύ των ποµπών είναι ελάχιστη. Τα προβλήµατα "missing parts" 

προκύπτουν επειδή κάποια µέρη ενός αντικειµένου γίνονται αντιληπτά µόνο 

από µια συγκεκριµένη οπτική γωνία και 

• Ακρίβεια αποτελέσµατος. 

 

Κύριο µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι δεν επιστρέφεται όλη η ενέργεια που 

εστάλη, λόγω της διάχυσης. Μόνο ένα µικρό τµήµα της συνολικής ενέργειας 

επιστρέφει. Η υπόλοιπη ενέργεια είτε απορροφάται από το αντικείµενο (ανάλογα και 

την επιφάνειά του), είτε διαχέεται σε διαφορετικές γωνίες είτε ακόµα πηγαίνει σε 

άλλα αντικείµενα και επιστρέφει πάλι στον ποµπό δηµιουργώντας έτσι θόρυβο. 

Προκειµένου να δώσουµε µια µερική λύση στο πρόβληµα, πραγµατοποιούµε 

επαναλαµβανόµενες µετρήσεις προσπαθώντας έτσι να εξαλείψουµε τους θορύβους 

αυτούς, όταν βέβαια οι τιµές τους κυµαίνονται σε λογικά επίπεδα. Υπάρχουν βέβαια 

και περιπτώσεις όπου δεν επιστρέφεται καθόλου ενέργεια από το αντικείµενο πίσω 

στον ποµπό. 
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1.2.2  PROXIMITY 

Οι αισθητήρες εγγύτητας αρχικά σχεδιάστηκαν προκειµένου να είναι σε θέση να 

αντιλαµβάνονται την παρουσία αντικειµένων κοντά στον ανιχνευτή. Οι αισθητήρες 

αυτοί δέχονται πληροφορίες για το κοντινό τους περιβάλλον (συνήθως το εύρος τους 

κυµαίνεται από µια ίντσα έως µερικά πόδια), επεκτείνοντας την τεχνική δια αφής. 

Αργότερα, µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η απόδοσή τους αυξήθηκε πολύ και 

χρησιµοποιούνται πλέον σε αρκετές εφαρµογές. 

Η αξιοπιστία των χαρακτηριστικών τους, τα καθιστά ιδανικά για χρήση σε εξωτερικό 

χώρο, όπου οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, παρέχοντας απόκριση υψηλής ταχύτητας 

και ικανοποιητικό χρόνο εγγύησης. Η ικανότητά τους να «βλέπουν» µέσα από πολλά 

είδη υλικών (ακόµα και µη συµπαγή), επιτρέπει την λειτουργία τους ακόµα και όταν 

είναι βυθισµένοι (π.χ. σε περιπτώσεις πληµµυρών). Οι συσκευές που χρησιµοποιούν 

την τεχνική proximity είναι πολύ χρήσιµες σε περιπτώσεις ανίχνευσης αντικειµένων 

που κινούνται µε µεγάλη ταχύτητα , όταν η επαφή µε τα αντικείµενα αυτά µπορεί να 

προκαλέσει ζηµιά ή όταν απαιτείται διαχωρισµός µεταξύ µεταλλικών και µη 

αντικειµένων. 

Υπάρχουν ποικίλα είδη αισθητήρων εγγύτητας, ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας 

τους : permanent-magnetic sensors, inductive sensors, ultrasonic proximity sensors, 

optical proximity sensors. Η ανάλυση ωστόσο των παραπάνω ξεφεύγει από τα όρια 

της διπλωµατικής αυτής εργασίας και για αυτό δεν θα επεκταθούµε. 

 

Σχ. 1.1 

   

1.2.3  TRIANGULATION 

Η τεχνική αυτή έχει Ελληνικές και Αιγυπτιακές ρίζες και χρησιµοποιείται από παλιά 

στην πλοήγηση των πλοίων, σε έρευνες και σε µηχανολογικές εφαρµογές. Πρόκειται 

για µια απλή τριγωνοµετρική µέθοδο για τον υπολογισµό αποστάσεων και γωνιών 

που απαιτούνται προκειµένου να καθοριστεί η θέση ενός αντικειµένου. Μια 



16 

 

σηµαντική τριγωνοµετρική αρχή που χρησιµοποιείται κατά κόρον είναι ο νόµος των 

ηµιτόνων, σύµφωνα µε τον οποίον, όταν γνωρίζουµε µια πλευρά του τριγώνου και 

δύο γωνίες του, µπορούµε να υπολογίσουµε τις υπόλοιπες δύο πλευρές και την τρίτη 

γωνία από τις σχέσεις:   Β = Α sinΘ/ sinα και α = Α sinΘ/ sin(Θ+Φ) 

 

Σχ. 1.2 

Τα συστήµατα που χρησιµοποιούν την τεχνική της τριγωνοποίησης χωρίζονται σε 

παθητικά και ενεργά (passive and active).  

• Passive  : στα συστήµατα αυτά τοποθετούνται ανιχνευτές όπως TV κάµερες ή 

φωτοανιχνευτές στις θέσεις P1και P2. Και οι δύο αισθητήρες στοχεύουν στο 

ίδιο αντικείµενο, στο σηµείο P3, δηµιουργώντας έτσι ένα τρίγωνο. Η 

απόσταση µεταξύ των ανιχνευτών όσο και οι γωνίες αυτών µπορούν να 

µετρηθούν και στην συνέχεια να υπολογιστεί η απόσταση του αντικείµενου 

ενδιαφέροντος. Τα συστήµατα αυτά απαιτούν ειδικές καταστάσεις 

φωτεινότητας και κατά συνέπεια αν το περιβάλλον είναι πολύ σκοτεινό, 

πρέπει να παραχθεί τεχνητό φως. Επιπλέον αυτά τα συστήµατα 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα ανταπόκρισης (correspondence), τα οποία 

απορρέουν από την δυσκολία να ταιριάξουν τα σηµεία που βλέπουν από τον 

αισθητήρα µε τα σηµεία που φαίνονται από τον άλλο αισθητήρα. 

  

• Active : τα συστήµατα αυτά τοποθετούν σε ένα σηµείο (P1 ή P2) µία 

ελεγχόµενη δέσµη φωτός (π.χ. laser), η οποία κατευθύνεται στο σηµείο 

παρατήρησης P3. Ένας αισθητήρας τοποθετείται στην γωνία και «στοχεύει» 

στην P3. Στέλνοντας ενέργεια από το laser βρίσκει στον στόχο και 

επιστρέφει. Έτσι µπορούµε να υπολογίσουµε την απόσταση από το νόµο των 

ηµιτόνων. Εδώ δεν απαιτείται επιπλέον τεχνητό φως και δεν παρατηρείται το 

πρόβληµα ανταπόκρισης (correspondence). Τα συστήµατα αυτά ωστόσο 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα που απορρέουν από την αντανάκλαση και την 

απορρόφηση του φωτός από τα αντικείµενα. 

 

Η µέθοδος αυτή έχει και τα µειονεκτήµατά της. Τα πιο σηµαντικά είναι οι 

ανακρίβειες στις τριγωνοµετρικές µετρήσεις και τα προβλήµατα "missing parts". 
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Αυτά τα προβλήµατα όπως προείπαµε, προκύπτουν επειδή κάποια µέρη ενός 

αντικειµένου γίνονται αντιληπτά µόνο από µια συγκεκριµένη οπτική γωνία.  

 

Στην συνέχεια θα αναφέρουµε τις πιο σηµαντικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται 

στην τεχνική της τριγωνοποίησης. 

 

 

o Stereo disparity 

Όταν βλέπουµε ένα τρισδιάστατο αντικείµενο από δύο πλευρές, τότε η εικόνα του θα 

στρίψει σφαιρικά, όταν το δούµε από την δεύτερη οπτική γωνία. Αυτή η διαφορά της 

εικόνας ενός αντικειµένου είναι γνωστή ως disparity και είναι αντιστρόφως ανάλογη 

µε την απόσταση του αντικειµένου. Πρακτικά χρησιµοποιούµε δύο ίδιες κάµερες (ή 

µία η οποία κινείται σφαιρικά), παράγοντας έτσι δύο διαφορετικές εικόνες. Η 

τοποθέτηση των δύο καµερών είναι σηµαντική και τις τοποθετούµε ακριβώς µπροστά 

(σε ευθεία) από το αντικείµενο. Έτσι, µετράµε την διαφορά των δύο µετρήσεων (της 

εικόνας από τις δύο κάµερες ) και υπολογίζουµε την πραγµατική απόσταση του 

αντικειµένου. Προκειµένου να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, απαιτούνται 4 

βήµατα. Το πρόβληµα που παρουσιάζεται εδώ έγκειται στην διαδικασία 

«ταιριάσµατος» του σηµείου που εντοπίστηκε στην πρώτη εικόνα µε αυτό της 

δεύτερης εικόνας. Αυτή η προσπάθεια ταιριάσµατος ονοµάζεται correspondence. Η 

διαδικασία αυτή είναι αρκετά πολύπλοκη και δαπανηρή και γίνονται προσπάθειες να 

βρεθούν µέθοδοι που θα µειώσουν τα έξοδά της. 

 

 

o Active Triangulation  

 

Εδώ στην θέση της µιας κάµερας έχουµε ένα laser  ( ή LED) δηλ. µία λεπτή δέσµη 

φωτός που στοχεύει στο αντικείµενο ενδιαφέροντος. Η υπάρχουσα κάµερα είναι 

τοποθετηµένη εξωτερικά από την πηγή , σε γνωστή απόσταση. Η γωνία Φ µειώνεται 

καθώς το αντικείµενο είναι πιο κοντά στο laser και στην κάµερα. Από τις 

τριγωνοµετρικές σχέσεις µεταξύ των γωνιών αυτών, υπολογίζεται και η απόσταση 

του αντικειµένου. 

 

 

o Structured Light (Active Triangulation)  

 

Όσον αφορά αυτή την τεχνική, έχουµε µια ενεργή πηγή φωτός που παράγει µια δέσµη 

φωτός  πάνω στην επιφάνεια του αντικειµένου , ενώ η κάµερα παρατηρεί την πορεία 

της. Έτσι υπολογίζεται η απόσταση σύµφωνα και µε τις διαστρεβλώσεις που 

προκαλούνται από την διαφορετικότητα του βάθους του υπόβαθρου (background). 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για να µειώσει την πολυπλοκότητα των 

υπολογισµών και να βελτιώσει την αξιοπιστία της ανάλυσης των τρισδιάστατων 

αντικειµένων. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται ευρέως σε ροµπότ πλοήγησης. 
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o Known Target Size  

 

 Εδώ χρησιµοποιούµε το stadimeter, ένα όργανο το οποίο µετράει τις αποστάσεις 

αντικειµένων των οποίων τα ύψη είναι γνωστά, µεταξύ 50 και 200 πόδια, 

καλύπτοντας έτσι αποστάσεις από 200 έως 10000 yards. Το stadimeter µετράει την 

γωνία που σχηµατίζεται από το αντικείµενο και την µετατρέπει σε απόσταση. Αξίζει 

να αναφέρουµε ότι η γωνία αυτή µεγαλώνει καθώς η απόσταση µικραίνει. Οι 

υπολογισµοί που γίνονται είναι απλή γεωµετρία. 

 

 

1.2.4  PHASE  MODULATION 

 

Εδώ, χρειαζόµαστε ένα συνεχές κύµα ενέργειας (σε αντίθεση µε την TOF όπου 

απαιτούνταν µόνο ένας παλµός ενέργειας). Η µέθοδος αυτή αναφέρεται στην 

µετατόπιση φάσης του σήµατος λόγω αντανάκλασης. Αρχικά στέλνουµε ενέργεια 

κατευθυνόµενη προς τον στόχο. Μέρος της ενέργειας αντανακλάται από το εµπόδιο 

και επιστρέφει πάλι πίσω. Η ενέργεια αυτή συγκρίνεται µε την αρχική ενέργεια και 

υπολογίζεται η διαφορά φάσης. Από αυτήν την διαφορά φάσης µπορούµε να 

υπολογίσουµε την απόσταση που διάνυσε ο παλµός ενέργειας.  

 

Η ακρίβεια στον υπολογισµό της απόστασης πλησιάζει την ακρίβεια της µεθόδου 

Time of Flight. Ταυτόχρονα, µπορούµε να επιτύχουµε µεγαλύτερη αξιοπιστία αν 

πραγµατοποιήσουµε πολλές µετρήσεις. Ωστόσο, οφείλουµε να παραδεχτούµε ότι η 

όλη διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα κάτι το οποίο αποτελεί  το σηµαντικότερο 

µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής. 

 

 

 

1.2.5  FREQUENCY  MODULATION  (FM) 

 

Πρόκειται για µια εναλλακτική µέθοδο από αυτήν της Phase Modulation, όπου 

χρησιµοποιείται ευρέως σε εφαρµογές radar. Τα FM radar περιλαµβάνουν την 

µεταφορά ενός συνεχούς ηλεκτροµαγνητικού κύµατος, διαµορφωµένο από ένα 

περιοδικό τριγωνικό σήµα του οποίου η συχνότητα κυµαίνεται κατά +/- f0. 

Η συνάρτηση που δείχνει την µεταβολή της συχνότητας του σήµατος που 

αποστέλλεται είναι: 

 f( t ) =fo + at           (1) 

 

Το σήµα αυτό αντανακλάται από τον στόχο και φτάνει στον δέκτη σε χρόνο t + T , 

όπου T = 2 d/c           (2)  
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Το ανακλώµενο αυτό σήµα συγκρίνεται µε ένα σήµα αναφοράς το οποίο λαµβάνεται 

απ’ ευθείας από τον ποµπό. 

 

Η µέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτηµα (συγκρινόµενη µε την Frequency Modulation),  

ότι δεν χρησιµοποιεί πολλές µετρήσεις, και έτσι η µία αυτή µέτρηση δεν µπορεί να 

είναι διφορούµενη. 

  

 
Σχ. 1.3 

 

1.2.6  INTERFEROMETRY 

 

Η µέθοδος αυτή µπορεί να επιτύχει πολύ µεγάλη ακρίβεια στον υπολογισµό 

αποστάσεων, ιδίως όταν λαµβάνει χώρα κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες 

εργαστηρίου. Ωστόσο, µε την πρόοδο στον τοµέα της οπτικής, γίνεται προσπάθεια να 

εφαρµοστεί η µέθοδος αυτή και σε συνθήκες εκτός εργαστηρίου. Εδώ, 

χρησιµοποιείται λέιζερ που παράγει κύµατα φωτός. Αρχικά το φως αυτό διασπάται σε 

δύο µέρη: µια ακτίνα αναφοράς (reference beam) και  µια ακτίνα output. Η ακτίνα 

αναφοράς κατευθύνεται στον µετρητή fringe , ενώ το δεύτερο µέσω του αέρα φτάνει 

στον ανακλαστήρα του αντικειµένου. Το επιστρεφόµενο σήµα στέλνεται πίσω, όπου 

συνδυάζεται µε το σήµα αναφοράς (reference beam) στον µετρητή fringe. 

Γνωρίζοντας τον συνολικό αριθµό των fringes και το µήκος κύµατος της πηγής φωτός 

στον αέρα, µπορούµε να υπολογίσουµε µε µεγάλη ακρίβεια την απόσταση του 

αντικειµένου που έχει διανύσει κατά µήκος της γραµµής. Ουσιαστικά δηλαδή µε την 

µέθοδο αυτήν δεν υπολογίζουµε απόλυτες αποστάσεις , αλλά την σχετική απόσταση 

που έχει διανύσει ένα αντικείµενο από την προηγούµενή του θέση. 
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Κύριο µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής αποτελεί το γεγονός ότι δεν µπορεί να 

υπολογίσει µεγάλες αποστάσεις. Το µέγιστο βέβαια όριο έχει να κάνει µε την 

ποιότητα της πηγής που χρησιµοποιείται. Επίσης έχουµε περιορισµούς από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως επίσης και από τα χαρακτηριστικά συστατικά. 

 

 
Σχ. 1.4 

1.2.7  SWEPT  FOCUS 

 

 Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί µια video camera µε φακό µικρού βάθους ώστε να 

παράγει µια εικόνα που να εστιάζει σε µία συγκεκριµένη περιοχή του αντικειµένου 

κάθε φορά. Με την βοήθεια του υπολογιστή ο φακός αυτός µπορεί να τοποθετηθεί µε 

ακρίβεια σε πολλές θέσεις ώστε να έχουµε διαφορετικές όψεις. Αυτή η απόσταση 

µεταξύ του φακού και της εικόνας του ανιχνευτή είναι σχετική µε την απόσταση που 

ζουµάρει η κάµερα. Έτσι αν ο φακός έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να ζουµάρει στο 

αντικείµενο, τότε η απόσταση του αντικειµένου προκύπτει από την θέση του φακού. 

 

Κύριο πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι η ακρίβειά της. Παράλληλα, δεν 

αντιµετωπίζει το πρόβληµα των missing parts και λειτουργεί παθητικά στο φυσικό 

φως. Από τα παραπάνω δικαιολογείται η χρήση της σε εφαρµογές κινούµενων 

αντικειµένων και τρισδιάστατη αναπαράσταση εικόνων. 
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    Σχ. 1.5 

 

1.2.8  RETURN  SIGNAL  INTENSITY 

 

Τέτοιου είδους µέθοδοι υπολογίζουν την απόσταση ενός αντικειµένου σύµφωνα µε 

την συµπεριφορά της ενέργειας που αντανακλάται από την επιφάνεια του 

αντικειµένου. Από το νόµο των αντίστροφων τετραγώνων έχουµε:  

B1/B2 = (L2/L1) 
2    

                (3) 

 

όπου: 

L1 = η απόσταση του πιο αποµακρυσµένου ποµπού από το αντικείµενο και 

L2= η απόσταση του πλησιέστερου ποµπού από το αντικείµενο. 

 

Και σε αυτήν την µέθοδο δεν αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα των Missing parts.   

 

 

1.3  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  
 

1.3.1  ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ  

 

 Εδώ χρησιµοποιούνται υψηλής συχνότητας ακουστικά κύµατα για να υπολογιστεί η 

θέση ενός αντικειµένου. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για ανίχνευση 

αντικειµένων τόσο για αντικείµενα που βρίσκονται κάτω από τον βυθό όσο και για 

αντικείµενα στον αέρα. Παρά το γεγονός ότι τα συστήµατα αισθητήρων για εναέριες 

εφαρµογές αναπτύχθηκαν µε την βοήθεια ακουστικών σηµάτων στο εύρος των 

αντιληπτών ακουστικά συχνοτήτων , η υπερηχητική ενέργεια έχει επικρατήσει. Με 

τον όρο αυτό ή αλλιώς Ultrasonic Energy, αναφερόµαστε στα ηχητικά σήµατα που 

είναι πάνω από το όριο των ηχητικών σηµάτων που µπορεί να ακούσει ένας 

άνθρωπος. Οι υπερηχητικοί ποµποί µεταδίδουν συχνότητες συνήθως µεγαλύτερες 

των 20.000  Hz, προερχόµενες τόσο από µηχανικές όσο και από ηλεκτρονικές πηγές. 
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Η τεχνολογία αυτή µπορεί να εφαρµοστεί χρησιµοποιώντας τεχνικές triangulation, 

time of flight, phase lift ή και συνδυασµό αυτών. Η κατεύθυνση και η ταχύτητα ενός 

κινούµενου αντικειµένου µπορεί να υπολογιστεί από την µετατόπιση Doppler στην 

συχνότητα της επιστρεφόµενης ενέργειας που προκύπτει από αντικείµενα που 

κινούνται µπροστά από τον παρατηρητή. Μετατόπιση Doppler 10Hz είναι 

απαραίτητη για να υπολογιστεί η ταχύτητα ενός αντικειµένου. Συνήθως, οι µέθοδοι 

της τριγωνοποιήσης (triangulation) και time of flight στέλνουν ενέργεια σε παλµούς 

(pulse) και είναι πιο αποτελεσµατικές σε µεγαλύτερες αποστάσεις για πλοήγηση και 

κατευθυνσιοδότηση, ενώ είναι αποτελεσµατικές και σε µικρότερες αποστάσεις όσον 

αφορά την αναγνώριση αντικειµένων.   

Η απόδοση των υπερηχητικών συστηµάτων επηρεάζεται σηµαντικά από φυσικά 

φαινόµενα και τα χαρακτηριστικά του αισθητήρα. Υψίστης σηµασίας είναι και η 

εξασθένηση του ήχου λόγω απόστασης. Καθώς ένα ακουστικό σήµα ταξιδεύει και 

αποµακρύνεται από την πηγή, η έντασή του µειώνεται και µάλιστα µε ρυθµό 

αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της απόστασης, εξαιτίας της απορρόφησης 

του ήχου από τον αέρα.  

 

Συνοψίζοντας, το µέγιστο εύρος για έναν υπερηχητικό αισθητήρα εξαρτάται από την 

ενέργεια που αποστέλλεται και συχνότητα λειτουργίας. Όσο µικρότερη η συχνότητα 

τόσο µεγαλύτερο το εύρος. Για µια µετάδοση 20 kHz η απορρόφηση του αέρα είναι 

περίπου 0.02 dB/foot, ενώ µετάδοση των 40 kHz κυµαίνεται µεταξύ 0.06 και 0.09 

dB/foot. Παρ’  όλα αυτά η απόδοση του συστήµατος εξαρτάται από το εύρος της 

µεταδιδόµενης ενέργειας, τα µεγαλύτερα εύρη επιτυγχάνονται σε υψηλές συχνότητες. 

Ταυτόχρονα, όσο µικραίνουν οι αποστάσεις µεταξύ παρατηρητή και στόχου, τόσο πιο 

µεγάλα εύρη και πιο υψηλές συχνότητες απαιτούνται.  

 

Μια άλλη παράµετρος που επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες (του αέρα) είναι 

και η ταχύτητα του ήχου. Οι πιο σηµαντικές από αυτές είναι η θερµοκρασία , η 

κατεύθυνση και η ταχύτητα του αέρα που επηρεάζουν την ηχητική ενέργεια (push or 

delay effect). Οι παραπάνω παράµετροι επηρεάζουν σηµαντικά την µετάδοση των 

ηχητικών σηµάτων καθώς αποπροσανατολίζουν το κέντρο της ακτίνας από την 

κατεύθυνση του στόχου , ενισχύουν την ηχώ και οδηγούν σε µια ελαφρώς µακρύτερη 

πορεία λόγω αντανάκλασης. 

 

Η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας της 

θερµοκρασίας σε βαθµούς Rankine και δίνεται από την σχέση : 

Speed of Sound = c = �����         (4) 

 

όπου: 

 g = επίδραση της γης, 

 k = ratio of specific heats, 

R = πυκνότητα του αέρα και  

T = η θερµοκρασία σε βαθµούς Rankine (F + 460)                                                                                                                             
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Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν είναι και η γωνία του 

επιλεγµένου ποµπού. Το εύρος της δέσµης  καθορίζεται από την διάµετρο του 

ποµπού και την συχνότητα λειτουργίας. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα της 

ενέργειας τόσο πιο στενά είναι τα όρια της κατεύθυνσης της δέσµης και κατά 

συνέπεια τόσο πιο υψηλή είναι η ανάλυση της γωνίας. Η γωνία της διασποράς των 

ακτινών δίνεται από την σχέση θ= 1.22 λ / D               (5)  

 

όπου  

θ = επιθυµητή γωνία διάχυσης,  

λ = ακουστικό µήκος κύµατος και  

D = διάµετρος ποµπού. 

 

 
 

Σχ. 1.6 

 

Συνοψίζοντας, οι αισθητήρες υπερήχων είναι µια πρακτική µέθοδος και η απλή 

κατασκευή των ποµπών τους κάνει αξιόπιστους και οικονοµικούς. Το χαµηλό επίσης 

κόστος των ποµπών δίνει την δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη των συστηµάτων 

αυτών αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητά τους. Τα 

παραπάνω πλεονεκτήµατα σε συνδυασµό µε την εκτεταµένη χρήση των αισθητήρων 

υπερήχων στις κάµερες, εφαρµόζεται ευρέως σε εφαρµογές όπως συστήµατα που 

σχεδιάζονται για βοήθεια τυφλών και συστήµατα που έχουν να κάνουν γενικά µε την 

ιατρική.  

Ωστόσο, όπως και σε όλες τις εφαρµογές που θα δούµε, δεν λείπουν και τα 

µειονεκτήµατα. Τα πιο σηµαντικά από αυτά είναι ότι η απόδοση της µεθόδου αυτής 

εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες όπως το περιβάλλον. Ακουστική ενέργεια 

απορροφάται ή χάνεται. Τέλος, ο θόρυβος παίζει αρκετά σηµαντικό ρόλο. 
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1.3.2  ΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Οι πιο διαδεδοµένες πηγές οπτικών σηµάτων είναι τα γνωστά σε όλους µας LED και 

άλλα laser. Προκειµένου να επιλέξουµε την κατάλληλη πηγή για την εφαρµογή µας, 

ελέγχουµε δύο κυρίως παράγοντες: την πυκνότητα και το µήκος κύµατος. 

 

Οι δίοδοι SLDs (Super luminescent diodes) ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και µπορεί 

κανείς να τις χαρακτηρίσει ως έναν ενδιάµεσο σταθµό µεταξύ των διόδων laser και 

των πιο απλών LED. Η κατασκευή και των τριών παραπάνω πηγών ακουστικών 

σηµάτων είναι περίπου ίδια και έχει να κάνει µε τις οπές και τα ηλεκτρόνια (p-n). 

 

Τα LED παράγουν συνεχή οπτικά σήµατα και οι ποµποί λειτουργούν µεταξύ 800 και 

900 nanometers. Οι δίοδοι Laser, από την άλλη εκπέµπουν σήµατα που 

«παλινδροµούν » αρκετές φορές. Προς το παρόν, η πλειοψηφία των συσκευών 

υπολογισµού απόστασης που βασίζεται σε οπτικές τεχνολογίες χρησιµοποιεί πηγές 

laser, καθώς τέτοια συστήµατα φαίνεται να είναι τα πιο αξιόπιστα και πιο γρήγορα. 

Τα Laser εφαρµόζονται σε όλες σχεδόν τις τεχνικές: triangulation , time of flight, 

phase modulation, interferometry και return signal intensity. 

 

Η εκτεταµένη χρήση των laser δικαιολογείται από τα πλεονεκτήµατα που αυτά έχουν. 

Πρώτα από όλα, είναι αποδοτικά για ανίχνευση αντικειµένων που βρίσκονται σε 

µεγάλες αποστάσεις καθώς παράγουν φωτεινή και πυκνή δέσµη φωτός. Επιπρόσθετα, 

είναι σχεδόν ανεπηρέαστα από θορύβους. 

 

Πέρα όµως από τα πλεονεκτήµατα, τα Laser έχουν και σηµαντικά µειονεκτήµατα. 

Μεταξύ αυτών είναι ότι είναι επικίνδυνα για τα µάτια. Ταυτόχρονα, τα laser αερίου 

απαιτούν υψηλή τάση ενέργειας και για αυτό µπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρικό σοκ. 

 

 

1.3.3  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ 

 

Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στα Radar (Radio Detecting and Ranging) στον 

υπολογισµό δηλαδή της απόστασης αλλά και άλλων χαρακτηριστικών των 

αντικειµένων µέσω της αντανάκλασης των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων και της 

ηχούς. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται τόσο για πλοία, όσο και για την πρόβλεψη 

του καιρού. Κύριο πλεονέκτηµα της ηλεκτροµαγνητικής τεχνολογίας είναι το γεγονός 

ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε µη κατάλληλες συνθήκες όπως σκόνη, χαλάζι 

κτλ. 

Στις µέρες µας, χρησιµοποιούνται δύο κυρίως είδη Radar, τα Microwave Radar και τα 

Millimeter Wave Radar. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ  
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2.1  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 

 

Η περιήγηση ενός ατόµου µε προβλήµατα όρασης σε ένα άγνωστο περιβάλλον είναι 

αντίστοιχη µε αυτήν ενός ροµπότ. Και τα δύο έχουν την ικανότητα να εκτελέσουν την 

κίνηση, αλλά εξαρτώνται από ένα αισθητήριο σύστηµα για να ανιχνεύσουν τα 

εµπόδια που υπάρχουν στην περιοχή στην οποία κινούνται, και για να 

αναµεταδώσουν τις πληροφορίες στο σύστηµα ελέγχου (ανθρώπινος εγκέφαλος και 

σύστηµα ανίχνευσης κίνησης αντίστοιχα). Και στις δύο περιπτώσεις, ένα αξιόπιστο 

σύστηµα εµποδίων εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή κίνηση. 

Προκείµενου ένα άτοµο µε προβλήµατα όρασης να ακολουθήσει µια συγκεκριµένη 

διαδροµή, θα πρέπει να έχει κάποιο πλάνο στο µυαλό του, της διαδροµής που θα 

ακολουθήσει. Μερικές φορές το άτοµο αυτό µπορεί να καθοδηγείται από άλλα άτοµα 

(να έχει συνοδεία), ενώ άλλες φορές µπορεί να του δίνονται προφορικά οδηγίες. 

Άπαξ όµως και µάθει την διαδροµή, θα είναι σε θέση να : (1) αναγνωρίσει και 

αποφύγει εµπόδια, (2) να ξαναακολουθήσει ακριβώς την διαδροµή (π.χ. να γνωρίζει 

την θέση που βρίσκεται, τον προσανατολισµό του και αν είναι απαραίτητο να κάνει 

διορθώσεις). Οι δύο παραπάνω στόχοι µπορούν να βελτιωθούν µε ηλεκτρονικές 

συσκευές , που ονοµάζονται ETAs (electronic travel aids). Μεταξύ των κοινών ETAs 

είναι το C5 Laser Cane, ο Mowat Sensor, ο Nottingham Obstacle detector, το 

Binaural Sonic Aid, το Talking Signs και το Sona System.  

 

Τα ήδη υπάρχοντα ETAs δεν χρησιµοποιούνται ευρέως, εξαιτίας τεσσάρων 

σηµαντικών µειονεκτηµάτων: 

 

1. Ο χρήστης θα πρέπει να «σκανάρει» το περιβάλλον προκειµένου να 

ανιχνεύσει εµπόδια. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και απαιτεί συνεχή 

δραστηριότητα και προσπάθεια από την πλευρά του χρήστη. 

2. Ο χρήστης θα πρέπει να κάνει επιπρόσθετες µετρήσεις όταν ανιχνευτεί ένα 

αντικείµενο, µε σκοπό να καθοριστούν οι ακριβείς διαστάσεις του 

αντικειµένου. Επίσης, πρέπει να καθοριστεί ένα µονοπάτι γύρω από το 

εµπόδιο, κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο και µειώνει την ταχύτητα κίνησης. 

3. Μόνο ένα µέρος των απαιτούµενων πληροφοριών κίνησης απαιτείται ή 

µεταφέρεται στον χρήστη. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τους 

αισθητήρες είναι ανακριβείς και υπόκεινται σε εξωτερικό θόρυβο. 

 

Εφαρµόζοντας ένα σύστηµα αποφυγής εµποδίων σε ένα βοηθητικό σύστηµα κίνησης 

(travel aid) εξουδετερώνει πολλά από τα παραπάνω µειονεκτήµατα. 

Χρησιµοποιώντας πολλαπλούς αισθητήρες υπερήχων σε διαφορετικές κατευθύνσεις, 

απαλλάσσουν τον χρήστη από το να ανιχνεύει µε τα χέρια (δια αφής) τα αντικείµενα 

γύρω του. Επιπροσθέτως , δεν απαιτούνται επιπλέον µετρήσεις όταν ανιχνεύεται ένα 

αντικείµενο , µιας και οι σχετικές διαστάσεις του καθορίζονται ταυτόχρονα από το 
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οδηγήσει τον χρήστη στον στόχο, αποφεύγοντας τα εµπόδια κατά µήκος της 

διαδροµής. 

Στην συνέχεια, θα µελετήσουµε εκτενώς την λειτουργία του Navbelt. Το Navbelt 

είναι ένα σύστηµα καθοδήγησης για τους τυφλούς, από το όποιο εµπνευστήκαµε και 

θα εφαρµόσουµε στην διπλωµατική αυτή εργασία. 

 

2.2  NAVBELT 

 

Το Navbelt είναι ένα σύστηµα καθοδήγησης (travel aid) για τους τυφλούς. Το 

σύστηµα αυτό αποτελείται από µία ζώνη , έναν φορητό υπολογιστή και αισθητήρες 

υπερήχων. Ο υπολογιστής επεξεργάζεται τα σήµατα που έρχονται από τους 

αισθητήρες και εφαρµόζει τον αλγόριθµο αποφυγής εµποδίων. Τα σήµατα που 

προκύπτουν, αναµεταδίδονται στον χρήστη µέσω στερεοφωνικών ακουστικών , 

χρησιµοποιώντας µια στερεοφωνική µέθοδο απεικόνισης. Η οµοιότητα αυτής της 

µεθόδου σε σχέση µε την αυθεντική εφαρµογή ροµπότ κίνησης απεικονίζεται στην 

παρακάτω εικόνα. Τα ηλεκτρικά σήµατα που καθοδηγούσαν το ροµπότ µεταξύ των 

εµποδίων, τώρα αντικαθίστανται από ακουστικά (ή αφής) σήµατα. 
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Σχ. 2.1 
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Το Navbelt σχεδιάστηκε για 2 λειτουργικές καταστάσεις: 

1) Guidance Mode : τα ακουστικά σήµατα καθοδηγούν ενεργά τον χρήστη γύρω 

από τα εµπόδια µε σκοπό την κατεύθυνση προς τον προορισµό. Τα σήµατα 

αυτά φέρουν πληροφορίες σχετικά µε την προτεινόµενη κατεύθυνση και την 

ταχύτητα της πορείας, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε την εγγύτητα των 

εµποδίων (το πόσο κοντά είναι). 

 

2) Image Mode : αυτή η κατάσταση λειτουργίας παρουσιάζει στον χρήστη µία 

πανοραµική ακουστική εικόνα του χώρου, µε την χρήση στερεοφωνικών 

ερεθισµάτων: ακουστικά σήµατα «σαρώνουν» το κεφάλι του χρήστη από το 

δεξί αυτί µέχρι το αριστερό. Η κατεύθυνση ενός αντικειµένου υποδεικνύεται 

από την χωρική κατεύθυνση του ληφθέντος σήµατος και η απόσταση 

αναπαρίσταται από την ένταση του ακουστικού σήµατος. 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειώσουµε ότι από έρευνες που έχουν γίνει, προκύπτει 

ότι τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης θεωρούν πολύ χρήσιµο, να µπορούν να 

συνδυάσουν δύο ή και παραπάνω αισθήσεις κατά την διαδικασία αποφυγής 

εµποδίων. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί µόνο να γνωρίζουν ότι βρίσκονται κοντά σε ένα 

εµπόδιο. Είναι πολύ σηµαντικό για αυτούς να µπορούν να επεξεργαστούν αυτήν την 

πληροφορία χρησιµοποιώντας και άλλες αισθήσεις όπως π.χ. την ακοή, την αφή. 

Όπως για παράδειγµα το µπαστούνι δίνει την «ικανοποίηση» της αφής, του 

αγγίγµατος στον χρήστη, έτσι και το Navbelt δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να 

ενεργοποιήσει την αίσθηση της ακοής. 

Η πρώτη κατάσταση λειτουργίας (Guidance Mode) είναι παρόµοια µε τον έλεγχο 

ενός ροµπότ κίνησης. Παρ’ όλα αυτά αυτή η κατάσταση λειτουργίας απαιτεί συνεχή 

ενηµέρωση σχετικά µε την θέση του χρήστη. Σε ένα ροµπότ κίνησης οι πληροφορίες 

αυτές ανακτώνται εύκολα από κωδικοποιητές οι οποίοι είναι προσαρµοσµένοι στις 

ρόδες της µηχανής. Ωστόσο , προς το παρόν τουλάχιστον, το Navbelt δεν είναι 

εξοπλισµένο µε κατευθυντήρια συσκευή ανάδρασης. Πιθανό σύστηµα ανάδρασης για 

το Navbelt µπορεί να είναι µια ηλεκτρονική πυξίδα , αλλά γίνεται σαφές ότι αυτό το 

σύστηµα δεν θα ήταν τόσο ακριβές και αξιόπιστο. Προκειµένου λοιπόν να ξεπεραστεί 

το πρόβληµα αυτό , εισάγαµε µια τρίτη κατάσταση λειτουργίας την directional 

guidance mode (κατευθυντήρια καθοδήγηση). Σύµφωνα µε αυτήν την κατάσταση 

λειτουργίας , το σύστηµα καθοδηγεί τον χρήστη ως προς έναν προσωρινό στόχο, ο 

οποίος καθορίζεται από τον χρήστη. Ο χρήστης µπορεί να ορίσει την κατεύθυνση του 

προσωρινού αυτού στόχου µε ένα joystick ή αλλιώς υποθέτουµε ότι ο στόχος είναι 

ευθεία µπροστά από τον χρήστη. Σε περίπτωση που ανιχνευτεί ένα εµπόδιο, το 

Navbelt καθοδηγεί τον χρήστη γύρω από το εµπόδιο µε µικρή απόκλιση από την 

κατεύθυνση του στόχου. Η τρίτη αυτή κατάσταση λειτουργίας είναι πολύ 

αποτελεσµατική σε περιπτώσεις που έχουµε τοίχους ή γωνίες κτλ. 
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Το σύστηµα αποφυγής εµποδίων του Navbelt  βασίζεται σε έναν χάρτη πολικότητας , 

ο οποίος χωρίζεται σε 8 µέρη (για τους 8 αισθητήρες). Η ύπαρξη ενός εµποδίου 

αναπαρίσταται σαν ένα τόξο στον τοµέα (βλ. Σχ. 2.2). 

 

  

Σχ. 2.2 

 

Προκειµένου να µειώσουµε την πιθανότητα λάθος διάγνωσης εξαιτίας θορύβου, π.χ. 

αντανάκλασης, έχει ενσωµατωθεί ένας αλγόριθµος µείωσης του θορύβου, γνωστός ως 

EERUF (error-eliminating, rapid ultrasonic firing). Εφαρµόζοντας τον αλγόριθµο 

αυτό στο Navbelt  έχουµε: 

1) Ο EERUF ελέγχει τους αισθητήρες υπερήχων και φιλτράρει λανθασµένες 

διαγνώσεις πριν αυτές επεξεργαστούν από τον αλγόριθµο αποφυγής εµποδίων. 

2) Το µοντέλο αυτό διαιρείται σε 8 τοµείς , καθένας από τους οποίους 

αναπαριστά έναν αισθητήρα. Το πλάτος του κάθε τοµέα είναι όµοιο µε αυτό 

της έκτασης της ακτίνας που εκπέµπεται από τον sonar (µια σειρά αισθητήρων 

υπερήχων). 

3) Στην συνέχεια ένα πολικό γράφηµα σχεδιάζεται από τον χάρτη µε τους τοµείς. 

Η τιµή κάθε τοµέα του γραφήµατος είναι αντιστρόφως ανάλογη της 

απόστασης του αντικειµένου του αντίστοιχου τοµέα του πολικού χάρτη. 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο αλγόριθµος αυτός είναι πολύ πιο γρήγορος από τους 

υπόλοιπους συµβατικούς αλγορίθµους, καθώς «βοµβαρδίζει» µε σήµατα τους 
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αποδέκτες (receivers) έως και 10 φορές περισσότερο. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα 

καλό, και µερικές φορές ο «βοµβαρδισµός» σε πολλαπλούς αισθητήρες οδηγεί σε 

crosstalk, ένα φαινόµενο κατά το οποίο ένας αισθητήρας λαµβάνει την ηχώ ενός 

άλλου αισθητήρα. Εφαρµόζοντας όµως διαφορετικούς χρόνους λήψης σηµάτων , ο 

αλγόριθµος EERUF ξεπερνάει το πρόβληµα crosstalk. 

Η προτεινόµενη κατεύθυνση πορείας, υπολογίζεται από το πολικό γράφηµα. Το 

διάγραµµα αυτό έχει κορυφές οι οποίες αναπαριστούν τα εµπόδια προς την 

κατεύθυνση αυτή και εσοχές που αναπαριστούν τα εµπόδια που είναι µακριά από τον 

χρήστη. Ένα κατώτατο όριο καθορίζει τον βαθµό ασφάλειας. Οι πολικοί τοµείς που 

έχουν τιµές υψηλότερες από τις κατώτερες θεωρούνται επισφαλείς κατευθύνσεις 

καθώς αναπαριστούν εµπόδια που βρίσκονται κοντά στον χρήστη. Αντίστοιχα, τοµείς 

µε τιµές χαµηλότερες των κατώτατων ορίων, θεωρούνται ασφαλείς κατευθύνσεις 

καθώς κανένα εµπόδιο δεν «απειλεί» άµεσα τον χρήστη. Οι εσοχές που αποτελούνται 

από πολικούς τοµείς χαµηλότερους από το όριο ονοµάζονται υποψήφιες 

εσοχές(κοιλάδες). Συνήθως υπάρχουν 2 ή περισσότερες υποψήφιες κοιλάδες και ο 

αλγόριθµος αποφυγής εµποδίων επιλέγει αυτήν που είναι πιο κοντά προς την 

κατεύθυνση του στόχου. Το πλάτος της επιλεχθείσας κοιλάδας (ο αριθµό των 

συνεχόµενων τοµέων στο διάγραµµα πολικότητας κάτω από το όριο) καθορίζει την 

απαιτούµενη κατεύθυνση πορείας. Εάν η κοιλάδα είναι στενή (π.χ. ο αριθµός των 

τοµέων κάτω από το όριο είναι µικρότερος από µια απαιτούµενη τιµή) τότε η 

απαιτούµενη κατεύθυνση είναι στο κέντρο της κοιλάδας. Σε αυτήν την περίπτωση η 

προτεινόµενη κατεύθυνση είναι στο κέντρο µεταξύ εµποδίων που βρίσκονται κοντά. 

Όταν η κοιλάδα είναι πλατιά, ο αλγόριθµος επιλέγει µια κατεύθυνση πορείας που 

είναι σε ασφαλή απόσταση από τα εµπόδια , αλλά µε µικρή απόκλιση από την 

κατεύθυνση του στόχου. Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει την επιλογή των υποψήφιων 

κοιλάδων καθώς και την κατεύθυνση πορείας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µέθοδος 

αυτή είναι πανοµοιότυπη µε αυτήν της VFH µεθόδου αποφυγής εµποδίων για 

κινούµενα ροµπότ. 

 

  

Σχ. 2.3 
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Η προτεινόµενη ταχύτητα πορείας καθορίζεται σύµφωνα µε το µέγεθος των 

κοιλάδων, την απόσταση από τα αντικείµενα και τις ικανότητες του χρήστη (ηλικία, 

κινητικές ικανότητες κτλ.)  

 

2.3  ΜΕΘΟ∆ΟΣ  VFH 

 

Στην µέθοδο VFH, ο τοπικός χάρτης αναπαρίσταται από µία δισδιάστατη συστοιχία, 

γνωστή ως histogram grid (πλέγµα ιστογραµµάτων) το οποίο βασίζεται στην 

occupancy-grid προσέγγιση. Η τιµή κάθε κελιού υποδεικνύει τον βαθµό σιγουριάς για 

την ύπαρξη ενός εµποδίου στην περιοχή του κελιού. Η αναπαράσταση αυτή βοηθάει 

σε περιπτώσεις που έχουµε ανακριβή δεδοµένα από τους αισθητήρες όπως 

λανθασµένες µετρήσεις από αισθητήρες υπερήχων. Στο Σχ. 2.4 βλέπουµε πως ένα 

τυπικό παράδειγµα µπορεί να οδηγήσει σε αναπαράσταση histogram grid. Στην 

συνέχεια το δισδιάστατο αυτό ιστόγραµµα µετατρέπεται σε µίας διάστασης πολικό 

διάγραµµα το οποίο παρέχει µια πανοραµική εικόνα του άµεσου περιβάλλοντος. Στο 

διάγραµµα αυτό οι ανυψώσεις σηµαίνουν την παρουσία εµποδίων ,ενώ οι κοιλάδες 

(εσοχές) υποδεικνύουν ότι στις αντίστοιχες κατευθύνσεις δεν υπάρχουν εµπόδια. Το 

πολικό ιστόγραµµα χωρίζεται σε 72 τοµείς καθένας από τους οποίους έχει εύρος 5
0
. 

Οι αριθµητικές τιµές κάθε τοµέα ονοµάζονται τιµές «πυκνότητας εµποδίων». Όταν η 

τιµή αυτή είναι υψηλή σηµαίνει ότι υπάρχει µεγάλη πιθανότητα ύπαρξης ενός µικρού 

αντικειµένου κοντά , ή ενός µεγαλύτερου αντικειµένου πιο µακριά. Το Σχ. 2.5 

αναπαριστά το πολικό διάγραµµα του περιβάλλοντος του Σχ. 2.4, από ένα 

πραγµατικό πείραµα. Εδώ, οι υψηλές τιµές της «πυκνότητας εµποδίων» 

αναπαρίστανται µε υψηλές ράβδους όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.5(a). Η εικόνα 

2.5(b) αναπαριστά το ίδιο πολικό διάγραµµα µε την (a) µε την µόνη διαφορά ότι έχει 

γίνει υπέρθεση στο ιστόγραµµα για καλύτερη απεικόνιση. Αν και η παραπάνω 

διαδικασία φαίνεται να είναι πολύπλοκη, οι απαραίτητοι υπολογισµοί γίνονται σε 

µερικά ms , σε αντίθεση µε ένα νέο πολικό ιστόγραµµα , το οποίο µπορεί να 

επαναπροσδιορίζεται κάθε 10 ms. Στο Σχ. 2.5(b) είναι φανερό ότι το πολικό 

ιστόγραµµα παρέχει κατανοητές πληροφορίες σχετικά µε τα εµπόδια που βρίσκονται 

στον χώρο, παρά το γεγονός ότι το πλήθος των αριθµητικών πληροφοριών είναι 

µικρό. 
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Σχ. 2.4 
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Σχ. 2.5 
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2.4  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ  

 

Όπως προαναφέραµε, η δεύτερη κατάσταση λειτουργίας (image mode) παρέχει στον 

χρήστη µια πανοραµική ακουστική εικόνα του περιβάλλοντος γύρω του. Αυτό γίνεται 

µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν ενός συστήµατος ραντάρ (που χρησιµοποιείται στα 

αεροπλάνα, υποβρύχια κτλ.). Μία φανταστική ακτίνα «ταξιδεύει» από την δεξιά 

πλευρά του χρήστη µέχρι την αριστερή µέσω των τοµέων στο διάγραµµα του Navbelt 

(120
0
 και 5 m). Ένα σύστηµα ανάδρασης επικαλείται την εντύπωση µιας εικονικής 

πηγής ήχου η οποία «ταξιδεύει» µαζί µε την ακτίνα από το δεξί προς το αριστερό 

αυτί, αυτή η διαδικασία ονοµάζεται σάρωση. Αυτό γίνεται σε διάφορα βήµατα , που 

αντιστοιχούν στα διάφορα εικονικά βήµατα κατεύθυνσης. Σε κάθε τέτοιο βήµα το 

εύρος του σήµατος είναι ανάλογο µε την απόσταση του αντικειµένου σε εκείνη την 

συγκεκριµένη κατεύθυνση. Στην περίπτωση όπου δεν ανιχνεύεται κανένα εµπόδιο 

από την ακτίνα, ο ήχος είναι µικρού εύρους και µόλις που ακούγεται. Εάν όµως 

υπάρχουν εµπόδια , τότε το εύρος του ήχου είναι πιο δυνατό και η έντασή του είναι 

αυξηµένη για τα εµπόδια που βρίσκονται κοντά , ενώ µειώνεται αν τα αντικείµενα 

είναι µακριά. 

 

 

Σχ. 2.6 
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Με το παραπάνω διάγραµµα κατανοούµε την διαδικασία δηµιουργίας ακουστικά της 

εικόνας. Όταν ανιχνεύονται εµπόδια από τους αισθητήρες , αναπαρίστανται στο 

διάγραµµα πολικότητας. Με βάση το διάγραµµα αυτό, το σύστηµα ανάδρασης 

δηµιουργεί την σάρωση , η οποία συνίσταται από 12 βήµατα. Κάθε βήµα καλύπτει 

ένα τµήµα 15 µοιρών, και συνεπώς η συνολική σάρωση καλύπτει επιφάνεια 180 

µοιρών. Κάθε ένας τοµέας του κέντρου της συνολικής επιφάνειας (µεταξύ 30
0  
και 

150
0
) είναι ανάλογος µε τον αντίστοιχο αισθητήρα. Οι υπόλοιποι 4 τοµείς (2 σε κάθε 

άκρη) αναπαριστούν τοµείς που δεν καλύπτονται από αισθητήρες. Η τιµή αυτών των 

τοµέων υπολογίζεται µε βάση τις τιµές των συµµετεχόντων τοµέων. Για παράδειγµα 

αν ο τρίτος τοµέας (που αντιπροσωπεύει τον πρώτο sonar) περιλαµβάνει ένα εµπόδιο, 

τότε ο πρώτος και δεύτερος τοµέας παίρνουν την ίδια τιµή. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

πλευρές που δεν καλύπτονται από αισθητήρες «µπλοκάρονται», µειώνοντας έτσι την 

πιθανότητα κατεύθυνσης του χρήστη προς µια περιοχή που δεν έχουµε τσεκάρει. 

Κάθε σήµα διαµορφώνεται από το εύρος του Α (αυτό δείχνει την απόσταση του 

αντικειµένου ως προς αυτήν την κατεύθυνση), την διάρκεια Ts κατά την οποία το 

τετραγωνικό σήµα είναι ευδιάκριτο και το f του τετραγώνου του κύµατος. Ο χρόνος 

µεσολάβησης Tn είναι ο χρόνος µεταξύ συνεχόµενων σηµάτων κατά την διάρκεια 

µιας σάρωσης. Μετά από κάθε σάρωση υπάρχει µια παύση της τάξεως Tc ώστε να 

επιτραπεί στον χρήστη να αντιληφθεί την µεταδιδόµενη εικόνα. Πολλοί σηµαντικοί 

συνδυασµοί των παραµέτρων αυτών είναι δυνατοί. Για παράδειγµα, λόγω της 

περιορισµένης βραχυπρόθεσµης ικανότητας της ακοής του ανθρώπου,  η σάρωση 

µπορεί να διαρκέσει µόνο 0.5 δευτερόλεπτα. ∆εδοµένου του χρόνου Tc , ο χρήστης θα 

αντιληφθεί την εικόνα. Εναλλακτικά , ο χρόνος σάρωσης µπορεί να διαρκέσει 1 

δευτερόλεπτο, σε συνδυασµό µε τον χρόνο Tc. Σηµειωτέον ότι κάθε σάρωση ξεκινάει 

µε σήµα anchor. Αυτό το σήµα έχει µια χαρακτηριστική συχνότητα, ενηµερώνοντας 

έτσι τον χρήστη ότι ξεκινάει µια νέα σάρωση. 

 

 2.5  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗΣ 

 

Η πρώτη κατάσταση λειτουργίας (Guidance mode) είναι µια πιο εύκολη διαδικασία 

καθώς οι µεταφερόµενες πληροφορίες είναι πολύ πιο λίγες. Σε αυτήν την κατάσταση 

λειτουργίας ο υπολογιστής παρέχει στον χρήστη πληροφορίες µόνο σχετικά µε την 

προτεινόµενη κατεύθυνση και την ταχύτητα πορείας , σύµφωνα µε τον αλγόριθµο 

αποφυγής εµποδίων. 

Η ταχύτητα πορείας και η κατεύθυνση αναµεταδίδονται στον χρήστη µέσω ενός 

ενιαίου στερεοφωνικού σήµατος. Η εικονική κατεύθυνση του σήµατος είναι και η 

κατεύθυνση που έχει επιλεγεί από το σύστηµα αποφυγής εµποδίων. Η συχνότητα και 

το εύρος είναι ανάλογα της προτεινόµενης ταχύτητας. Υψηλότερη συχνότητα και 
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εύρος τραβάνε την προσοχή του χρήστη και συνεπώς αυτός µειώνει την ταχύτητά του 

και συγκεντρώνεται στο ακουστικό σήµα. 

Μια εξαιρετικά χαµηλή συχνότητα (250Hz) µεταδίδεται όταν η κατεύθυνση της 

πορείας συµπίπτει (µε ακρίβεια +/- 5
0
) µε την σωστή κατεύθυνση. Αυτός ο 

χαρακτηριστικός τόνος έχει ως σκοπό: 

1) Μια χαµηλή συχνότητα είναι αποδοτική και απλό σήµα ανάδρασης για τον 

χρήστη, δείχνοντας ότι η κατεύθυνση που έχει είναι σωστή. 

2) Τα σήµατα χαµηλών συχνοτήτων «αποφράσσουν» εξωτερικούς θορύβους που 

προέρχονται από το περιβάλλον λιγότερο από τα σήµατα µεσαίων και υψηλών 

συχνοτήτων. Όταν λοιπόν ο χρήστης κατευθύνεται σωστά, οι χαµηλές 

συχνότητες αποφράσσουν σε µικρό βαθµό τους εξωτερικούς θορύβους. 

Υψηλότερες συχνότητες µεταφέρονται µόνο όταν ο χρήστης πρέπει να 

αλλάξει κατεύθυνση πορείας και όταν η κατεύθυνση πορείας γίνει η 

προτεινόµενη, επιστρέφουν τα σήµατα χαµηλών συχνοτήτων. 

Μία άλλη σηµαντική παράµετρος είναι επίσης η ταχύτητα µε την οποία µεταφέρονται 

τα σήµατα. Παρ’ όλο που µια µικρή ταχύτητα µετάδοσης έχει ως συνέπεια µικρό 

βαθµό απόφραξης εξωτερικού θορύβου, µπορεί να είναι και αργό ως προς την 

προειδοποίηση του χρήστη για κινδύνους. Ένα προσαρµοσµένο σύστηµα µετάδοσης 

πληροφορίας προσαρµόζει την ταχύτητα µετάδοσης σύµφωνα µε τις αλλαγές της 

πορείας και τις απαιτήσεις του χρήστη. Για παράδειγµα, όταν ο χρήστης πορεύεται σε 

ένα άγνωστο περιβάλλον µε πολλά εµπόδια, η ταχύτητα µετάδοσης πληροφοριών 

αυξάνει σε πάνω από 10 σήµατα το δευτερόλεπτο. Από την άλλη πλευρά, όταν ο 

χρήστης βρίσκεται σε χώρο µε λίγα ή καθόλου εµπόδια, η ταχύτητα µετάδοσης 

πληροφοριών µειώνεται στο ένα σήµα κάθε 3 δευτερόλεπτα. 

 

2.6  ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Τα άτοµα-χρήστες µε προβλήµατα όρασης , εξέφρασαν έντονους προβληµατισµούς 

σχετικά µε την αξιοπιστία του συστήµατος , όσον αφορά τα ακουστικά σήµατα. Οι 

ανησυχίες τους είχαν να κάνουν µε το πόσο αξιόπιστο µπορεί να είναι ένα ακουστικό 

σήµα από την στιγµή που αποφράσσονται ορισµένοι ήχοι. Προκειµένου λοιπόν να 

αυξήσουν την αξιοπιστία του Navbelt και εµπιστοσύνη των χρηστών σε αυτό, 

εφαρµόστηκε ένα προσαρµοστικό σύστηµα ελέγχου πληροφοριών στο Navbelt όπως 

φαίνεται και στο Σχ.2.7. 
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Σχ. 2.7 

 

Η φόρµα της βελτιστοποίησης (optimization) φιλτράρει και αλλάζει την πληροφορία 

και στην συνέχεια µεταφέρεται στον χρήστη µέσω της ακουστικής διεπαφής 

(στερεοφωνικά ακουστικά). Ο σκοπός του optimization είναι να µεταφερθεί στον 

χρήστη το µικρότερο δυνατό πλήθος πληροφοριών που είναι απαραίτητες για να 

εγγυηθούν στον χρήστη µία ασφαλής πορεία. Με αυτόν τον τρόπο, µειώνεται η 

συνεχής προσπάθεια (εγρήγορση) που απαιτείται από τον χρήστη , όπως επίσης 

µειώνεται και ο αριθµός των σηµάτων που «αποφράσσονται».  Η καλύτερη 

αναπαράσταση του µοντέλου αυτού δίνεται από την σχέση : 

        (6) 

 

Όπου  

D = καθυστέρηση λόγω χρόνου αντίδρασης ανθρώπου 

 K = ευαισθησία στα εισερχόµενα σήµατα 

 T1 = χρονική σταθερά καθυστερήσεων 

T2  = µικρή καθυστέρηση (νευροµυϊκή) 

Ta = προβλέψιµος χρόνος  

Αργότερα αποδείχτηκε ότι ο χρόνος αυτός µπορεί να απλοποιηθεί ως εξής : 
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        (7) 

 

Το µοντέλο του χώρου (περιβάλλοντος) υπολογίζεται από σύστηµα αποφυγής 

εµποδίων και αναπαριστά την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος βάσει των 

αισθητήρων υπερήχων. Το µοντέλο αυτό έχει ως εξής : 

        (8) 

 

Όπου  

Hi = είναι η πολική «πυκνότητα» των εµποδίων του i- οστού τοµέα στο πολικό 

γράφηµα.  

Η αξιολόγηση της επίδοσης στηρίζεται στην σύγκριση της εικόνας που έχει ο 

χρήστης σε σχέση µε τα αντίστοιχα σήµατα που υπολογίζονται από το σύστηµα 

αποφυγής εµποδίων , όπως αυτό δίνεται στην παραπάνω εξίσωση: 

      (9) 

όπου 

Da, Sa = η ενεργή κατεύθυνση πορείας του χρήστη και η ταχύτητά του 

Dr, Sr = η προτεινόµενη κατεύθυνση πορείας του χρήστη και ταχύτητα, σύµφωνα µε                                                                                

το OAS 

K1, K2 = συντελεστές επίδοσης (K1= 1.0/deg και K2= 0.5 sec/m) 

 

2.7   ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ NAVBELT 

 

Προκειµένου να διερευνηθεί καλύτερα το σύστηµα Navbelt, σχεδιάστηκε ένας 

εξοµοιωτής, ο οποίος βασίζεται στο ίδιο hardware και στα ίδια ακουστικά σήµατα 

που οδηγούν τον χρήστη, µε το Navbelt. Η αντίδραση του χρήστη σε αυτά τα σήµατα 

αναπαρίστανται στον υπολογιστή µε ένα joystick. ∆ιάφοροι χάρτες έχουν 

αποθηκευτεί στην µνήµη του υπολογιστή , αναπαριστώντας διαφορετικές 

περιπτώσεις χώρων µε ποικίλα επίπεδα δυσκολίας. Στα πειράµατα που έγιναν µε τον 
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εξοµοιωτή, τα αντικείµενα «ταξίδεψαν» µέσα από διαφορετικούς χάρτες , ενώ 

άκουγαν τους ήχους από τον υπολογιστή. 

Στα πειράµατα για image mode, η θέση του αντικειµένου και η θέση του στόχου 

απεικονίζονταν στην οθόνη του υπολογιστή. Όταν τα αντικείµενα συγκρούονταν µε 

ένα εµπόδιο, ένα προφορικό µήνυµα ενηµέρωνε το αντικείµενο για την σύγκρουση 

και δεν του επιτρεπόταν να προχωρήσει άλλο. Το αντικείµενο τότε επέστρεφε ή 

συνέχιζε να πορεύεται προς τον στόχο. Έχοντας φτάσει τον στόχο, αποτυπωνόταν 

ένας συνολικός χάρτης στο µονοπάτι ώστε να αξιολογηθεί η πορεία του αντικειµένου. 

Στα πειράµατα για guidance mode , µόνο η θέση του χρήστη παρουσιαζόταν στην 

οθόνη καθώς η θέση του στόχου ήταν άγνωστη για το αντικείµενο. Αυτό είναι 

ισοδύναµο µε το να πορεύεσαι σε ένα άγνωστο περιβάλλον, όπου ο χρήστης 

εξαρτάται αποκλειστικά από τα σήµατα καθοδήγησης του Navbelt.  

 

2.8  ΑΛΛΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

 

Πέρα από το Navbelt, έχουν κατά καιρούς σχεδιαστεί και άλλα  συστήµατα 

καθοδήγησης (travel aid) για τους τυφλούς, σε µια προσπάθεια να βελτιωθούν οι 

τεχνικές καθοδήγησης για τους τυφλούς. Συνοπτικά θα αναφέρουµε άλλα δύο 

συστήµατα πλοήγησης, το Guide Cane και το Drishti. 

 

2.8.1 GUIDECANE 

Ένα µεγάλο µειονέκτηµα του Navbelt είναι η δυσκολία του χρήστη να κατανοήσει τις 

οδηγίες που του δίνει το σύστηµα, µε αποτέλεσµα ο χρήστης να βαδίζει µε πολύ 

µικρή ταχύτητα. Λύση στο πρόβληµα αυτό δίνει µια καινούρια συσκευή, γνωστή ως 

GuideCane. Η συσκευή αυτή χρησιµοποιεί την ίδια ροµποτική τεχνολογία µε το 

Navbelt , αλλά πρόκειται για µία κινούµενη συσκευή µπροστά από τον χρήστη που 

είναι προσαρµοσµένη σε ένα µπαστούνι. Όταν λοιπόν το GuideCane ανιχνεύσει ένα 

εµπόδιο, στρίβει και το παρακάµπτει. Ο χρήστης νιώθει αµέσως την αλλαγή αυτή της 

κίνησης και ακολουθεί το µονοπάτι που καθορίζεται ουσιαστικά από το GuideCane, 

µε µεγάλη ευκολία χωρίς µεγάλη προσπάθεια. 
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2.8.2  DRISHTI 

 

Ένα άλλο σύστηµα πλοήγησης για άτοµα µε προβλήµατα όρασης είναι το Drishti. Το 

Drishti χρησιµοποιεί ένα σύστηµα υπολογισµού της ακριβής θέσης, ασύρµατη 

σύνδεση, φορητό  υπολογιστή και µια διεπιφάνεια επικοινωνίας µε τον χρήστη ώστε 

να βοηθήσει και να καθοδηγήσει µε ασφάλεια τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης σε 

άγνωστους για αυτούς περιβάλλοντα. Όπως ήδη έχουµε αναφέρει (και θα 

αναλύσουµε και στην συνέχεια) έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς αρκετά συστήµατα 

πλοήγησης για άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Το µειονέκτηµα των συστηµάτων 

αυτών είναι ότι αφορούν την πλοήγηση και καθοδήγηση σε εσωτερικούς ή 

εξωτερικούς χώρους αλλά όχι και τον συνδυασµό τους. Αυτό ταυτόχρονα είναι και το 

πλεονέκτηµα του Drishti, το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί και για εξωτερικούς και για 

εσωτερικούς χώρους. Το αναβαθµισµένο αυτό λοιπόν σύστηµα µπορεί, για 

παράδειγµα, να βοηθήσει ένα άτοµο µε προβλήµατα όρασης όχι µόνο να πάει από το 

σπίτι του στην δουλειά του αλλά και να πλοηγηθεί µέσα στον χώρο εργασίας του, 

απλά αλλάζοντας το Mode µε µία φωνητική εντολή. Η δυναµική επίδραση και η 

προσαρµοστικότητα στις αλλαγές είναι επίσης µερικά από τα πλεονεκτήµατα του 

συστήµατος αυτού. Αξίζει να σηµειώσουµε πως σχεδιαστής του αρχικού συστήµατος 

Drishti είναι ο Dr. Theral Moore’s, ο οποίος τυφλώθηκε σε µικρή ηλικία.  

Όπως προαναφέραµε, το Drishti  βοηθάει τον χρήστη για πλοήγηση τόσο σε 

εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Η αλλαγή του είδους της πλοήγησης 

πραγµατοποιείται µε µια φωνητική εντολή. Επίσης, υπάρχει και µια φιλική προς τον 

χρήστη επικοινωνία µεταξύ αυτού και του συστήµατος, όπου το σύστηµα τον 

ενηµερώνει για πιθανά εµπόδια, για την πορεία της διαδροµής που του προτείνει, 

πόσο µακριά είναι κτλ. Όσον αφορά την πλοήγηση σε εξωτερικούς χώρους, το 

Drishti χρησιµοποιεί DGPS , και έτσι ενηµερώνει τον χρήστη για την προτεινόµενη 

διαδροµή (η οποία σταδιακά µπορεί να επαναπροσδιορίζεται). 

Πιο συγκεκριµένα, η συσκευή προσδιορισµού θέσης , η οποία αποτελείται από Pilots 

και beacons, εκµεταλλεύεται τον υπέρηχο για να προσδιορίσει την θέση του χρήστη. 

Στην υπό µελέτη συσκευή έχουµε 2 beacons προσαρµοσµένα στους ώµους του 

χρήστη και 4 pilots τοποθετηµένα στις 4 γωνιές τους «έξυπνου σπιτιού» (ο 

εργαστηριακός χώρος όπου διεξήχθη το πείραµα). Τα Beacons (αναγνωριστικά 

σήµατα), µπορούν ανά πάσα στιγµή να λάβουν υπερηχητικά σήµατα από τουλάχιστον 

δύο pilots διαφορετικούς. Η χρονική διαφορά (flight time) των σηµάτων υπερήχων 

χρησιµοποιείται για να υπολογίσουµε την απόσταση µεταξύ των Beacons και των δύο 

πιο κοντινών pilots.  



 

Όπως βλέπουµε και στο Σχ

γεωµετρία (αυτή είναι 1 από

beacon επιλέγουµε τις δύο πιο

πιο κοντινά pilots. Είναι εύλογο

την µικρότερη απόσταση, συνεπώς

αντανάκλαση. Ο λόγος που

άλλων εµποδίων , τα beacons

λοιπόν µε αυτόν τον τρόπο

Στην παραπάνω εικόνα , ο 

σπιτιού, το T αντιπροσωπεύει

µικρότερη απόσταση L2 είναι

pilot F, η αµέσως επόµενη πιο

τον pilot S. Μπορούµε να πάρουµε

προσδιορίσουµε την θέση του

η θέση του χρήστη. Επίσης

έτσι ποιο beacon αντιστοιχεί

προσδιορίσουµε και τον προσανατολισµό

 

 

 

 

 

 

42 

 

Σχ. 2.8 

στο Σχ.2.8, βρίσκουµε την θέση του χρήστη εφαρµόζοντας

είναι 1 από τις 8 περιπτώσεις του αλγόριθµου αυτού). Για

τις δύο πιο µικρές αποστάσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν

Είναι εύλογο ότι ένα σήµα χωρίς αντανάκλαση αντιπροσωπεύει

απόσταση, συνεπώς ο αλγόριθµος µηδενίζει το ποσοστό λάθους

λόγος που χρησιµοποιούµε 4 pilots είναι ότι λόγω επίπλων

beacons µπορεί να µην λάβουν σήµατα από ένα Pilot

τρόπο λαµβάνονται πάντα σήµατα από τουλάχιστον

εικόνα , ο pilot S είναι τοποθετηµένος στην νοτιότερη γωνία

αντιπροσωπεύει το beacon που είναι στον πιο κοντινό ώµο

είναι η απόσταση από το beacon T µέχρι τον πιο

επόµενη πιο κοντινή απόσταση L1 είναι η απόσταση από

Μπορούµε να πάρουµε τις ευθείες TS και TM ως συντεταγµένες

θέση του χρήστη. Το µέσο σηµείο µεταξύ των δύο

Επίσης, επειδή κάθε beacon έχει το δικό του ID (αναγνωρίζοντας

αντιστοιχεί στον αριστερό και ποιο στον δεξί ώµο), µπορούµε

τον προσανατολισµό του χρήστη. 

εφαρµόζοντας απλή 

αυτού). Για κάθε 

αντιπροσωπεύουν τα 2 

αντιπροσωπεύει 

ποσοστό λάθους από 

επίπλων, τοίχων ή 

Pilot ,έτσι 

τουλάχιστον δύο Pilots. 

νοτιότερη γωνία του 

κοντινό ώµο. Η 

τον πιο κοντινό 

απόσταση από το T µέχρι 

συντεταγµένες για να 

των δύο beacons είναι 

(αναγνωρίζοντας 

ώµο), µπορούµε να 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΕΝΝΟΙΕΣ  ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ 
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3.1  ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 

Μικροελεγκτής ονοµάζεται το λειτουργικό υπολογιστικό σύστηµα σε πλακίδιο 

(“system-on-a-chip”), το οποίο περιέχει έναν επεξεργαστικό πυρήνα, µνήµη και 

περιφερειακές συσκευές εισόδου/εξόδου. Αξίζει να σηµειωθεί η διαφορά µεταξύ 

µικροεπεξεργαστή και µικροελεγκτή. Ένας µικροεπεξεργαστής είναι µια µονάδα 

κεντρικής επεξεργασίας (CPU) υλοποιηµένη µέσα σε ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα.  

Άλλη µια έννοια που είναι αναγκαίο να αποσαφηνίσουµε είναι ο µικροϋπολογιστής. 

Ο µικροϋπολογιστής είναι ουσιαστικά ένας στοιχειώδης υπολογιστής , ο οποίος 

αποτελείται από έναν µικροεπεξεργαστή, περιφερειακές µονάδες εισόδου-εξόδου και 

µνήµη προγράµµατος και δεδοµένων, τοποθετηµένα µαζί στο ίδιο υλικό. 

 Όπως έγινε κατανοητό και από τον ορισµό του µικροελεγκτή, πρόκειται για µια 

διάταξη που προκύπτει όταν όλες οι παραπάνω διακριτές µονάδες που αποτελούν 

έναν µικροϋπολογιστή τοποθετηθούν µέσα στο σώµα του ίδιου ολοκληρωµένου 

συστήµατος. Με άλλα λόγια εκτός από τα αριθµητικά και λογικά στοιχεία από τα 

οποία απαρτίζεται, ο µικροελεγκτής περιλαµβάνει επιπλέον στοιχεία, όπως µνήµη 

τυχαίας προσπέλασης (RAM) για την αποθήκευση δεδοµένων, µνήµη µόνο για 

ανάγνωση (ROM) για την αποθήκευση προγραµµάτων, µνήµη flash για µόνιµη 

αποθήκευση, περιφερειακές συσκευές και διεπαφές εισόδου/εξόδου. 

Οι µικροελεγκτές βρίσκουν εφαρµογές σε προϊόντα και συσκευές που ελέγχονται 

αυτόµατα, όπως συστήµατα ελέγχου κινητήρων, τηλεχειριστήρια, αυτοκίνητα, 

οικιακές συσκευές και παιχνίδια. Επιπρόσθετα έχουν την δυνατότητα σύνδεσης µε 

µια ποικιλία διατάξεων απεικόνισης ως συσκευές εξόδου, επικοινωνίας µε 

υπολογιστή και διάβασµα τιµών από εξωτερικούς αισθητήρες.  

Οι µικροελεγκτές τυγχάνουν ευρείας χρήσης λόγω των πλεονεκτηµάτων τους. Αρχικά 

να αναφέρουµε ότι λειτουργούν σε πολύ µικρές συχνότητες, σε σχέση µε τους 

µικροεπεξεργαστές, ακόµα και της τάξης των 32 KHz, αλλά αυτό είναι επαρκές για 

πολλές εφαρµογές. Με αυτόν τον τρόπο καταναλώνουν πολύ µικρά ποσά ισχύος (της 

τάξης των mW ή ακόµα και µW) και γενικά έχουν την δυνατότητα να διατηρούν τη 

λειτουργικότητά τους, ενώ αναµένουν ένα γεγονός, όπως είναι η ενεργοποίηση ενός 

πλήκτρου ή ενός αιτήµατος διακοπής. Ταυτόχρονα, οι χαµηλές συχνότητες 

λειτουργίας συνεπάγεται και µειωµένες εκποµπές ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών 

καθώς και µειωµένη ευαισθησία σε αντίστοιχες παρεµβολές από άλλες ηλεκτρικές 

και ηλεκτρονικές συσκευές. Η κατανάλωση ισχύος τους σε κατάσταση αναµονής 

(sleep state), µε το ρολόι της CPU και των περιφερειακών συσκευών εκτός 

λειτουργίας, µπορεί να είναι της τάξης των nW, καθιστώντας τους ιδανικούς για 

εφαρµογές στις οποίες απαιτείται χαµηλή κατανάλωση. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το κόστος των µικροελεγκτών είναι χαµηλό. 

Με την επίτευξη µικρότερου µεγέθους, κόστους και κατανάλωσης ισχύος σε 
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σύγκριση µε την περίπτωση που υπάρχουν ξεχωριστά µικροεπεξεργαστής, µνήµη και 

συσκευές εισόδου/εξόδου, οι µικροελεγκτές καθιστούν οικονοµικά εφικτό τον 

ηλεκτρονικό έλεγχο πολλών περισσότερων διαδικασιών και ταυτόχρονα αυξάνουν 

την αξιοπιστία λόγω των λιγότερων διασυνδέσεων. Ένα άλλο εξίσου σηµαντικό 

πλεονέκτηµά τους είναι η αυτονοµία , µέσω την ενσωµάτωσης σύνθετων 

περιφερειακών υποσυστηµάτων όπως µνήµες και θύρες επικοινωνίας. Με αυτόν τον 

τρόπο, πολλοί µικροελεγκτές δεν χρειάζονται κανένα άλλο ολοκληρωµένο κύκλωµα 

για να λειτουργήσουν. Ταυτόχρονα, αποµένουν περισσότεροι διαθέσιµοι ακροδέκτες 

για ψηφιακές εισόδους-εξόδους (για δεδοµένο µέγεθος ολοκληρωµένου 

κυκλώµατος), λόγω της µη δέσµευσή τους για την σύνδεση εξωτερικών 

περιφερειακών.  

Σηµαντικό χαρακτηριστικό των µικροελεγκτών είναι η εξυπηρέτηση συµβάντων σε 

πραγµατικό χρόνο στο σύστηµα που ελέγχουν. Όταν συγκεκριµένα συµβάντα λάβουν 

χώρα ένα σύστηµα αιτηµάτων διακοπής µπορεί να ειδοποιήσει τον επεξεργαστή να 

αναβάλει την τρέχουσα ακολουθία εντολών που εκτελεί, για να ξεκινήσει τη ρουτίνα 

εξυπηρέτησης διακοπής (ISR). Η ISR θα ολοκληρώσει όλη την εργασία που 

απαιτείται για την εξυπηρέτηση της διακοπής προτού επιστρέψει στην αρχική 

ακολουθία εντολών. Οι πιθανές πηγές αιτήµατος διακοπής εξαρτώνται από την 

συσκευή, και συχνά περιλαµβάνουν γεγονότα όπως η υπερχείλιση ενός µετρητή, µια 

αναλογική προς ψηφιακή µετατροπή, την αλλαγή λογικής στάθµης σε κάποια είσοδο 

(όπως συµβαίνει στην περίπτωση πίεσης ενός πλήκτρου) ή την λήψη δεδοµένων από 

κάποιο σύστηµα µετάδοσης πληροφοριών. Όπου η κατανάλωση ισχύος είναι 

σηµαντική, όπως σε συσκευές που τροφοδοτούνται από µπαταρίες, τα αιτήµατα 

διακοπής µπορούν να «ξυπνούν» τον µικροελεγκτή από µία κατάσταση χαµηλής 

κατανάλωσης στην οποία τίθεται, έως ότου χρειαστεί να κάνει κάτι από κάποιο 

συµβάν περιφερειακής συσκευής. 

Τέλος, οφείλουµε να τονίσουµε ότι οι εφαρµογές  που εκτελούν οι µικροελεγκτές 

πρέπει να έχουν αρκετά µικρό µέγεθος, ώστε να χωρούν στη διαθέσιµη 

ενσωµατωµένη µνήµη του µικροελεγκτή, ώστε να µην υπάρξει ανάγκη για επέκταση 

σε εξωτερική µνήµη. Ο κώδικας που είναι γραµµένος σε υψηλού επιπέδου γλώσσα 

προγραµµατισµού, συµπυκνώνεται σε συµπαγή κώδικα µηχανής µε την χρήση της 

γλώσσας assembly και των µεταγλωττιστών, για την αποθήκευσή του στη µνήµη του 

µικροελεγκτή. 
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3.2  ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

Ενσωµατωµένο σύστηµα (embedded system) ονοµάζεται είναι ένα υπολογιστικό 

σύστηµα ειδικού σκοπού, σχεδιασµένο για µία ή λίγες εξειδικευµένες εφαρµογές, 

συχνά µε τον περιορισµό της επεξεργασίας σε πραγµατικό χρόνο. ∆εν πρόκειται 

συνήθως για συσκευές που µπορούν να λειτουργήσουν αποµονωµένες.  Ένα τέτοιο 

σύστηµα είναι συνήθως ενσωµατωµένο, σαν µέρος µιας συσκευής, η οποία 

περιλαµβάνει επιπλέον υλικό (hardware), ενίοτε και µηχανικά µέρη. Πρόκειται 

δηλαδή για µικρά υπολογιστικά µέρη που βρίσκονται εντός µιας µεγαλύτερης 

συσκευής που εξυπηρετεί έναν πιο γενικό σκοπό. 

Σε αντίθεση µε ένα ενσωµατωµένο σύστηµα, ένας υπολογιστής γενικού σκοπού, 

όπως ένας προσωπικός υπολογιστής, µπορεί να εκτελεί πολλές διαφορετικές 

διεργασίες ταυτόχρονα, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό του. Τα ενσωµατωµένα 

συστήµατα χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο πολλών σύγχρονων συσκευών. Η χρήση 

των ενσωµατωµένων συστηµάτων σε συγκεκριµένες εφαρµογές επιτρέπει στους 

µηχανικούς σχεδιασµού τους να τα βελτιστοποιήσουν, µειώνοντας το µέγεθος και το 

κόστος του προϊόντος, ή αυξάνοντας την αξιοπιστία και την απόδοση. Τα 

ενσωµατωµένα συστήµατα ελέγχονται από έναν κύριο επεξεργαστικό πυρήνα που 

τυπικά είναι ένας επεξεργαστής ψηφιακού σήµατος. 

Πολλά από τα ενσωµατωµένα συστήµατα είναι προϊόντα µαζικής παραγωγής, 

επωφελούµενα από τη µείωση του µέσου κόστους παραγωγής µε την αύξηση του 

πλήθους των παραγόµενων µονάδων. Το εύρος των εφαρµογών στις οποίες 

χρησιµοποιούνται ενσωµατωµένα συστήµατα εκτείνεται από φορητές συσκευές όπως 

ψηφιακά ρολόγια χειρός και συσκευές αναπαραγωγής µουσικής, έως µεγάλες 
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εγκαταστάσεις όπως οι φωτεινοί σηµατοδότες, ελεγκτές γραµµών παραγωγής και 

συστήµατα που ελέγχουν τη λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής 

ενέργειας. Η πολυπλοκότητα αυτών των συστηµάτων µπορεί να είναι χαµηλή, µε 

έναν µόνο µικροελεγκτή µέχρι και πολύ υψηλή, µε πολλές µονάδες, περιφερειακές 

συσκευές και δίκτυα τοποθετηµένα σε µεγάλα πλαίσια. 

Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι οι υπολογιστές χειρός, οι οποίοι έχουν κοινά στοιχεία µε 

τα ενσωµατωµένα συστήµατα, όπως το λειτουργικά συστήµατα και τους 

µικροεπεξεργαστές που τους δίνουν την κινητήρια δύναµη, αλλά δεν αποτελούν 

πραγµατικά ενσωµατωµένα συστήµατα, καθώς επιτρέπουν διαφορετικές εφαρµογές 

να εκκινήσουν και περιφερειακές συσκευές να συνδεθούν. Οι χρήσεις τους 

εκτείνονται σχεδόν σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης ζωής και τα παραδείγµατα 

χρυσής τους είναι αναρίθµητα. Ενδεικτικά αναφέρονται η χρήση τους στα 

τηλεφωνικά κέντρα για τον έλεγχο του δικτύου, στα κινητά τηλέφωνα, στα δίκτυα 

των υπολογιστών που λειτουργούν σαν αυτόνοµοι δροµολογητές δεδοµένων. Στα 

ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα, τα συναντά κανείς σε ψηφιακές φωτογραφικές 

µηχανές, δέκτες GPS, εκτυπωτές, συσκευές αναπαραγωγής DVD, ακόµα και σε 

οικιακές συσκευές. Ενσωµατωµένα συστήµατα χρησιµοποιούνται για τον οικιακό 

αυτοµατισµό µέσω ασύρµατων και ενσύρµατων δικτύων, ακόµα και σε πολύπλοκα 

δίκτυα ελέγχου της θερµοκρασίας σε µεγάλες κτηριακές εγκαταστάσεις (H.V.A.C.- 

heating, ventilating, and air conditioning systems). Άλλες εφαρµογές τους 

περιλαµβάνουν τον έλεγχο ηλεκτροκινητήρων, συστήµατα για την αύξηση της 

ενεργητικής ασφάλειας των αυτοκινήτων, τη βελτιστοποίηση των υβριδικών 

συστηµάτων σε αυτοκίνητα για τη µείωση των ρύπων ακόµα και τη διαχείριση 

πτήσης αεροσκαφών. 

Τέλος, ο ιατρικός εξοπλισµός διαρκώς βελτιώνεται µε την όλο και πιο εκτεταµένη 

χρήση ενσωµατωµένων συστηµάτων µε σκοπό την παρακολούθηση των ζωτικών 

λειτουργιών, την ανάπτυξη ηλεκτρονικών στηθοσκοπίων για ενίσχυση των ήχων και 

για την απεικόνιση του ανθρώπινου σώµατος ή µερών του (PET, SPECT, CT, MRI), 

για τη διενέργεια διάγνωσης µε µη διηθητικό τρόπο. Τα ενσωµατωµένα συστήµατα 

συχνά ανήκουν σε µηχανισµούς που αναµένεται να λειτουργούν συνεχόµενα για 

χρόνια χωρίς σφάλµατα και σε ορισµένες περιπτώσεις να ανακάµπτουν µόνα τους, σε 

περίπτωση που προκύψει κάποιο σφάλµα. Για το λόγο αυτό το λογισµικό συνήθως 

αναπτύσσεται και ελέγχεται πιο σχολαστικά από ότι συµβαίνει στη περίπτωση του 

λογισµικού προσωπικών υπολογιστών. Μη αξιόπιστα κινούµενα µηχανικά µέρη, 

όπως σκληροί δίσκοι και διακόπτες συνήθως αποφεύγονται. 

Τα ενσωµατωµένα συστήµατα επικοινωνούν µε τον εξωτερικό κόσµο µέσω 

περιφερειακών µονάδων όπως για παράδειγµα διεπιφάνειες σειριακής επικοινωνίας, 

χρονιστές, multimedia cards, συσκευές εισόδου-εξόδου γενικού σκοπού, 

µετατροπέων ADC,  DAC, δίκτυα όπως το Ethernet κ.ά. 
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3.3  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ  ARM7TDMI 

  

 
 

Ο επεξεργαστής ARM7 (Advanced RISC Machine) είναι ένας 32-bit επεξεργαστής 

αρχιτεκτονικής RISC (Reduced Instruction Set Computer). ∆ιαθέτει bus 32-bit  για 

εντολές και δεδοµένα. Το µέγεθος των δεδοµένων µπορεί να είναι 8 bits, 16 ή 32bits 

και το µέγεθος  των εντολών είναι 32bits. Ο επεξεργαστής ARM7TDMI είναι ένας 

επεξεργαστής ARM7, διαθέτει όµως κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά (όπως φαίνεται 

και από το όνοµά του TDMI). Τα πλεονεκτήµατα των επεξεργαστών αυτών είναι το 

χαµηλό κόστος και η χαµηλή κατανάλωση ενέργειας , προσφέροντας απόδοση έως 

και 130 MIPS όταν υλοποιηθούν µε την χρήση της τεχνολογίας 0.13 µm. 

 

 

• THUMB MODE (T) : Ο επεξεργαστής ARM7TDMI ενσωµατώνει δύο 

σύνολα εντολών: το σύνολο εντολών ARM που είναι 32 bits και το σύνολο 

εντολών Thumb που είναι 16 bits. Με το σύνολο εντολών Thumb 

πετυχαίνουµε µεγαλύτερες επιδόσεις καθώς και µεγαλύτερη πυκνότητα 

κώδικα σε σχέση µε το παραδοσιακό 32 bit σύνολο εντολών ARM. Ωστόσο, 

οι αρχιτεκτονικές των 16 bits έχουν σχεδόν την µισή απόδοση από αυτές των 

32 bits. Αυτό συµβαίνει διότι οι τελευταίες, διαχειριζόµενες δεδοµένα των 32 

bit και µπορούσαν να διευθυνσιοδοτήσουν µεγαλύτερο χώρο διευθύνσεων 

από τις αρχιτεκτονικές των 16 bit. Οι εντολές Thumb λειτουργούν µε την 

κανονική διαµόρφωση των καταχωρητών για εντολές ARM, επιτρέποντας 

άριστες εναλλαγές κατάστασης από ARM σε Thumb και αντίστροφα. Κατά 

την εκτέλεση, οι εντολές Thumb αποσυµπιέζονται µε απόλυτα διαυγή τρόπο 

σε εντολές ARM σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς κόστος στην απόδοση του 

συστήµατος. Ο κώδικας Thumb έχει τυπικά το 65% του µεγέθους του κώδικα 

ARM (που µεταφράζεται σε 35% εξοικονόµησης µνήµης) και παρέχει 60% 

µεγαλύτερη απόδοση από τον τελευταίο, όταν οι εντολές εκτελούνται από ένα 

σύστηµα µνήµης των 16 bit. 
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• LONG MULTIPLY (M) : Το σύνολο εντολών του ARM7TDMI διαθέτουν 

επιπλέον 4 εντολές, έτσι µπορούν να εκτελέσουν πολλαπλασιασµό 32 Bit µε 

32 Bit, µε 64 bit αποτέλεσµα. Τα αποτελέσµατα αυτά, απαιτούν λιγότερους 

κύκλους εντολών, από όσους απαιτούνται σε έναν κλασσικό επεξεργαστή 

ARM. 

 

 

• EmbeddedICE (I) : Το EmbeddedICE διαθέτει ένα ενσωµατωµένο on-chip για 

τον επεξεργαστή, συµπεριλαµβανοµένων καταχωρητών breakpoint και 

watchpoint. Οι καταχωρητές αυτοί , επιτρέπουν στο πρόγραµµα να 

σταµατήσει για debug σκοπούς. Όταν σηµειωθεί µια διακοπή, ο επεξεργαστής 

σταµατάει και κάνει debug. 

 

Οι διακοπές που υποστηρίζονται από τους επεξεργαστές αυτούς είναι : IRQ, FIQ , 

διακοπή λόγω µνήµης (memory abort) και SWI.  

 

Οι επεξεργαστές τύπου ARM7TDMI διαθέτουν 37 καταχωρητές, 31 εκ των οποίων 

είναι καταχωρητές γενικού σκοπού και οι υπόλοιποι 6 είναι καταχωρητές 

κατάστασης. Πιο συγκεκριµένα, σε ένα πρόγραµµα χρησιµοποιούνται 15 

καταχωρητές γενικού σκοπού (R0 έως R14), ο program counter (R15) και ένας 

καταχωρητής που δείχνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πρόγραµµα 

(CPSR). Οι υπόλοιποι καταχωρητές χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις διακοπής και 

προγραµµατισµό σε επίπεδο συστήµατος (system-level).  

 

Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε ότι η χειρότερη περίπτωση (worst case) καθυστέρησης 

σε διακοπή FIQ, είναι 50 κύκλοι , δηλαδή λιγότερο από 1.2 µs σε σύστηµα µε 

συχνότητα ρολογιού 41.78 MHz. Ενώ η µικρότερη δυνατή καθυστέρηση λόγω 

διακοπής FIQ ή IRQ αντιστοιχεί µόλις σε 5 κύκλους. 

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτός ο λόγος που χρησιµοποιούµε τους 

επεξεργαστές τύπου ARM7TDMI, που έχουν ως κύρια πλεονεκτήµατα το µικρό 

σχετικά µέγεθός τους, τις βελτιωµένες αποδόσεις και την χαµηλή κατανάλωση 

ενέργειας. 

 

3.4  Η  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΣΥΣΚΕΥΗ  ΤΗΣ  OLIMEX  ΓΙΑ  ΤΟΝ  

ADUC7026 

 

Η συσκευή (development board) που χρησιµοποιήθηκε στην πρώτη φάση της 

υλοποίησης είναι η ADuC-P7026 και αποτελεί µία χαµηλού κόστους αναπτυξιακή 



50 

 

πλατφόρµα για µικροελεγκτές ADuC7026 ARM7 της Analog Devices. Ανάµεσα στα 

χαρακτηριστικά της διακρίνουµε:  

o MCU: ADuC7026 16/32 bit ARM7TDMI-S™ µε 64K Bytes Program Flash, 

8K Bytes RAM, ADC των 12 bit µε 12 κανάλια και έως 1MSPS, των 12 bit 

και των 4 καναλιών, ενσωµατωµένη Vref, ενσωµατωµένο αισθητήρα 

θερµοκρασίας, UARTs, 2x I2C, SPI, τριών φάσεων PWM, PLA 

προγραµµατιζόµενης λογικής, διασύνδεση εξωτερικής µνήµης, 2x 32bit 

TIMERS, I/O ανεκτική έως και τα 5 Volts, έως και 45 MHz λειτουργίας  

o Υποδοχή σύνδεσης ARM JTAG 2x10 pin  

o Κύκλωµα RESET  

o Μετατροπέα USB-RS232  

o ∆ύο LED κατάστασης  

o ∆ύο πλήκτρα  

o ∆ύο ποτενσιόµετρα συνδεδεµένα µε τις εισόδους των ADC  

o ∆ίχρωµο LED συνδεδεµένο µε δύο DACs  

o Πλήκτρα SD και RESET για εύκολη ενεργοποίηση του bootloader  

o LED ένδειξης παροχής ισχύος   

o Ρυθµιστής τάσης στα 3.3 Volts για ρεύµα έως και 800 mA  

o Πυκνωτή για το φιλτράρισµα της πηγής ισχύος  

o ∆υνατότητα για τροφοδοσία µέσω θύρας USB, ώστε να αποφευχθεί η ύπαρξη 

εξωτερικού τροφοδοτικού  

o ∆υνατότητα σύνδεσης µε εξωτερικό τροφοδοτικό σε περίπτωση µη ύπαρξης 

θύρας USB  

o Κρύσταλλος των 32768 Hz  

o Ειδικές προεκτάσεις όλων των θυρών του µικροελεγκτή  

 

Οι διαστάσεις της συσκευής είναι: 100x80 mm 30  
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Σχ. 3.1  Η συσκευή ADuC-P7026 της Olimex 
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Σχ. 3.2  Σχηµατικό διάγραµµα της συσκευής ADuC-P7026 της Olimex 
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3.5  µVision-Keil 

 
 

Σχ. 3.3 
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Το µVision 3 της Keil είναι ένα σχεδιαστικό εργαλείο για ανάπτυξη εφαρµογών για 

µικροελεγκτές βασισµένους σε µικροεπεξεργαστές τύπου ARM. Υποστηρίζει 

πληθώρα υλοποιήσεων από πολλές εταιρίες. Ανάµεσα τους και ο aduc7026 της 

Analog, που είναι και ο µικροελεγκτής που χρησιµοποιούµε για την υλοποίηση της 

διπλωµατικής αυτής. Ανάµεσα στις δυνατότητες του συµπεριλαµβάνονται η ύπαρξη 

debugger (εργαλείο αποσφαλµάτωσης), η δυνατότητα µέσω της λειτουργίας 

debugging, για παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο της λειτουργίας του 

προγράµµατος, καθώς και σε ταχύτερο ρυθµό (όσο επιτρέπουν οι δυνατότητες του 

υπολογιστή στον οποίο γίνεται η εξοµοίωση). Είναι εύκολη η παρακολούθηση κάθε 

στοιχείου που απαρτίζει τον µικροελεγκτή και δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη µε 

πολύ εύκολο τρόπο να δηµιουργήσει τις δικές του συναρτήσεις εισόδου, για να 

εξοµοιώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα λειτουργεί το µικροϋπολογιστικό 

σύστηµα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα της βήµα προς βήµα εκτέλεσης του 

προγράµµατος και ο έλεγχος κάθε καταχωρητή και κάθε θέσης µνήµης ανά πάσα 

στιγµή. Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα επιλογής κάποιου από τους τρεις 

µεταγλωττιστές που υποστηρίζουν µικροελεγκτές τύπου ARM οι οποίοι είναι οι : 

RealView Compiler, CARM Compiler και GNU Compiler (Cygnus). Από τους τρεις 

αυτούς µεταγλωττιστές προτιµήθηκε ο RealView, διότι είναι ο πλέον πρόσφατος και 

ενηµερωµένος. Ο CARM έχει πάψει να υποστηρίζεται. Έτσι παρόλο που διατίθεται 

πληθώρα παραδειγµάτων για αυτόν το µεταγλωττιστή, δεν ήταν αυτός που τελικά 

προτιµήθηκε. Ο GNU µεταγλωττιστής είναι ο λιγότερο χρησιµοποιηµένος από τους 

τρεις και παράλληλα δεν διατίθεται µε το µVision 3. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµά του 

RealView όµως αποτελεί η ύπαρξη αρχείων τύπου “*.s”, τα οποία περιέχουν 

βελτιστοποιηµένο κώδικα εκκίνησης και αρχικοποίησης για κάθε επεξεργαστή που 

υποστηρίζει το περιβάλλον µVision 3. Με την χρήση των αρχείων αυτών είναι 

εύκολο να οριστούν, µέσω του οδηγού ρύθµισης (configuration wizard) του 

περιβάλλοντος ανάπτυξης, τα ακριβή χαρακτηριστικά του µικροϋπολογιστικοϋ 

συστήµατος, όπως το µέγεθος της στοίβας, του σωρού, η 

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των FIQ (Fast Interrupt Request), η ύπαρξη 

εξωτερικής µνήµης, το µέγεθός της και άλλες επιλογές που σχετίζονται µε αυτή. Για 

την παρούσα εφαρµογή η διαθέσιµη µνήµη του επιλεχθέντος µικροεπεξεργαστή, 

κρίθηκε ως επαρκής και δεν υπήρξε ανάγκη για την χρήση επιπλέον εξωτερικής 

µνήµης. Επιπλέον δυνατότητες δίνονται κάτω από την επιλογή “Options for Target”, 

όπου µπορούν να καθοριστούν µε ακρίβεια οι θέσεις µνήµης ROM (Read Only 

Memory) και RAM (Random Access Memory) που κα χρησιµοποιήθηκαν, η επιλογή 

για µεταγλώττιση σε εντολές τύπου Thumb ή τύπου ARM. Οι πρώτες έχουν σαν 

πλεονέκτηµα το ότι αποτελούν εντολές των 16 bits και απαιτούν το µισό χρόνο για 

την εκτέλεση τους από τις δεύτερες, οι οποίες είναι εντολές των 32 bits. Στην 

περίπτωση των εντολών ARM απαιτούνται δύο κύκλοι για την εκτέλεση µιας 

εντολής. Πέρα των παραπάνω, δίνεται η δυνατότητα για µη αυτόµατη εισαγωγή 

παραµέτρων στον µεταγλωττιστή καθώς και η δυνατότητα για την ταυτόχρονη 

ύπαρξη εντολών ARM και THUMB στο ίδιο πρόγραµµα. Η πιο σηµαντική 

δυνατότητα για την ανάπτυξη προγράµµατος στο περιβάλλον µVision 3 είναι η 

ύπαρξη του εξοµοιωτή της Keil σε αυτό. Το πλεονέκτηµα αυτό έγκειται στο γεγονός 
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ότι µπορούµε να αναπτύξουµε την εφαρµογή µας κάτω από απόλυτα ελεγχόµενες 

συνθήκες και να ελέγξουµε κάθε παράµετρο, κατά το χρόνο εκτέλεσης του, 

απαλλαγµένοι από τα προβλήµατα ενός πραγµατικού συστήµατος, έχοντας 

ταυτόχρονα την δυνατότητα παρατήρησης κάθε καταχωρητή και θέσης µνήµης. Κάτι 

τέτοιο µόνο έµµεσα θα µπορούσε να παρατηρηθεί σε ένα πραγµατικό σύστηµα, όπως 

για παράδειγµα µε τη χρήση των θυρών γενικού σκοπού εισόδου- εξόδου (GPIO), µε 

σειριακή επικοινωνία µε κάποια άλλη συσκευή ή και µε άλλους πιο πολύπλοκους 

τρόπους. Ακόµα δίνεται η δυνατότητα χρήσης των ρουτινών εξοµοίωσης, µέσω του 

µVision 3 σε πραγµατικό σύστηµα, ούτως ώστε τα σήµατα εισόδου να είναι απόλυτα 

ελεγχόµενα και απαλλαγµένα από κάποιο ανεπιθύµητο θόρυβο στην περίπτωση του 

ADC για παράδειγµα. Με αυτόν τον τρόπο το µVision 3 της Keil αποδεικνύεται ένα 

πολύ ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη λογισµικού για επεξεργαστές τύπου ARM, 

που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δηµιουργήσει ισχυρό και αξιόπιστο 

λογισµικό για τις εφαρµογές του. Η γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται 

στην περίπτωση της εφαρµογής είναι η ANSI C, ενώ µπορεί να γίνει και χρήση 

εντολών assembly, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Ο  ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ  ADUC 7026 
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4.1 ADUC 70XX 

 

Για την εκπόνηση αυτής της εργασίας χρησιµοποιήσαµε τον µικροελεγκτή ADuC 

7026, εκµεταλλευόµενοι τα πλεονεκτήµατά του. Ο συγκεκριµένος µικροελεγκτής 

ανήκει στην οικογένεια των µικροελεγκτών Analog ADuC70xx (series) (ADuC 

7019/20/21/22/24/25/26/27/28/29). Η οικογένεια αυτή διαθέτει επεξεργαστές 

ARM7TDMI, αρχιτεκτονικής RISC. Ενδεικτικά να αναφέρουµε ότι υπάρχουν και 

άλλες τέτοιες οικογένειες µικροελεγκτών που χρησιµοποιούν αυτόν τον τύπο 

επεξεργαστών όπως :  

Nxp: LPC21xx και LPC22xx , ST: STR7x1, TI: TMS470 , η µελέτη των οποίων 

ξεφεύγει από τα πλαίσια της διπλωµατικής αυτής.  

 

Οι µικροελεγκτές ADuC 7019/20/21/22/24/25/26/27/28/29, είναι πλήρως 

ενσωµατωµένα συστήµατα, όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί , όπου 

παριστάνεται ο ADuC 7026. 

 

 

 
Σχ. 4.1 

Με την βοήθεια και του παραπάνω σχήµατος, θα περιγράψουµε τα χαρακτηριστικά των 

µικροεπεξεργαστών ADuC 70xx. 
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→ ∆ιαθέτουν µετατροπείς ADC (Analog to Digital Converter) των 12 bit µε 16 

κανάλια και ικανότητα δειγµατοληψίας έως και 1 MSPS (ένα εκατοµµύριο 

δείγµατα το δευτερόλεπτο). 

→  Το εύρος τάσης αναλογικών εισόδων κυµαίνεται από 0 έως VREF. 

→ ∆ιαθέτουν επίσης µετατροπέα DAC (Digital to Analog Converter) των 12 bits 

µε 4 κανάλια. Ανάλογα µε το µοντέλο, κάθε microcontroller µπορεί να έχει 

ενσωµατωµένους δύο, τρεις η και τέσσερις µετατροπείς DAC. 

→ On-chip κύκλωµα αναφοράς τάσης 2.5 V , η οποία χρησιµοποιείται για τον 

ADC και DAC, και η τάση αυτή εµφανίζεται και στο VREF  pin. 

→ Αισθητήρας θερµοκρασίας (temperature sensor). 

→ Συγκριτής τάσης (voltage comparator). 

→ Θύρα JTAG για κατέβασµα και debug του κώδικα στον µικροεπεξεργαστή. 

→ Εσωτερικό ταλαντωτή (oscillator) µε συχνότητα ρολογιού 41.78 MHz, 

εξωτερικό κρύσταλλο ρολογιού. 

→ Μνήµη Flash/EE (ενσωµατωµένη) 64 kB και 8 kB  SRAM για αποθήκευση 

σταθερών τιµών και µεταβλητών. 

→ UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) : περιφερειακό 

ασύγχρονης σειριακής επικοινωνίας. 

→ ∆ύο διαύλους διασύνδεσης ολοκληρωµένων κυκλωµάτων για την επέκταση 

των διασυνδέσεων µε περιφερειακές µονάδες και τον δικτυακό έλεγχο 

διάφορων ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. 

→ Serial Peripheral Interface : πρότυπη µονάδα σύγχρονης σειριακής 

επικοινωνίας. 

→ PWM (Pulse Width Modulator) : διαµορφωτής εύρους παλµών των 16 bits µε 

την βοήθεια του οποίου λαµβάνουµε αναλογικές τάσεις µέσα από κατάλληλα 

φίλτρα τύπου RC. 

→ PLA (Programmable Logical Array) : προγραµµατιζόµενη λογική διάταξη, 

που περιλαµβάνει µια µήτρα συνδέσεων µεταξύ διάφορων λειτουργικών 

λογικών τµηµάτων, οδηγώντας σε πιο ολοκληρωµένες και λογικές λύσεις.  

→ Ικανότητα διασύνδεσης µε εξωτερική µνήµη. 

→ Χρονιστές: 4 χρονιστές γενικού σκοπού, οι χρησιµοποιούνται για χρονισµό, 

σηµατοδότηση διαφόρων γεγονότων ή και για καταµέτρηση, ένας χρονιστής 

wake- up timer για αφύπνιση του µικροεπεξεργαστή όταν αυτός βρίσκεται σε 

sleep mode και ένας χρονιστής watchdog timer για αποφυγή πιθανής 

κατάρρευσης του συστήµατος. 

→ 40 pins εισόδου-εξόδου γενικού σκοπού . 

→ Κύκλωµα τροφοδοσίας στα 3 V. 

→ PSM (Power Supply Monitor) που ελέγχει πιθανή πτώση τάσης κάτω από τα 

επιτρεπόµενα όρια. 

→ Reset , προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι εσωτερικές µονάδες και τα 

κυκλώµατα ελέγχου θα ξεκινήσουν να λειτουργούν κατά την διάρκεια της 

τροφοδοσίας από κάποια προκαθορισµένη κατάσταση, ενώ όλοι οι 

καταχωρητές θα βρίσκονται σε κατάλληλες αρχικές τιµές.  



59 

 

 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να γίνει περαιτέρω εµβάθυνση σε κάποια από τα παραπάνω 

περιφερειακά του microcontroller. 

 

 

 

4.2  FLASH/EE MEMORY - SRAM 

 

 

Όπως προαναφέραµε, οι ADuC 7019/20/21/22/24/25/26/27/28/29 ενσωµατώνουν 2 

ξεχωριστά blocks µνήµης: 8kB SRAM και 64kB Flash/EE. Από τα 64kB της µνήµης 

Flash/EE, τα 62 kB είναι διαθέσιµα στον χρήστη, ενώ τα υπόλοιπα 2kB είναι 

δεσµευµένα για factory-configured boot page.  

Ο επεξεργαστής ARM 7 «βλέπει» την µνήµη σαν µια γραµµική σειρά των 2
32

 byte. Η 

µνήµη είναι οργανωµένη είναι µορφή little endian format, το οποίο σηµαίνει ότι το 

λιγότερο σηµαντικό byte είναι τοποθετηµένο στην µικρότερη διεύθυνση byte address, 

ενώ το περισσότερο σηµαντικό byte τοποθετείται στην υψηλότερη byte address, όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα: 

 

 

 

 
Σχ. 4.2 

 

Το πραγµατικό εύρος της µνήµης Flash/EE είναι 16 bits, πράγµα το οποίο σηµαίνει 

ότι σε ARM mode (όπου οι εντολές είναι 32-bits) απαιτούνται 2 προσπελάσεις στην 

µνήµη Flash/EE για κάθε εντολή. Έτσι λοιπόν, για βελτιστοποίηση της ταχύτητας 

προσπέλασης, προτιµάται η χρήση thumb mode. Συνεπώς, η µέγιστη ταχύτητα 

προσπέλασης για την µνήµη Flash/EE είναι τα 41.78 MHz σε thumb mode και τα 

20.89 MHz σε ARM mode. 8 kB µνήµης SRAM είναι διαθέσιµα στον χρήστη, 

οργανωµένα σε 2 * 32 bits, που είναι 2 words. Και εδώ, η συχνότητα είναι στα 41.78 
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MHz. Τέλος, έχουµε τους καταχωρητές MMR (Memory Mapped Registers) , οι 

οποίοι παρέχουν µια διεπαφή µεταξύ της CPU και όλων των ενσωµατωµένων (on-

chip) περιφερειακών. 

Οι καταχωρητές που σχετίζονται µε την µνήµη Flash/EE είναι οι εξής : FEESTA, 

FEEMOD, FEECON, FEEDAT, FEEADR, FEESIGN, FEEPRO και FEEHIDE. 

 

o Ο FEESTA είναι ένας καταχωρητής µόνο για ανάγνωση (read-only register), ο 

οποίος δείχνει την κατάσταση της flash control interface. 

o Με τον καταχωρητή FEEMOD, ορίζουµε τον τρόπο λειτουργίας της flash.  

o Ο FEECON είναι ένας command register. 

o Ο FEEDAT είναι ένας 16- bit καταχωρητής δεδοµένων. 

o Ο FEEADR είναι ένας 16- bit καταχωρητής διεύθυνσης (address register). 

o Ο FEESIGN είναι ένας 24-bit code signature. 

o Οι καταχωρητές FEEPRO και FEEHIDE, παρέχουν προστασία σε περίπτωση 

reset µε την µόνη διαφορά ότι στον πρώτο απαιτείται κλειδί ασφαλείας , ενώ 

στον δεύτερο όχι. 

 

 

4.3  ADC 

 

Όσον αφορά τον ADC ή αλλιώς τον αναλογικό προς ψηφιακό µετατροπέα των 12 

bits, έχει 16 κανάλια και ικανότητα δειγµατοληψίας έως και 1 MSPS, δηλαδή ένα 

εκατοµµύριο δείγµατα το δευτερόλεπτο. Το εύρος τάσης του κυµαίνεται από 2.7V 

έως 3.6V.  

Ο εν λόγω µετατροπέας, µπορεί να λειτουργήσει σε τρία διαφορετικά modes (τρόποι 

λειτουργίας):  

α) Fully Differential Mode για µικρά ισορροπηµένα σήµατα, 

β) Single-Ended Mode για κάθε single-ended σήµα  

και  

γ) Pseudo-Differential Mode για κάθε single-ended σήµα, εκµεταλλευόµενος το 

πλεονέκτηµα του rejection mode. 

 

Ο ADC δέχεται εισόδους από την συσκευή που ελέγχει ο microcontroller ή εξωτερικά 

σήµατα και παράγει ψηφιακά δεδοµένα κατάλληλα για επεξεργασία. Το 12-bit 

αποτέλεσµα που προκύπτει, αποθηκεύεται προσωρινά στον ADC data register. Όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα, το 12-bit αποτέλεσµα αποθηκεύεται στα bits από 

16 έως 27, ενώ τα πρώτα 4 bits αναφέρονται στο πρόσηµο του αποτελέσµατος (sign 

bits). Για αυτόν τον λόγο, όπως θα δούµε και αργότερα στον κώδικα του 

προγράµµατός µας, όταν θέλουµε να αποθηκεύσουµε το αποτέλεσµα του ADC σε 

έναν π.χ. πίνακα , αρχικά το ολισθαίνουµε κατά 16 θέσεις.  
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Σχ. 4.3 

 

Ο προγραµµατισµός του µετατροπέα ADC γίνεται µε την βοήθεια 8 καταχωρητών 

(Memory Mapped Registers): ADCCON , ADCCP, ADCCN, ADCSTA, ADCDAT, 

ADCRST, ADCGN, ADCOF. 

 

o Ο ADCCON είναι ένας καταχωρητής ελέγχου, µέσω του οποίου ο  

προγραµµατιστής ενεργοποιεί τα περιφερειακά του ADC, επιλέγει τον τρόπο 

λειτουργίας  (Fully Differential Mode, Single-Ended Mode ή Pseudo-

Differential Mode) καθώς και τον τύπο της µετατροπής.  

o Ο ADCCP είναι ένας καταχωρητής επιλογής θετικού καναλιού ADC, ενώ ο  

o ADCCN είναι ένας καταχωρητής επιλογής αρνητικού καναλιού ADC.  

o Ο ADCSTA είναι ένας καταχωρητής κατάστασης (status register) , που 

υποδεικνύει αν το αποτέλεσµα της ADC µετατροπής είναι έτοιµο. ∆ιαθέτει 

µόνο ένα bit, το ADCReady bit. Το bit αυτό ενεργοποιείται (παίρνει την τιµή 

1) στο τέλος της ADC µετατροπής, δηµιουργώντας ένα ADC interrupt (µια 

διακοπή). Όταν πραγµατοποιείται µια µετατροπή, έχουµε την δυνατότητα να 

δούµε την κατάσταση του ADC µέσω του pin ADCBUSY. Το pin αυτό έχει την 

τιµή 1 κατά την διάρκεια της µετατροπής και παίρνει την τιµή 0 όταν 

τελειώσει η µετατροπή.  

o Στον καταχωρητή ADCDAT είναι αποθηκευµένο το 12-bit αποτέλεσµα της 

ADC µετατροπής. 

o Με τον καταχωρητή ADCRST, µπορούµε να κάνουµε reset σε όλους τους 

ADC καταχωρητές, απλά γράφοντας οποιαδήποτε τιµή στον καταχωρητή 

αυτό. 

o Οι καταχωρητές ADCGN και ADCOF είναι 10-bit καταχωρητές gain 

calibration και offset calibration, αντίστοιχα. 

 

4.4  RESET 

 

Υπάρχουν τέσσερις λόγοι για τους οποίους µπορεί να προκληθεί reset. Έτσι, ένα reset 

µπορεί να οφείλεται σε εξωτερικό παράγοντα, σε Power-on, στην λήξη του watchdog 

ή και σε θέµατα λογισµικού. Οι καταχωρητές που σχετίζονται µε το reset είναι: 

REMAP, RSTSTA και RSTCLR.  

o Ο  καταχωρητής RSTSTA δείχνει την αιτία για την οποία προκλήθηκε το 

τελευταίο reset  

και  
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o Με τον  καταχωρητή RSTCLR µπορούµε να «καθαρίσουµε» τον RSTSTA. 

 

 

4.5 DAC 

 

Ο µετατροπέας DAC είναι ένας ψηφιακός προς αναλογικός µετατροπέας και κάνει 

ουσιαστικά την αντίστροφη διαδικασία από τον ADC. ∆ιαθέτει συνολικά 4 κανάλια, 

στα οποία παίρνουµε την αναλογική τάση και ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία 

µετατρέπεται σε ψηφιακά δεδοµένα. 

 

Κάθε µετατροπέας DAC µπορεί να έχει εύρος τάσης:  

1) από 0 V έως VREF (µε εσωτερική τάση αναφοράς στα 2.5), 

2) από 0 V έως DACREF  (όπου DACREF είναι ισοδύναµη µε την εξωτερική τάση 

αναφοράς),  

3) από 0 V έως AVDD. 

 

Κάθε ένας DAC µπορεί να προγραµµατιστεί ανεξάρτητα από τους άλλους , µέσω δύο 

καταχωρητών, τους DACxCON και DACxDAT, όπου x µπορεί να πάρει τιµές από 1 

έως 4 , αντίστοιχα προς κάθε DAC. 

 

o Ο καταχωρητής DACxCON είναι ένας καταχωρητής ελέγχου (control 

register), µέσω του οποίου καθορίζεται το εύρος τάσης λειτουργίας και ο 

τρόπος λειτουργίας του εκάστοτε µετατροπέα. 

o Ο καταχωρητής DACxDAT είναι καταχωρητής δεδοµένων (data register), 

στον οποίο αποθηκεύεται προσωρινά το αποτέλεσµα της µετατροπής. 

 

 

4.6  UART  

 

 

Η UART είναι ένα περιφερειακό ασύγχρονης σειριακής επικοινωνίας (Universal 

Asynchronous Receiver-Transmitter). Πιο συγκεκριµένα, η UART αναπαριστά 

α) serial to parallel µετατροπές, σε χαρακτήρες δεδοµένων που έχουν ληφθεί από µια 

περιφερειακή συσκευή ή modem και  

β) parallel to serial µετατροπές , σε χαρακτήρες δεδοµένων που έχουν ληφθεί από την 

CPU. 

Γενικά, η σειριακή επικοινωνία ακολουθεί ένα ασύγχρονο πρωτόκολλο, το οποίο 

υποστηρίζει ποικίλα word lengths, stop bits και parity generations, τα οποία 

καθορίζονται από τους καταχωρητές.  

 

Η UART αποτελείται από 12 καταχωρητές: COMTX, COMRX, COMDIV0, 

COMIEN0, COMDIV1, COMIID0,  COMCON0, COMCON1, COMSTA0, 

COMSTA1, COMSCR και COMDIV2.  
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o Ο COMTX είναι ένας 8-bit καταχωρητής αποστολής δεδοµένων (transmit 

register), 

o Ο COMRX είναι ένας 8-bit καταχωρητής λήψης δεδοµένων (receive register), 

o Ο COMDIV0 είναι ένας low byte divisor latch, 

o Με τον καταχωρητή COMIEN0 µπορούµε να ενεργοποιήσουµε µια διακοπή 

(interrupt), 

o Ο COMDIV1 είναι ένας high byte divisor latch, 

o  Μέσω του καταχωρητή COMIID0, γίνεται identification της διακοπής 

(interrupt). 

o Ο COMCON0 είναι καταχωρητής ελέγχου line control register. Με το 7
ο
 bit 

του καταχωρητή COMCON0 , επιτρέπεται η πρόσβαση στα COMDIV0 και 

COMDIV1, προκειµένου αργότερα να µπορούµε να στείλουµε και να 

λάβουµε δεδοµένα, 

o Ο COMCON1 είναι καταχωρητής ελέγχου modem,  

o Ο COMSTA0 είναι καταχωρητής κατάστασης line status register, 

o Ο COMSTA1 είναι καταχωρητής κατάστασης modem,  

o Ο COMSCR είναι ένας 8-bit καταχωρητής που χρησιµοποιείται για 

προσωρινή αποθήκευση. Μπορεί ακόµα να χρησιµοποιηθεί στην network 

addressable UART mode, 

o Τέλος, ο COMDIV2 είναι ένας 16-bit fractional baud divide register. 

 

 

4.7  IRQ / FIQ 

 

Υπάρχουν 23 πηγές interrupt (διακοπών) στους microcontroller ADuC 

7019/20/21/22/24/25/26/27/28/29, οι οποίες διακοπές ελέγχονται από τον interrupt 

controller. Οι περισσότερες από αυτές δηµιουργούνται από τα ενσωµατωµένα 

περιφερειακά, όπως οι ADC  και UART. Υπάρχουν τέσσερις επιπρόσθετες πηγές 

interrupt, οι οποίες δηµιουργούνται από εξωτερικά interrupt request pins, τα: IRQ0, 

IRQ1, IRQ2 και IRQ3. 

 

Ο µικροεπεξεργαστής ARM7TDMI CPU, διαχωρίζει τα interrupts σε δυο κατηγορίες, 

τις IRQ (normal interrupt request) και FIQ (fast interrupt request). Όλες οι διακοπές 

µπορούν να καθοριστούν ξεχωριστά. Ο έλεγχος και ο καθορισµός του συστήµατος 

διακοπής γίνεται µέσω 9 καταχωρητών. Τέσσερις από αυτούς τους καταχωρητές 

αναφέρονται στην IRQ και άλλοι τέσσερις στην FIQ. Ένας επιπλέον καταχωρητής 

χρησιµοποιείται για να επιλέξει την πηγή του interrupt, καθορίζει δηλαδή το 

περιφερειακό εκείνο το οποίο µπορεί να προκαλέσει  interrupt. 

 

Το interrupt IRQ εξυπηρετεί διακοπές γενικού σκοπού που οφείλονται σε εσωτερικά 

και εξωτερικά γεγονότα. Οι τέσσερις 32- bit που χρησιµοποιούνται στην IRQ είναι: 

IRQSTA, IRQSIG, IRQEN και IRQCLR. 
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o Ο καταχωρητής IRQSTA είναι ένας read-only register, ο οποίος µας παρέχει 

κάθε στιγµή την προσωρινή κατάσταση της πηγής που προκάλεσε το 

interrupt. Συνεπώς, όταν έχει την τιµή 1, η πηγή ουσιαστικά δηµιουργεί µια 

ενεργή αίτηση διακοπής στον µικροεπεξεργαστή ARM7TDMI. 

o Ο καταχωρητής IRQSIG αναπαριστά την κατάσταση της κάθε πηγής interrupt 

IRQ. Εάν ένα περιφερειακό δηµιουργήσει σήµα IRQ, ενεργοποιείται (παίρνει 

την τιµή 1) το αντίστοιχο bit του IRQSIG, διαφορετικά το αντίστοιχο bit έχει 

την τιµή 0. 

o  Ο καταχωρητής IRQEN παρέχει την τιµή της προσωρινά ενεργοποιηµένης 

mask. Όταν κάποιο bit έχει την τιµή 1, αυτό σηµαίνει η αντίστοιχη πηγή 

αιτήµατος έχει ενεργοποιηθεί ώστε να δηµιουργήσει διακοπή IRQ. Όταν 

κάποιο bit έχει αντίστοιχα την τιµή 0 , τότε η πηγή αιτήµατος διακοπής είναι 

απενεργοποιηµένη ή masked. 

Προκειµένου να απενεργοποιήσουµε µια ήδη ενεργοποιηµένη πηγή interrupt , 

ο χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει το αντίστοιχο bit στον καταχωρητή 

IRQCLR. 

o Ο καταχωρητής IRQCLR όπως προαναφέραµε, «καθαρίζει» τον καταχωρητή 

IRQEN έτσι ώστε να κάνει «mask» όπως αλλιώς λέµε την πηγή αιτήµατος 

διακοπής. 

 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονίσουµε ότι προκειµένου να απενεργοποιήσουµε µια 

πηγή αιτήµατος διακοπής , απαιτείται να τοποθετήσουµε στο αντίστοιχο bit του 

IRQCLR την τιµή 1. «Καθαρίζοντας» τον καταχωρητή IRQEN, δεν συνεπάγεται την 

απενεργοποίηση της διακοπής. 

 

Όσον αφορά τις διακοπές FIQ (fast interrupt request), αυτές λαµβάνουν χώρα 

προκειµένου να εξυπηρετήσουν την µεταφορά δεδοµένων ή την επικοινωνία µεταξύ 

εργασιών των καναλιών µε χαµηλή καθυστέρηση. Η διακοπή FIQ είναι 

πανοµοιότυπη µε την IRQ µε την µόνη διαφορά ότι η πρώτη παρέχει διακοπή 

υψηλότερης προτεραιότητας (second-level interrupt, highest priority). Έτσι λοιπόν οι 

αντίστοιχοι τέσσερις 32-bit καταχωρητές της FIQ είναι οι : FIQSTA, FIQSIG, 

FIQEN, FIQCLR και FIQSTA. 

 

Προσοχή και εδώ ισχύει ότι προκειµένου να απενεργοποιήσουµε µια πηγή αιτήµατος 

διακοπής , απαιτείται να τοποθετήσουµε στο αντίστοιχο bit του FIQCLR την τιµή 1. 

«Καθαρίζοντας» τον καταχωρητή FIQEN, δεν συνεπάγεται την απενεργοποίηση της 

διακοπής. 
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4.8  TIMERS 

 

Ο µικροελεγκτής ADuC7026 διαθέτει 4 χρονιστές γενικού σκοπού : Timer0, Timer1, 

Timer2 ή wake-up timer και Timer3 ή watchdog timer. Οι timers αυτοί λειτουργούν 

είτε σε free-running mode ή σε periodic mode. Στην πρώτη περίπτωση ο timer 

µετράει αντίστροφα από την αρχική τιµή που του έχουµε ορίσει ώσπου να φτάσει στο 

0 και ξεκινάει ξανά από την µηδενική τιµή ή το αντίστροφο (αρχικά µετράει προς τα 

πάνω και στην συνέχεια ξεκινάει µετρώντας προς τα κάτω ως το 0). Κατά τον 

περιοδικό τρόπο λειτουργίας (periodic mode), ο timer ξεκινάει την αντίστροφη 

µέτρηση (ή µέτρηση προς τα πάνω) και όταν φτάσει στο 0 (ή στην maximum τιµή 

αντίστοιχα), ξαναφορτώνει την τιµή που του είχαµε ορίσει εξαρχής στον load 

register. Στην normal mode , δηµιουργείται ένα interrupt όταν ο µετρητής µηδενιστεί 

όταν έχει τεθεί σε αντίστροφη µέτρηση ή πάρει την maximum τιµή του όταν έχει 

τεθεί σε αύξουσα µέτρηση. Ένα IRQ «καθαρίζει» γράφοντας οποιαδήποτε τιµή στον 

αντίστοιχο καταχωρητή TxCLRI. 

 

 Πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στο ότι το σήµα διακοπής µπορεί να 

χρειάζεται περισσότερο χρόνο να µηδενιστεί από τον χρόνο εκτέλεσης του κώδικα 

της ρουτίνας εξυπηρέτησης. Έτσι, πρέπει να επιβεβαιώσουµε πριν εγκαταλείψουµε 

την συνάρτηση ότι το σήµα διακοπής έχει καθαριστεί. 

 

Όσον αφορά τον Timer0, πρόκειται για έναν 16-bit µετρητή γενικού σκοπού , 

αντίστροφης µέτρησης (count down) µε προγραµµατιζόµενο prescaler. Συνεπώς, η 

συχνότητα του ρολογιού (HCLK- Core Clock Frequency) µπορεί να διαιρεθεί µε 1, 

16  ή 256.  

 

Οι καταχωρητές του Timer0 είναι οι εξής (MMR): T0LD, T0VAL, T0CON και 

T0CLRI. 

 

 

o Ο T0LD είναι ένας 16-bit load register, ο οποίος καθορίζει την συχνότητα του 

ρολογιού. 

o Ο T0VAL είναι ένας 16-bit read-only register που αναπαριστά την προσωρινή 

κατάσταση του µετρητή. 

o Με τον T0CON καθορίζουµε τον prescaler του Core Clock , τον τρόπο 

λειτουργίας του µετρητή (free-running ή periodic mode) και 

ενεργοποιούµε/απενεργοποιούµε τον µετρητή. 

o Γράφοντας οποιαδήποτε τιµή στον 8-bit καταχωρητή T0CLRI, 

απενεργοποιούµε τα ενεργά interrupt του Timer0. 

 

Ο Timer1, είναι ένας 32-bit µετρητής γενικού σκοπού. Μπορεί να λειτουργήσει είτε 

σε αντίστροφη µέτρηση είτε σε αύξουσα (count down ή count up αντίστοιχα). Το 

source του Timer1 µπορεί να είναι ένας εξωτερικός κρύσταλλος 32kHz, η συχνότητα 
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του ρολογιού ή και ένα εξωτερικό GPIO (P1.0 ή P0.6). Η µέγιστη συχνότητα του 

ρολογιού εισόδου είναι 44MHz και µε prescaler µπορεί να διαιρεθεί µε τους 

παράγοντες : 1, 16, 256 ή 32.768. 

 

Ο Timer1 διαθέτει τους εξής  πέντε καταχωρητές (MMR): T1LD, T1VAL, T1CON, 

T1CLRI και T1CAP. 

 

o Ο T1LD είναι ένας 32-bit load register, ο οποίος καθορίζει την συχνότητα του 

ρολογιού. 

o Ο T1VAL είναι ένας 32-bit read-only register που αναπαριστά την προσωρινή 

κατάσταση του µετρητή. 

o Με τον T1CON καθορίζουµε τον prescaler του Source Clock (1, 16, 256 ή 

32.768) , αν ο Timer1 θα έχει τιµή δυαδική ή θα έχει προγραµµατιστεί ώστε 

να µετράει σε Hr: min: sec (23 hours to 0 ή 255
 
hours to 0), τον τρόπο 

λειτουργίας του µετρητή (free-running ή periodic mode). Με τον καταχωρητή 

αυτόν, καθορίζουµε επίσης το source clock καθώς και την επιλογή του event.  

o Γράφοντας οποιαδήποτε τιµή στον 8-bit καταχωρητή T1CLRI, 

απενεργοποιούµε τα ενεργά interrupt του Timer1. 

o Ο T1CAP είναι ένας 32-bit καταχωρητής. Κρατάει την τιµή του T1VAL όταν 

συµβεί κάποιο event, το οποίο όµως event θα πρέπει να έχει καθοριστεί στον 

T1CON. 

 

Ο ADuC7026 προσφέρει ένα ευέλικτο σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας σε 

περίπτωση που ο επεξεργαστής δεν έχει κάποια δραστηριότητα. Με την χρήση 

κατάλληλου λογισµικού θέτουµε έναν ανενεργό κύκλο (sleep mode) και ο 

µικροελεγκτής τίθεται σε  κατάσταση αποκοπής (power down mode). Στην 

κατάσταση αυτή αναστέλλεται η λειτουργία του εξωτερικού ταλαντωτή, ενώ το 

σύστηµα των εξωτερικών διακοπών και ο χρονιστής επιτήρησης (εφόσον είναι 

ενεργοποιηµένος) συνεχίζουν να λειτουργούν. Έτσι µόνο ένας εξωτερικός χειρισµός 

τοποθέτησης ή επανατοποθέτηση από τον χρονιστή επιτήρησης ή κάποια εξωτερική 

διακοπή είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν ξανά τον µικροελεγκτή. Στην περίπτωση 

διακοπής η εκτέλεση του προγράµµατος συνεχίζει από την αµέσως επόµενη εντολή 

µετά το σύνολο εντολών που θέτουν τον µικροελεγκτή σε κατάσταση αποκοπής. Σε 

περίπτωση όµως επανατοποθέτησης που το σύστηµα εισέρχεται σε κανονική 

λειτουργία, η εκτέλεση του προγράµµατος συνεχίζει από την διεύθυνση 

επανεκκίνησης. Η παραπάνω λειτουργία οδηγεί σε µείωση της κατανάλωσης ισχύος 

σε κατάσταση ηρεµίας. Σηµειώνεται ότι, όταν χρησιµοποιείται µια διακοπή διέγερσης 

επιπέδου, για να επαναφέρει τον µικροελεγκτή από την κατάσταση ηρεµίας στην 

κανονική λειτουργία, το χαµηλό λογικό επίπεδο πρέπει να διατηρηθεί για χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερο από εκείνο που αντιστοιχεί στον χρόνο καθυστέρησης κατά την 

διάρκεια επανατοποθέτησης. ∆ιαφορετικά ο ελεγκτής δεν πρόκειται να ανακτήσει την 

κανονική του λειτουργία. 
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Ο Timer2 ή αλλιώς wake-up timer είναι ένας 32-bit µετρητής αντίστροφης ή 

αύξουσας µέτρησης, µε προγραµµατιζόµενο prescaler. Η πηγή µπορεί να είναι ένας 

εξωτερικός κρύσταλλος 32kHz, η συχνότητα του ρολογιού ή ένας εσωτερικός 

ταλαντωτής 32kHz. Και εδώ το core clock µπορεί να διαιρεθεί µε 1, 16, 256 ή 32.768. 

 

Ο Timer2 διαθέτει τους εξής τέσσερις καταχωρητές (MMR): T2LD, T2VAL, T2CON 

και T2CLRI. 

 

o Ο T2LD είναι ένας 32-bit load register, ο οποίος καθορίζει την συχνότητα του 

ρολογιού. 

o Ο T2VAL είναι ένας 32-bit read-only register που αναπαριστά την προσωρινή 

κατάσταση του µετρητή. 

o Με τον T2CON καθορίζουµε τον prescaler του Source Clock (1, 16, 256 ή 

32.768) , αν ο Timer2 θα έχει τιµή δυαδική ή θα έχει προγραµµατιστεί ώστε 

να µετράει σε Hr: min: sec (23 hours to 0 ή 255
 
hours to 0), τον τρόπο 

λειτουργίας του µετρητή (free-running ή periodic mode). Με τον καταχωρητή 

αυτόν, καθορίζουµε επίσης το clock source (external crystal, internal oscillator 

ή core clock). 

o Γράφοντας οποιαδήποτε τιµή στον 8-bit καταχωρητή T2CLRI, 

απενεργοποιούµε τα ενεργά interrupt του Timer2. 

 

 

Τέλος, ο Timer3 ή όπως αλλιώς ονοµάζεται watchdog timer (χρονιστής επιτήρησης), 

είναι ένας χρονιστής ειδικού σκοπού. Ο χρονιστής αυτός χρησιµοποιείται συνήθως 

για την αποφυγή της πιθανής κατάρρευσης του συστήµατος (crash). Η λειτουργία του 

χρονιστή επιτήρησης έχει ως εξής: από την στιγµή που θα οπλιστεί λειτουργεί ένας 

εσωτερικός µετρητής σε κάποιον συγκεκριµένο ρυθµό. Αν το πρόγραµµα χρήσης δεν 

µηδενίσει ή επαναθέσει τον µετρητή αυτό, τότε κάποια στιγµή θα επέλθει µηδενισµός 

του παραπάνω µετρητή και θα επανατοποθετηθεί ο µικροελεγκτής (reset). Έτσι όταν 

χρησιµοποιείται ο χρονιστής επιτήρησης, ο κώδικας του προγράµµατος οφείλει να 

περιλαµβάνει εντολές ανανέωσης (reload) του watchdog timer, πληροφορώντας µε 

αυτόν τον τρόπο ότι το σύστηµα εργάζεται και δεν έχει καταρρεύσει. Η λογική αυτής 

της τεχνικής ελέγχου στηρίζεται στην υπόθεση ότι αν το πρόγραµµα χρήσης δεν 

ξαναφορτώσει τον Timer3, αυτό πιθανότατα σηµαίνει ότι το πρόγραµµα έχει 

αποτύχει σε κάποια προσπάθειά του είτε λόγω πιθανής κατάρρευσης , είτε γενικότερα 

εξαιτίας κάποιας απρόβλεπτης συµπεριφοράς, οπότε είναι προτιµότερο να εκκινήσει 

διαδικασία επανατοποθέτησης. 

 

Και εδώ, έχουµε 4 καταχωρητές (MMR): T3LD, T3VAL, T3CON και T3CLRI. 

 

o Ο T3LD είναι ένας 16-bit load register, ο οποίος καθορίζει την συχνότητα του 

ρολογιού. 

o Ο T3VAL είναι ένας 16-bit read-only register που αναπαριστά την προσωρινή 

κατάσταση του µετρητή. 
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o Με τον T3CON καθορίζουµε τον prescaler του Source Clock (1, 16, 256 ή 

32.768), τον τρόπο λειτουργίας του µετρητή (count-up ή count-down)  και την 

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Timer3. 

o Γράφοντας οποιαδήποτε τιµή στον 8-bit καταχωρητή T3CLRI, 

απενεργοποιούµε τα ενεργά interrupt του Timer3 σε normal mode ή 

ανανεώνουµε τον χρόνο για την watchdog mode. Πρέπει να τονίσουµε ότι ο 

χρήστης οφείλει να ανανεώσει τον Timer3 ώστε να ανανεωθεί η περίοδος 

timeout period. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΠΙΕΖΟΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ -  ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
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5.1 ΠΙΕΖΟΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ 

5.1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΙΕΖΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΣΜΟ 

 

Ο πιεζοηλεκτρισµός είναι η ιδιότητα κάποιων υλικών (κυρίως κρυσταλλικών υλικών 

αλλά και µερικών κεραµικών υλικών) να παράγουν ηλεκτρική τάση όταν δέχονται 

κάποια µηχανική τάση/πίεση ή ταλάντωση. Το φαινόµενο µπορεί να εξηγηθεί 

ποιοτικά µε τη µεταφορά ελεύθερων φορτίων στα άκρα του κρυσταλλικού πλέγµατος. 

Επίσης, ο όρος περιλαµβάνει και το αντίστροφο φαινόµενο, κατά το οποίο το υλικό 

παραµορφώνεται, όταν βρεθεί κάτω από ηλεκτρική τάση. Ο πιεζοηλεκτρισµός 

οφείλεται σε κρυσταλλικές ασυµµετρίες και αποτελεί φαινόµενο πρώτης τάξης. 

Παραδείγµατα υλικών µε πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες είναι ο χαλαζίας (SiO2), το αλάτι 

Rochelle ή Seignette (τρυγικό καλιονάτριο, NaKC4H4O6·2H2O), το ADP (δισόξινο 

φωσφορικό αµµώνιο, NH4H2PO4), το ένυδρο θειικό λίθιο, (LiSO4.H2O), ο 

τουρµαλίνης, το συνθετικό πολυµερές PVDF (polyvinylidene difluoride), κτλ. 

Το φαινόµενο τυγχάνει ευρείας εκµετάλλευσης σε διάφορες εφαρµογές της 

ακουστικής  (ηλεκτρακουστική ηλεκτρακουστικοί µετατροπείς, βιοϊατρική, 

µικροζυγαριές κτλ). 

 

5.1.2  ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

 

Η βασική θεωρία που βρίσκεται πίσω από τον πιεζοηλεκτρισµό βασίζεται στο 

ηλεκτρικό δίπολο. Στο µοριακό επίπεδο, η δοµή ενός πιεζοηλεκτρικού υλικού είναι 

τυπικά, ένας ιοντικός κρυσταλλικός δεσµός. Στην κατάσταση ισορροπίας, τα δίπολα 

που σχηµατίζονται από τα θετικά και τα αρνητικά ιόντα αλληλοεξουδετερώνονται 

λόγω της συµµετρίας της κρυσταλλικής δοµής και έτσι, δεν παρατηρείται κάποιο 

ηλεκτρικό πεδίο. Κάτω από πίεση, ο κρύσταλλος παραµορφώνεται, η συµµετρία 

χάνεται και η συνολική διπολική ροπή δεν είναι πια µηδενική. Αυτή η διπολική ροπή 

είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία του ηλεκτρικού πεδίου κατά µήκος του 

κρυστάλλου. Με αυτό τον τρόπο, τα υλικά δηµιουργούν ένα ηλεκτρικό φορτίο που 

είναι ανάλογο στην µηχανική πίεση που υπόκεινται. Αν εφαρµοστεί µια 

εναλλασσόµενη δύναµη στους κρυστάλλους, στους ακροδέκτες της συσκευής 

µέτρησης θα εµφανιστεί εναλλασσόµενη τάση. Το πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο γίνεται 

αντιληπτό ως µια γραµµική ηλεκτροµηχανική αλληλεπίδραση που παρουσιάζεται στο 

εσωτερικό ορισµένων κρυστάλλων, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο κέντρο συµµετρίας. 

Όπως προαναφέραµε, έχουµε δυο µεγάλες κατηγορίες: το ευθύ πιεζοηλεκτρικό 

φαινόµενο και το αντίστροφο πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο. Ως ευθύ πιεζοηλεκτρικό 
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φαινόµενο ονοµάζεται η µεταβολή της ηλεκτρικής πόλωσης του υλικού που 

προκαλείται από µια ανάλογη µηχανική παραµόρφωσή του (Σχ.5.1α). Έχουµε δηλαδή 

δηµιουργία φορτίου λόγω της εφαρµογής δύναµης. Ως ανάστροφο πιεζοηλεκτρικό 

φαινόµενο ονοµάζεται η µηχανική παραµόρφωση του υλικού όταν βρίσκεται κάτω 

από την επίδραση κάποιου ηλεκτρικού πεδίου (Σχ.5.1β). ∆ηλαδή, σε αυτή την 

περίπτωση παρουσιάζεται µεταβολή στο σχήµα του κρυστάλλου (δηµιουργία 

δύναµης) όταν ο τελευταίος βρεθεί µέσα σε ηλεκτρικό πεδίο.  

 

 

Σχ.5.1 (α) Ευθύ και  (β) Αντίστροφο Πιεζοηλεκτρικό Φαινόµενο 

 

 

 

Το ευθύ και το αντίστροφο πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο είναι δύο από τα πιο 

βασικά χαρακτηριστικά των πιεζοηλεκτρικών υλικών. Τα πιεζοηλεκτρικά υλικά 

(Piezoelectric Materials), χρησιµοποιούνται ως διεγέρτες και ως αισθητήρες και η 

λειτουργία τους βασίζεται στην αλληλεπίδραση του ηλεκτροµηχανικού πεδίου. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι άλλο ένα βασικό χαρακτηριστικό των υλικών αυτών 

που δικαιολογεί την χρήση τους ως αισθητήρες και ως διεγέρτες είναι και το 

πυροηλεκτρικό φαινόµενο. Κατά το φαινόµενο αυτό, τo πιεζοηλεκτρικό υλικό 

αποκρίνεται στις µεταβολές της θερµοκρασίας αναπτύσσοντας επιπλέον ηλεκτρικό 

φορτίο και ηλεκτρικό δυναµικό στην πιεζοηλεκτρική στρώση. 

 Προσοχή, το πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο δεν θα πρέπει να συγχέεται µε το φαινόµενο 

της ηλεκτροσυστολής, που είναι διαφορετικό (δεν αποτελεί το ένα αντίστροφο του 

άλλου, όπως λανθασµένα γράφεται σε κάποιες αναφορές). Και τα δύο φαινόµενα 

είναι δυνατό να συνυπάρχουν στο ίδιο κρυσταλλικό υλικό, µε κάποιο από τα δύο να 

είναι επικρατέστερο του άλλου. 

 

 

 

 

 



 

5.1.3  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ

Από πολύ παλιά, σε περιοχές

κάποια υλικά που βρίσκονταν

στάχτης ενώ λίγο αργότερα

γύρω στο 1703, όταν Ολλανδο

αργότερα, οι αδελφοί Curie

φαινόµενο, το οποίο ανακοινώθηκε

της Academie des Sciences

χρόνο αργότερα ο Lippmann

φαινοµένου [Lippmann 1881] 

επιβεβαιώθηκε πειραµατικά

Curie τον ίδιο χρόνο. Ο όρος

φαινόµενο” προτάθηκε εκείνη

Hankel και έγινε αµέσως αποδεκτός

πυροηλεκτρισµός, που χρησιµ

 

                                                                 

 Αν και το φαινόµενο ήταν

επιστήµονες της εποχής, η πρώτη

περίοδο του Α’ Παγκοσµίου

χρήσης πιεζοηλεκτρικών πλακών

Μεταγενέστερα, έγινε αντιληπτό

φαινόµενο θα µπορούσαν να

δύναµης, πίεσης και ταλάντωσης

φαινοµένου έγινε στη δεκαετία

µεγάλης σύνθετης αντίστασης

ικανοποιητικά το σήµα των

τεχνολογία κατασκευής κυκλωµάτων

είχαν παραχθεί υλικά που παρουσίαζαν

και το Kapton, η απόδοση των

σηµαντικά και το πεδίο των

ανακάλυψης διευρύνθηκε ραγδαία

µοντέρνας τεχνολογίας και
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ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

περιοχές της Ινδίας και της Κεϋλάνης, είχε παρατηρηθεί

βρίσκονταν ανάµεσα σε ζεστή στάχτη έλκυαν σωµατίδια

αργότερα τα απωθούσαν. Τέτοια υλικά εµφανίστηκαν

Ολλανδοί έµποροι τα έφεραν από τις Ασιατικές χώρες

Curie (Σχ.5.2) θα ανακάλυπταν το ευθύ πιεζοηλεκτρικό

ανακοινώθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του

Sciences στο Παρίσι στις 2 Αυγούστου 1880 [Curie 

Lippmann πρόβλεψε την ύπαρξη του ανάστροφου πιεζοηλεκτρικού

1881] κάτι που 

πειραµατικά από τους αδερφούς 

Ο όρος “πιεζοηλεκτρικό                                                   

προτάθηκε εκείνη την χρονιά από τον        

αµέσως αποδεκτός αντί του όρου                                      

που χρησιµοποιείτο αρχικά.     

                                                   Σχ 5.2 Pierre και

ήταν εντυπωσιακό και ερευνήθηκε από πολλούς σηµαντικούς

εποχής, η πρώτη σηµαντική εφαρµογή του τοποθετείται

Παγκοσµίου Πολέµου, όταν ο Langevin συνέλαβε την ιδέα

πιεζοηλεκτρικών πλακών από quartz για την ανίχνευση υποβρυχίων

έγινε αντιληπτό ότι τα υλικά που παρουσίαζαν το πιεζοηλεκτρικό

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως µετατροπείς σε αισθητήρες

ταλάντωσης. Η “εµπορευµατοποίηση” του πιεζοηλεκτρικού

δεκαετία του ’50 όταν πια είχαν αναπτυχθεί ενισχυτές

αντίστασης εισόδου, οι οποίοι µπορούσαν να ενισχύσουν

σήµα των αισθητήρων. Κατά τη δεκαετία του ’60, όταν

κατασκευής κυκλωµάτων µε MOSFET είχε αναπτυχθεί και ταυτόχρονα

που παρουσίαζαν πολύ υψηλές τιµές µόνωσης, όπως

απόδοση των πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων είχε βελτιωθεί

πεδίο των εφαρµογών της καινούριας αυτής τεχνολογικής

διευρύνθηκε ραγδαία καλύπτοντας  σχεδόν όλες τις περιοχές

τεχνολογίας και βιοµηχανίας. 

παρατηρηθεί ότι 

σωµατίδια της 

εµφανίστηκαν στην Ευρώπη 

Ασιατικές χώρες. Πολύ 

πιεζοηλεκτρικό 

διάρκεια του συνεδρίου 

 1880]. Ένα 

ανάστροφου πιεζοηλεκτρικού 

                                                   

                                      

και Marie Curie                  

πολλούς σηµαντικούς 

τοποθετείται κατά την 

την ιδέα της 

υποβρυχίων. 

πιεζοηλεκτρικό 

αισθητήρες 

πιεζοηλεκτρικού 

ενισχυτές πολύ 

ενισχύσουν 

όταν η 

αναπτυχθεί και ταυτόχρονα 

µόνωσης, όπως το Teflon 

βελτιωθεί 

τεχνολογικής 

περιοχές της 
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5.1.4  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΠΙΕΖΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ           

 

Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος παραγωγής υπερήχων είναι χρησιµοποιώντας υλικά που 

εµφανίζουν το φαινόµενο του πιεζοηλεκτρισµού. Ο βασικός λόγος της ευχρηστίας 

τους οφείλεται στην απ΄ ευθείας µετατροπή ενός ηλεκτρικού σήµατος σε µηχανικό 

και για αυτόν τον λόγο έχουµε και αρκετά καλή ευαισθησία και απόδοση µετατροπής 

ενέργειας. Σήµερα πλέον χρησιµοποιώντας σύνθετα υλικά µπορούµε να έχουµε 

µετατροπείς οι οποίοι έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της αρεσκείας µας, 

δουλεύουν σε µεγάλες συχνότητες ( ως και 500MHz σε εργαστηριακές εφαρµογές ), 

αρκετά µεγάλο εύρος ζώνης λειτουργίας, σε σχετικά υψηλές θερµοκρασίες και ισχύς 

και σχετικά καλή εστίαση του υπερήχου. Ταυτόχρονα, το κόστος µιας τέτοιας 

διάταξης είναι χαµηλό.  Το κύριο µειονέκτηµα της χρήσης πιεζοκρυστάλλων είναι η 

ανάγκη καλής επαφής µε το δείγµα η οποία επιβάλλει την χρήση υλικών µηχανικής 

σύζευξης. 

 

 

5.1.5  ΕΙ∆Η ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

  

Τα πιεζοηλεκτρικά υλικά χρησιµοποιούνται ευρέως σαν ενεργοποιητές (actuators)  

και σαν αισθητήρες (sensors). ∆ύο επικρατέστερα είδη αισθητήρων είναι τα εξής: 

� PZT : Το κεραµικό PZT είναι ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο πιεζοηλεκτρικό 

υλικό. Οι αισθητήρες PZT (Lead Zirconate Titanates) , είναι συµπαγείς 

µορφές συχνά εµπλουτισµένες µε άλλες ουσίες ώστε να αποκτήσουν 

συγκεκριµένες ιδιότητες. Το υλικό αυτό παρουσιάζει τόσο το ευθύ όσο και το 

αντίστροφο πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο. 

 

� PVDF : Το PVDF  (polyvinylidene difluoride)  είναι πιο κατάλληλο για 

εφαρµογές αισθητήρων σε σύγκριση µε το PZT αφού είναι λιγότερο πιθανό να 

επηρεαστεί η δυναµική της δοµής. Είναι επίσης πολύ εύκολο να σχηµατίσεις 

το PVDF φιλµ σε όποια επιθυµητή κατεύθυνση. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα 

κάνουν πιο ελκυστικά για εφαρµογές αισθητήρων σε σύγκριση µε τα PZT, 

παρά τους χαµηλότερους συντελεστές (1/10 των PZT). Τέλος, το PVDF είναι 

πυροηλεκτρικό και αυτό σηµαίνει λειτουργία υψηλά εξαρτώµενη από την 

θερµοκρασία σε σχέση µε τους αισθητήρες PZT. 

 

Ενδεικτικά να αναφέρουµε ότι υπάρχουν και άλλα πιεζοηλεκτρικά υλικά που 

χρησιµοποιούνται σε διάφορες εφαρµογές όπως το ΒΡΤ (barium lead titanate), το 

ΒΡΖ (barium lead zirconate), και το PMN (lead magnesium niobate). Τα υλικά αυτά 
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παρουσιάζουν διαφορετική συµπεριφορά ανάλογα µε την συχνότητα και την 

εφαρµοζόµενη σε αυτά πίεση. 

 

5.2  ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 

 

5.2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ένας αισθητήρας υπερήχων µεταδίδει υπερηχητικά κύµατα στον αέρα και ανιχνεύει 

τα ανακλώµενα κύµατα από ένα αντικείµενο. Οι αισθητήρες υπερήχων 

χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές όπως σε συστήµατα συναγερµού, 

αυτοµατοποιηµένες πόρτες και στα αυτοκίνητα. Με την ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, η χρήση τους ολοένα και αυξάνεται και έτσι η χρήση τους επεκτάθηκε 

και στις βιοµηχανίες, στα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα κ.ά. 

Υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός στις διάφορες εταιρίες όσον αφορά την κατασκευή 

αισθητήρων υπερήχων. Εµείς, για την εργασία αυτή χρησιµοποιήσαµε έναν 

αισθητήρα της Murata. Η Murata, εκµεταλλευόµενη την µοναδική πιεζοηλεκτρική 

κεραµική κατασκευαστική τεχνολογία, έχει κατά καιρούς αναπτύξει διάφορους 

τύπους αισθητήρων µε υψηλή απόδοση. 

Πιο συγκεκριµένα, για την διπλωµατική αυτή εργασία χρησιµοποιήθηκε ο 

αισθητήρας τύπου MA40SAR/S, όπου θα αναλύσουµε στην συνέχεια τον τρόπο 

λειτουργίας του. 

 

5.2.2  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ 

 

Τα υπερηχητικά κύµατα είναι ήχοι που δεν γίνονται αντιληπτοί από τον άνθρωπο 

καθώς πρόκειται για συχνότητες που κυµαίνονται στα 20 kHz. Στην συνέχεια 

αναλύουµε τα βασικά τους χαρακτηριστικά. 

 

• Ταχύτητα 

Η ταχύτητα των κυµάτων αυτών προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό της 

συχνότητας και του µήκους κύµατος. Έτσι λοιπόν, η ταχύτητα των 

ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων είναι 3*10
8
 m/s ενώ η ταχύτητα ενός κύµατος ήχου 

στον αέρα είναι περίπου 344 m/s (στους 20
ο
C).  Σε αυτές τις πιο χαµηλές 
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ταχύτητες, τα µήκη κύµατος είναι πιο µικρά, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι µπορούµε 

να επιτύχουµε υψηλότερη ανάλυση της απόστασης και της κατεύθυνσης. Κατά 

συνέπεια, µπορούµε να επιτύχουµε και µεγαλύτερη ακρίβεια. 

 

• Αντανάκλαση 

Προκειµένου να ανιχνευτεί ένα αντικείµενο, τα υπερηχητικά κύµατα 

αντανακλώνται πάνω στο αντικείµενο. Όταν πρόκειται για υλικά όπως µέταλλο, 

ξύλο, γυαλί, χαρτί τότε η αντανάκλαση των υπερηχητικών κυµάτων πλησιάζει το 

100 % και κατά συνέπεια, τα αντικείµενα αυτά ανιχνεύονται εύκολα. 

Αντίθετα, αντικείµενα που είναι από ύφασµα, βαµβάκι ή µετάξι, είναι δύσκολο να 

ανιχνευτούν γιατί απορροφούν τα υπερηχητικά κύµατα. Επιπροσθέτως, είναι 

δύσκολο να ανιχνευτούν αντικείµενα µε µεγάλη επιφάνεια καθώς η αντανάκλαση 

είναι ανοµοιόµορφη. 

 

• Επίδραση της θερµοκρασίας 

Η ταχύτητα (c) των ηχητικών κυµάτων υπακούει στην παρακάτω σχέση: 

c = 331.5 + 0.607 t (m/s), όπου 

t = η θερµοκρασία σε 
ο
C. 

Από την παραπάνω σχέση φαίνεται ότι η ταχύτητα αυτή εξαρτάται από την 

θερµοκρασία. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε κάθε στιγµή τις ακριβείς 

συνθήκες θερµοκρασίας προκειµένου να υπολογίσουµε µε ακρίβεια την απόσταση 

ενός αντικειµένου. 

 

• Απόσβεση     

Η ένταση των υπερηχητικών κυµάτων εξασθενεί µε την απόσταση. Αυτό 

δικαιολογείται από τις απώλειες λόγω διάχυσης στις σφαιρικές επιφάνειες 

εξαιτίας του φαινοµένου της διάθλασης. 
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    Σχ. 5.3 

 

Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήµα, όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα 

των υπερηχητικών κυµάτων , τόσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός απόσβεσης και 

τόσο πιο γρήγορα φτάνει το κύµα. 

  

5.2.3  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Όταν εφαρµόζουµε τάση στα πιεζοηλεκτρικά κεραµικά, δηµιουργείται µηχανική 

παραµόρφωση ανάλογα µε την τάση και την συχνότητα. 

Όταν προκαλούµε δε δονήσεις σε πιεζοηλεκτρικά κεραµικά, παράγεται ηλεκτρικό 

φορτίο. 

Εξαιτίας των παραπάνω επιρροών, τα πιεζοηλεκτρικά κεραµικά χρησιµοποιούνται ως 

αισθητήρες υπερήχων. 

Ενδεικτικά να αναφέρουµε ότι υπάρχουν 3 είδη αισθητήρων υπερήχων : οι 

αισθητήρες ανοιχτού τύπου, κλειστού τύπου και υψηλής συχνότητας ή αλλιώς Open 

Structure Ultrasonic Sensors, Enclosed Type Ultrasonic Sensors, High Frequency 

Ultrasonic Sensors αντίστοιχα. Η κατασκευή των τριών αυτών τύπων φαίνεται 

παρακάτω: 
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 Σχ. 5.4 

 

 Σχ. 5.5 
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 Σχ. 5.6 

 

 

5.2.4  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

• Sound pressure  

Με τον όρο sound pressure level (S.P.L.) εννοούµε την ένταση του ήχου η οποία 

δίνεται από την ακόλουθη σχέση : 

S.P.L.= 20 log
�

��
 (dB) 

όπου P είναι η πίεση του ήχου στον αισθητήρα και P0 η πίεση του ήχου. 

Ένα κύκλωµα µε µετράει την πίεση του ήχου είναι το παρακάτω: 
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    Σχ. 5.7 

 

• Sensitivity 

Με τον όρο αυτό εκφράζεται το επίπεδο του ήχου που λαµβάνεται και δίνεται από 

την σχέση: 

Sensitivity = 20 log
�

��
 (dB) 

όπου S είναι η τάση του αισθητήρα και S0 αναφέρεται στην πίεση του ήχου. 

Ένα τέτοιο κύκλωµα που µετράει την ευαισθησία (sensitivity) είναι και το ακόλουθο: 

   

 Σχ. 5.8 

 

• Radiation 

Αρχικά τοποθετούµε τον αισθητήρα σε ένα επίπεδο. Στην συνέχεια µετράµε την 

σχέση µεταξύ της γωνίας και της sound pressure. Προκειµένου να είµαστε ακριβείς, η 
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γωνία εκείνη στην οποία τα επίπεδα sound pressure κυµαίνονται µεταξύ 6 dB, την 

καλούµε ως µέση γωνία και εκφράζεται ως θ
1/2

. 

• Ακτινοβολία  

Τα επίπεδα ακτινοβολίας και οι διαστάσεις των αισθητήρων αυτών φαίνονται στους 

παρακάτω πίνακες, καθώς και τα επίπεδα sensitivity και sound pressure. 

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

                                 Σχ. 5.9       Σχ. 5.10 

 

 

                                 Σχ. 5.11       Σχ. 5.12 
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5.2.5  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

5.2.5.1 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

Οι αισθητήρες υπερήχων χρησιµοποιούνται ευρέως σε πολλές εφαρµογές µέτρησης 

αποστάσεων, χρόνου κ.ά. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται αναλυτικά 

παραδείγµατα χρήσης αυτών.  

Πιο συγκεκριµένα, στο παράδειγµα 1 παριστάνεται σύστηµα που ανιχνεύει το 

επίπεδο σήµατος από συνεχή κύµατα και χρησιµοποιείται ευρέως σε όργανα 

µετρήσεων και συστήµατα πάρκινγκ, λόγω και της απλής κατασκευής του. Στο 

παράδειγµα 2 προσµετρείται ο αριθµός των ανακλώµενων παλµών και τέτοια 

συστήµατα αξιοποιούνται στις αυτοµατοποιηµένες πόρτες, στα φανάρια και στους 

πίσω αισθητήρες των αυτοκινήτων. Η εφαρµογή του παραδείγµατος 3 

εκµεταλλεύεται το φαινόµενο Doppler, την παραγωγή δηλαδή διαµορφωµένων 

σηµάτων καθώς ένα αντικείµενο πλησιάζει ή αποµακρύνεται. Τέτοιες µέθοδοι 

εφαρµόζονται σε συστήµατα συναγερµού. Το παράδειγµα 4 είναι µια εφαρµογή που 

εκµεταλλεύεται την εξάρτηση της ταχύτητας του ήχου από την πυκνότητα και την 

ταχύτητα στον αέρα. Τέλος, το παράδειγµα 5 είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται 

για να µετρήσει τον αριθµό των Karman vortex και χρησιµοποιείται σε όργανα 

µέτρησης ροής (flowmeters). 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 

5.2.5.2  ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

Στα ακόλουθα σχήµατα απεικονίζονται παραδείγµατα κυκλωµάτων µετάδοσης και 

λήψης σηµάτων που χρησιµοποιούν οι  MA40S4R/S. Αλλάζοντας τµήµατα των 

κυκλωµάτων αυτών, µπορούµε να τα χρησιµοποιήσουµε και για άλλους σκοπούς. 

Στο σχήµα 5.11 είναι ένα παράδειγµα ενός απλού κυκλώµατος που χρησιµοποιεί C-

MOS IC και χρησιµοποιείται για την συνεχή µετάδοση υπερηχητικών κυµάτων. Το 

κύκλωµα του σχήµατος 5.12 χρησιµοποιείται για την ενίσχυση των ληφθέντων 

κυµάτων. Στο σχήµα 5.13 απεικονίζεται ένα κύκλωµα µετάδοσης υπερηχητικών 

παλµών. 
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                                 Σχ. 5.13       Σχ. 5.14 

 

 

 

                                   Σχ. 5.15     
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5.2.5.3  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 

 

Η µέθοδος που παριστάνεται στο σχήµα 5.14 ονοµάζεται «pulse reflection method» 

και βασίζεται στον υπολογισµό του αριθµού των παλµών. Η µέθοδος αυτή 

χρησιµοποιείται για να µετρήσει τον χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ της µετάδοσης 

ενός παλµού και της λήψης αυτού. 

 

     Σχ. 5.16 

 

Όπως είναι γνωστό η σχέση µεταξύ της απόστασης και του χρόνου δίνεται από την 

σχέση 

L= C * (T/2) , 

όπου L είναι η απόσταση του αντικειµένου από τον αισθητήρα,  

C η ταχύτητα του ήχου και 

T ο χρόνος που απαιτείται προκειµένου ο παλµός να µεταδοθεί από τον ποµπό και να 

έρθει πάλι πίσω στον δέκτη. 

 Στο σχήµα 5.15 παριστάνεται κύκλωµα υπολογισµού απόστασης που χρησιµοποιεί 

MA40S4R/S. 

 



86 

 

 

  Σχ. 5.17 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να δούµε τις κυµατοµορφές που σχηµατίζονται. Στο 

συγκεκριµένο παράδειγµα (όπου λήφθηκαν τα παρακάτω σχήµατα) το εµπόδιο είχε 

διαστάσεις 10cm x 10cm, τοποθετηµένο 50cm από τον αισθητήρα, ενώ ο ποµπός µε 

τον δέκτη απείχαν απόσταση 3cm. Αν η απόσταση αυτή µεταξύ ποµπού και δέκτη 

είναι πολύ µικρή, τότε τα υπερηχητικά κύµατα µπορούν να φτάσουν στον δέκτη απ’ 

ευθείας από τον ποµπό. Στην δεύτερη περίπτωση (b) φαίνεται η εξασθένηση της 

τάσης στον χρόνο. Ενώ στο c απεικονίζεται ένα ανιχνεύσιµο κύµα αντανάκλασης. 
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Σχ. 5.18(a,b,c) 

 

 

5.2.5.4  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Ένας υπερηχητικός αισθητήρας πρέπει να προστατεύεται από ελαστικά υλικά όπως 

φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα. Επιπρόσθετα, πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα 

προσεκτικοί προκειµένου η δόνηση που δηµιουργείται να µην κατευθύνεται απ’ 

ευθείας από τον ποµπό στον δέκτη. 
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Σχ. 5.19 

 

5.2.5.5  ΟΞΥΝΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

 

Όταν υπάρχουν πολλά εµπόδια στο πεδίο των αισθητήρων, προκαλείται αντανάκλαση 

υπερηχητικών κυµάτων. Όταν όµως έχουµε µόνο ένα εµπόδιο που πρέπει να 

ανιχνευτεί, τότε θα ήταν καλό να εφαρµόσουµε πιο οξεία ακτινοβολία. Η ακτινοβολία 

εξαρτάται από τις διαστάσεις της επιφάνειας και την συχνότητα. Μπορούµε να 

κάνουµε πιο οξεία την ακτινοβολία και να µετρήσουµε µεγαλύτερες αποστάσεις 

τοποθετώντας µία κόρνα εξωτερικά του αισθητήρα. 

Όσον αφορά την κόρνα, όσο πιο µεγάλη είναι η διάµετρος του ανοίγµατός της, τόσο 

πιο οξεία είναι η ακτινοβολία. 

Η εξάρτηση που περιγράψαµε παραπάνω µεταξύ της κόρνας και της ακτινοβολίας 

φαίνεται πρακτικά και στα παρακάτω σχήµατα. 
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Σχ. 5.20 

 

 

Σχ. 5.21 
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5.2.5.6  ∆ΟΚΙΜΕΣ 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται δοκιµές που έχουν γίνει στον MA40S4R/S. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 

Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την 

χρήση του αισθητήρα αυτού. Προσοχή όχι µόνο κατά τον σχεδιασµό αλλά και στη 

χρήση και φύλαξή του. Ο αισθητήρας αυτός δεν χρησιµοποιείται στο νερό. Πρέπει να 

προσέχουµε να τον φυλάσσουµε σε µέρη ασφαλή (µακριά από υγραέρια,χλώριο κ.ά.) 

και θερµοκρασίες δωµατίου. Η χρήση του καλό είναι να γίνει µέσα στους 6 πρώτους 

µήνες.  ∆εν καθαρίζεται µε νερό ή άλλα καθαριστικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6   

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΑ 
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6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπός της διπλωµατικής αυτής εργασίας είναι η κατασκευή ενός συστήµατος 

αναγνώρισης εµποδίων. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής εµπνευστήκαµε από το 

σύστηµα περιήγησης και αποφυγής εµποδίων Navbelt, το οποίο και περιγράψαµε 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 2. Με την βοήθεια λοιπόν του µικροελεγκτή ADuC 7026 

στέλνουµε ηµιτονοειδή σήµατα και από τους 4 DAC(Digital-to-Analog Converter) 

κυκλικά (βλ. Σχ. 6.2) και δεχόµαστε τα σήµατα που επιστρέφουν λόγω αντανάκλασης 

(σε περίπτωση εµποδίων) στους τέσσερις ADC (Analog-to-Digital Converter). Τέλος, 

όπως περιγράψαµε και στο κεφάλαιο 1 , µε την βοήθεια της τεχνικής Time of Flight, 

υπολογίζουµε την απόσταση του αντικειµένου αυτού. 

 

6.2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 

Με την βοήθεια του µικροελεγκτή µας , ADuC 7026, µπορούµε να στείλουµε 

ηµιτονοειδή σήµατα µε τον µετατροπέα digital to analog converter (DAC). Στο 

παρακάτω παράδειγµα, στέλνουµε µε την βοήθεια του DAC1 ηµιτονοειδή σήµατα 

διάρκειας µιας περιόδου. 

 

#include <ADuC7026.H>               // ADuC7026 definitions 

 

// Table is placed in Flash/EE 

const static unsigned short TableS[64] = { 

  0x07FF, 0x08C8, 0x098E, 0x0A51, 0x0B0F, 0x0BC4, 0x0C71, 0x0D12, 

  0x0DA7, 0x0E2E, 0x0EA5, 0x0F0D, 0x0F63, 0x0FA6, 0x0FD7, 0x0FF5, 

  0x0FFF, 0x0FF5, 0x0FD7, 0x0FA6, 0x0F63, 0x0F0D, 0x0EA5, 0x0E2E, 

  0x0DA7, 0x0D12, 0x0C71, 0x0BC4, 0x0B0F, 0x0A51, 0x098E, 0x08C8, 

  0x07FF, 0x0736, 0x0670, 0x05AD, 0x04EF, 0x043A, 0x038D, 0x02EC, 

  0x0257, 0x01D0, 0x0159, 0x00F1, 0x009B, 0x0058, 0x0027, 0x0009, 

  0x0000, 0x0009, 0x0027, 0x0058, 0x009B, 0x00F1, 0x0159, 0x01D0, 

  0x0257, 0x02EC, 0x038D, 0x043A, 0x04EF, 0x05AD, 0x0670, 0x0736   

 }; 
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int   id = 0; 

 

int main (void)  { 

               // arxikopoihseis gia DAC 

 unsigned long T1Delay = 0x4000;  

IRQEN = 0x08; 

               // DAC configuration 

 DAC1CON = 0x33;  // DAC configuration,range AVdd/AGND and 

Clocked 

      

DAC1DAT = 0x08000000;  // start from midscale 

             // timer 1 configuration 

 T1LD = T1Delay;        

 T1CON = 0xC4;    // Enable Timer, Periodic and Core CLK / 16 

 

 while(1) {  

 if ( id == 63 ) IRQCLR = 0x08;// kano disable to interrupt apo T1 

 } 

 return (0); 

} 

  

void IRQ_Handler() __irq  

{ 

   if ((IRQSTA & 0x08) !=0 )          // elegxoume gia to an to irq proerxetai apo ton 

T1 

 { 

  DAC1DAT = (TableS[id] << 16);    // olisthisi wste i timh tou TableS[i] na 

topothetithei 

                      // sta bits 12-23 tou DAC1DAT 

 id++; 
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 id &= 0x03f;  

 T1CLRI = 0x01;         //Clearing T1 Interrupt(oste o timer na sinexizei na 

metraei) 

 } 

} 

 

Ας εξηγήσουµε µε λίγα λόγια το παραπάνω πρόγραµµα. Αρχικά, ορίζουµε τον πίνακα 

τιµών TableS[64],  που εκφράζει συντεταγµένες σηµείων της ηµιτονοειδούς 

κυµατοµορφής και αποθηκεύεται στην flash memory, αφού η λέξη const δηλώνει ότι 

δεν µπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση του προγράµµατος και παίρνει αρχική 

τιµή την στιγµή της δήλωσής της. Στην συνέχεια προγραµµατίζουµε και 

κατασκευάζουµε τον καταχωρητή ελέγχου DAC µε τις εντολές DAC1CON και 

DAC1DAT.  Με την πρώτη εντολή, ορίζουµε το εύρος του από 0 έως AVDD, 

ενεργοποιούµε την κανονική λειτουργία του και ορίζουµε ανανέωση µε βάση το 

ρολόι του πυρήνα. Με την δεύτερη εντολή φυλάσσουµε το 12bit ψηφιακό σήµα που 

θα αποτελέσει είσοδο στον DAC, στα bits 12 – 23. Με την εντολή     IRQEN = 0x08, 

φτιάχνουµε την µάσκα διακοπών επιτρέποντας interrupt κατά τον µηδενισµό του 

Timer1. Στην συνέχεια ορίζουµε την συχνότητα του Timer1 στα 6274ms 

(16384/(41.78/16)) ενώ τον προγραµµατίζουµε να δουλεύει σε περιοδική κατάσταση 

λειτουργίας ,αντίστροφη µέτρηση (count down), µε συχνότητα ρολογιού πυρήνα Core 

CLK/16. Η συχνότητα του Timer1 προκύπτει ως εξής: ορίζουµε ως T1Delay = 

0x4000 δηλαδή σε δεκαδική µορφή 16384. Η τιµή αυτή διαιρείται µε την συχνότητα 

που είναι προγραµµατισµένη στα 41.78 MHz δια τον παράγοντα 16 (Core CLK/16). 

Κάθε φορά που σηµειώνεται µια διακοπή , γίνεται έλεγχος για το αν η διακοπή αυτή 

προέρχεται από τον Timer1. Αυτός ο έλεγχος µπορεί εύκολα να γίνει µε την βοήθεια 

του καταχωρητή IRQSTA ο οποίος δείχνει την κατάσταση της προσωρινά 

ενεργοποιηµένης διακοπής. Αν όντως η διακοπή που ελέγχουµε, προήλθε από τον 

Timer1 , δηλαδή έχουµε µια νέα τιµή, τότε ολισθαίνουµε την ψηφιακή τιµή κατά 16 

θέσεις ώστε η τιµή του πίνακα TableS[id] να τοποθετηθεί στα Bits 12 -23 του 32-bit 

καταχωρητή δεδοµένων DAC1DAT. Σε αυτό το σηµείο αυξάνουµε και τον µετρητή 

id , ένας µετρητής για τις θέσεις του πίνακα TableS[id]. Όταν ο µετρητής  id φτάσει 

τις 63 θέσεις, στην αµέσως επόµενη µηδενίζεται προκειµένου να µπορούµε να 

προσπελάσουµε πάλι από την αρχή τον πίνακα TableS[id].  Αυτό γίνεται µε την 

εντολή id &= 0x03f. Τέλος, µε την εντολή T1CLRI = 0x01 καθαρίζουµε την 

διακοπή που οφείλεται στον Timer1 αφού γνωρίζουµε ότι αυτό γίνεται γράφοντας 

οποιαδήποτε τιµή στον καταχωρητή αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, ο Timer1 συνεχίζει 

να µετράει παρά το γεγονός ότι δεν επιτρέπουµε να γίνονται διακοπές από αυτόν 

(όπως θα δούµε αργότερα). 
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Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα, παράγεται ηµίτονο µιας περιόδου και στην 

συνέχεια σταµατάει η παραγωγή ηµιτονοειδών σηµάτων. Αυτό επιτυγχάνεται 

κάνοντας disable το interrupt από τον Timer1 όταν παραχθεί το ηµίτονο µιας 

περιόδου, µε την εντολή IRQCLR. Με την εντολή αυτή ,θέτοντας ένα bit 1, 

µηδενίζεται το αντίστοιχο bit του IRQEN καταχωρητή απενεργοποιώντας έτσι την 

διακοπή που προέρχεται από την πηγή αυτή, χωρίς να επηρεάζουµε τα υπόλοιπα bits. 

Όπως είναι γνωστό, το περιβάλλον του Keil µας δίνει την δυνατότητα να 

προσοµοιώσουµε τον µικροελεγκτή και τους registers λειτουργίας τους µε µηδενικό 

hardware. Τρέχοντας λοιπόν την παραπάνω εφαρµογή έχουµε την δυνατότητα να 

δούµε µέσω του Logic analyzer το ηµίτονο που παράγεται στον DAC1DAT όπως 

φαίνεται και παρακάτω: 

 

 

 

Σχ. 6.1 
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6.3  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Στο τελικό µας πρόγραµµα, αρχικά έχουµε τις αρχικοποιήσεις της CPU, της UART 

του DAC και του ADC. Οι διαδικασίες στις οποίες γίνονται οι αρχικοποιήσεις είναι οι 

InitCpu, InitUART , InitDAC και InitADC αντίστοιχα.  

Για την αρχικοποίηση της CPU απαιτούνται οι 3 παρακάτω εντολές : 

POWKEY1=0x01,   POWCON=0x00 και POWKEY2=0xF4. Με τον 

προγραµµατισµό του καταχωρητή POWCON, ορίζουµε την συχνότητα του ρολογιού 

στα 41,78 MH και ενεργοποιούµε την active mode. 

Όσον αφορά τον προγραµµατισµό του ADC (analog to digital converter), αυτός 

γίνεται στην συνάρτηση InitADC. Αρχικά, µε την συνάρτηση ADCpoweron(20000) 

ενεργοποιούµε τον ADC. Πιο συγκεκριµένα, µε την εντολή ADCCON = 0x20 

θέτουµε το συµπληρωµατικό του CONVSTART pin ως conversion input και 

ενεργοποιούµε τον ADC σε single-ended mode και κανονική κατάσταση λειτουργίας. 

Με τον µετρητή time ουσιαστικά περιµένουµε µέχρι ο ADC να ενεργοποιηθεί 

πλήρως.  

Στην συνέχεια, επιλέγουµε το κανάλι ADC0 και µε την εντολή ADCCON = 0x6E2 

προγραµµατίζουµε τον ADC. Αναλυτικότερα, θέτουµε τον Timer0 ως conversion 

input, θέτουµε single-ended mode , ενεργοποιούµε το ADCBUSY, επιτρέπουµε την 

εκκίνηση των µετατροπών και ορίζουµε την ταχύτητα του ADC ρολογιού στα 

fADC/2. 

Ορίζουµε την εσωτερική τάση αναφοράς στα 2,5 V (REFCON = 0x01). Η τάση αυτή 

εµφανίζεται και στο pin εξόδου VREF. 

Για τον ADC χρησιµοποιούµε τον Timer0 τον οποίο επίσης προγραµµατίζουµε σε 

periodic mode, µε συχνότητα Core Clock και τον ενεργοποιούµε (T0CON = 0xC0). 

Θέτουµε T0LD = 140 , που αντιστοιχεί σε χρόνο 140/41.78= 33.3 x 10^(-3) ms ή µε 

άλλα λόγια η συχνότητα δειγµατοληψίας είναι στα 30 kHz (1/33.3). Όταν ο Timer0 

µηδενιστεί τότε λαµβάνει χώρα διακοπή Fast Interrupt (FIQ) όπως θα δούµε και 

παρακάτω. 

Στον πίνακα ADCDATA[ia], αποθηκεύουµε τα αποτελέσµατα της µετατροπής ADC, 

που βρίσκονται στον καταχωρητή ADCDAT. Στον καταχωρητή αυτόν αποθηκεύεται 

το 12-bit αποτέλεσµα κάθε µετατροπής. Το αποτέλεσµα αυτό το ολισθαίνουµε κατά 

16 θέσεις ώστε να αποθηκευτεί στην αντίστοιχη θέση του πίνακα. Έτσι λοιπόν όταν 

γίνουν οι 63 πρώτες µετατροπές, ο πίνακας ADCDATA[ia] θα γεµίσει. Στην 

συνέχεια , κάθε νέο δεδοµένο (αποτέλεσµα µετατροπής) θα παίρνει την θέση του πιο 

παλιού, αφού ο πίνακας θα αρχίσει να γεµίζει από την αρχή. Επειδή όµως, όπως θα 

δούµε και παρακάτω στην διαδικασία FIQ_Handler() __irq, χρησιµοποιούµε 

στοιχεία του πίνακα πριν αυτός γεµίσει, οφείλουµε να τον αρχικοποιήσουµε , 
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τοποθετώντας σε όλες τις θέσεις του µηδενικές τιµές. Η διαδικασία αυτή γίνεται µε 

την συνάρτηση InitArray. 

Τέλος, αρχικοποιούµε την UART στα 96000bps (CD=0). Με το 7
ο
 bit του 

καταχωρητή COMCON0 , επιτρέπεται η πρόσβαση στα COMDIV0 και COMDIV1, 

προκειµένου αργότερα να µπορούµε να στείλουµε και να λάβουµε δεδοµένα. Οι 

καταχωρητές COMTX (transmit register), COMRX (receive register) και COMDIV0 

έχουν την ίδια διεύθυνση. 

Στο πρόγραµµά µας, στέλνουµε στην UART την απόσταση που βρίσκεται το 

εµπόδιο, την οποία υπολογίζουµε σε cm. Την διαδικασία υπολογισµού της απόστασης 

στην οποία βρίσκεται ένα εµπόδιο εξηγούµε στην επόµενη παράγραφο. Έστω λοιπόν 

ότι έχουµε υπολογίσει την απόσταση σε cm και τον αριθµό αυτόν (έστω k) πρέπει να 

τον στείλουµε στην UART. Αυτό γίνεται µε την βοήθεια της συνάρτησης 

SendUART. Έστω ότι ο αριθµός είναι ο µέγιστος δυνατός δηλ. πενταψήφιος (2
16

= 

65536). Αρχικά διαιρούµε τον αριθµό αυτό µε το 10000 και αποστέλλουµε στην 

UART µέσω του καταχωρητή COMTX το αποτέλεσµα της διαίρεσης (j) που είναι 

ουσιαστικά και το πρώτο ψηφίο του αριθµού µας. Στην συνέχεια , υπολογίζουµε το 

υπόλοιπο της παραπάνω διαίρεσης και το αποθηκεύουµε προσωρινά στην µεταβλητή 

k. Ακολούθως, διαιρούµε το k  µε το 1000. Έτσι προκύπτει το δεύτερο ψηφίο του 

αρχικού µας αριθµού το οποίο και αποστέλλουµε στην UART. Αυτή η διαδικασία 

συνεχίζεται άλλες 3 φορές , µέχρι δηλαδή να αποσταλεί και το τελευταίο ψηφίο του 

αριθµού. Πρέπει να σηµειώσουµε, ότι πριν από κάθε αποστολή ενός δεδοµένου στην 

UART, γίνεται έλεγχος για το αν είµαστε έτοιµοι για την αποστολή. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε την εντολή: while (!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))) , περιµένει 

δηλαδή µέχρι οι καταχωρητές COMTX και COMRX να είναι empty. Μόνο σε αυτήν 

την περίπτωση, το πρόγραµµα προχωράει στην αποστολή ενός νέου δεδοµένου. 

Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, κάθε φορά που ο Timer0 µηδενίζεται, γίνεται 

µια διακοπή Fast Interrupt (FIQ). Κάθε φορά δηλαδή που έρχεται ένα νέο δεδοµένο 

στον ADC, το πρόγραµµα µεταφέρεται στην διαδικασία FIQ_Handler() __irq. Στην 

διαδικασία αυτή, αποθηκεύουµε το νέο αυτό δεδοµένο στον πίνακα ADCDATA[ia] 

και υπολογίζουµε την συνολική ενέργεια του σήµατος. Ο τύπος υπολογισµού της 

ενέργειας των σηµάτων είναι ο εξής:       ∑ �()��
���

2
 

Έτσι λοιπόν αρχικά, αρχικοποιούµε τον πίνακα ADCDATA[63] στον οποίο 

αποθηκεύονται τα αποτελέσµατα του ADC και κάθε φορά που έρχεται ένα νέο 

δεδοµένο, υψώνεται εις το τετράγωνο και προστίθεται στην συνολική ενέργεια s. 

Όταν όµως ξεπεραστούν τα 64 δεδοµένα, τότε πριν προστεθεί το νέο δεδοµένο 

υψωµένο εις το τετράγωνο, αφαιρούµε το αµέσως προηγούµενο (υψωµένο και αυτό 

εις το τετράγωνο). Με αυτόν τον τρόπο η συνολική ενέργεια τις 64 πιο πρόσφατες 

τιµές του ADC. Ταυτόχρονα, στην διαδικασία αυτή, υπολογίζουµε και την µέγιστη 

συνολική ενέργεια (smax) του αντίστοιχου ADC καθώς και την χρονική στιγµή που 

αυτή σηµειώθηκε (besttime). Η χρονική στιγµή ορίζεται µε την βοήθεια της 

µεταβλητής plithos, που ουσιαστικά είναι ένας µετρητής που αυξάνεται κάθε φορά 
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που έρχεται ένα νέο δεδοµένο και λαµβάνει χώρα µια διακοπή FIQ. Όπως ακριβώς 

γίνεται µε τον id, έτσι και εδώ, όταν ο µετρητής  του ADC ia φτάσει τις 63 θέσεις, 

στην αµέσως επόµενη µηδενίζεται και ξεκινά πάλι από την αρχή. Αυτό γίνεται µε την 

εντολή       ia &= 0x03f. Πρόκειται ουσιαστικά και εδώ για έναν κυκλικό buffer που 

συνέχεια ανανεώνεται µε νέα δεδοµένα. 

∆ιακοπή IRQ γίνεται κάθε φορά που µηδενίζεται ο Timer1. Κάθε φορά δηλαδή που 

έχουµε ένα νέο δεδοµένο στον DAC, το πρόγραµµα µας µεταφέρεται στην διαδικασία      

IRQ_Handler() __irq. Επειδή όµως, στο πρόγραµµά µας δεν χρησιµοποιούµε µόνο 

έναν DAC, είναι αναγκαίο να γνωρίζουµε σε ποιον DAC αναφερόµαστε κάθε φορά 

που έρχεται ένα νέο δεδοµένο προκειµένου να το αποθηκεύσουµε στον κατάλληλο 

πίνακα. Έτσι λοιπόν χρησιµοποιούµε την switch case , ώστε ανάλογα µε την 

κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε (state), να τοποθετούµε και την τιµή του 

TableS[id], στον αντίστοιχο DACxDAT. Ας µην ξεχνάµε ότι ολισθαίνουµε πάντα την 

τιµή του TableS[id] κατά 16 θέσεις ώστε να τοποθετηθεί στα bits 12-23 του 

αντίστοιχου DACxDAT. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να διευκρινίσουµε ότι έχουµε δύο διαφορετικές 

καταστάσεις. 

Στην πρώτη , µε την βοήθεια του DAC παράγονται ηµιτονοειδή σήµατα µιας 

περιόδου και ενεργοποιείται ο ADC και FIQ. Στην δεύτερη κατάσταση, περιµένουµε 

ώσπου η µεταβλητή plithos φτάσει την τιµή 1000. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά 

«σαρώνουµε» µια περιοχή 4 m αν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι για τον υπολογισµό της 

απόστασης ισχύει: 

 
�������

�������� 
∗ 320%& = (���)���

*
  . Την απόσταση την διαιρούµε µε το 2 γιατί η 

απόσταση που υπολογίζεται από την σχέση αφορά την συνολική απόσταση που 

διανύει π.χ. µια ακτίνα , ή µε άλλα λόγια την απόσταση που διανύει µέχρι να φτάσει 

στο εµπόδιο και να γυρίσει πίσω. Όταν λοιπόν «σαρώσουµε» µια περιοχή 4 m 

κρατάµε σε µια µεταβλητή (besttime1) την χρονική στιγµή που σηµειώθηκε η 

µέγιστη ενέργεια σήµατος. Αφού υπολογίσουµε την απόσταση σε cm από την 

παραπάνω µεταβλητή, την στέλνουµε στην UART  µέσω της διαδικασίας 

SendUART. Ταυτόχρονα, κάνουµε disable την διακοπή που προέρχεται από τον 

Timer0 , ουσιαστικά δηλαδή αναστέλλουµε προσωρινά την λειτουργία του ADC. 

Στην συνέχεια κάνουµε τις απαραίτητες αρχικοποιήσεις/ µηδενισµούς µεταβλητών 

που χρησιµοποιήθηκαν και πριν ενεργοποιήσουµε πάλι τον DAC , θέτουµε το 

σύστηµα σε αδράνεια για λίγο µε την βοήθεια της Delay. Στην διαδικασία Delay, 

έχουµε µόνο έναν µετρητή που τον έχουµε αρχικοποιήσει , και µετράµε αντίστροφα 

ώσπου να µηδενιστεί. Πρόκειται ουσιαστικά για µια παύση στην όλη διαδικασία, πριν 

την εναλλαγή των ADC και DAC και την εφαρµογή της όλης διαδικασίας από την 

αρχή.  

Η παραπάνω διαδικασία που περιγράψαµε µπορεί να εφαρµοστεί σε ένα σύστηµα 

όπου έχουµε µόνο έναν DAC και έναν ADC. Εµείς, στο πρόγραµµά µας, 
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χρησιµοποιήσαµε τέσσερις DAC που διαθέτει ο ADuC 7026 καθώς και τέσσερις 

ADC. Και οι δύο τύποι µετατροπέων (analog to digital και digital to analog) 

χρησιµοποιούνται κυκλικά. Έτσι λοιπόν, έχουµε συνολικά 8 καταστάσεις (states). Οι 

δύο πρώτες (case 1, case 2) είναι ακριβώς αυτές που περιγράψαµε παραπάνω και 

αφορούν τον DAC0 και τον ADC0. Οι επόµενες δύο (case 3, case 4), οι οποίες 

εκτελούν ακριβώς τις ίδιες εντολές µε τις δύο πρώτες, αναφέρονται στον  DAC1 και 

ADC1.  Οµοίως, οι καταστάσεις (case 5, case 6) αναφέρονται στον  DAC2 και ADC2 

και οι καταστάσεις (case 7, case 8) αναφέρονται στον  DAC3 και ADC3 αντίστοιχα. 

Έτσι λοιπόν, κάθε φορά θέτουµε σε λειτουργία τον αµέσως επόµενο σε σειρά Digital 

to analog converter (κυκλικά) και µε τον ίδιο τρόπο θέτουµε σε λειτουργία κάθε φορά 

και τον εκάστοτε Analog to Digital Converter.  

Όπως προαναφέραµε, για κάθε ADC υπολογίζουµε την συνολική  ενέργεια του 

σήµατος. Αν η ενέργεια αυτή είναι µεγαλύτερη από µια δεδοµένη τιµή που έχουµε 

ορίσει εξ’ αρχής THR_ENE, τότε ανάβουµε ένα led. Αυτό γίνεται µέσω της 

διαδικασίας LedOn() κατά την οποία κατασκευάζουµε µια έξοδο, εδώ την θύρα P4.2 

και τίθεται η τιµή εξόδου ανάβοντας το led εξόδου (όταν είναι 0 ανάβει). Τα 

παραπάνω γίνονται µε την εντολή GP4DAT = 0x04000000. Κάθε φορά που είµαστε 

στην διαδικασία παραγωγής ηµιτονοειδών σηµάτων , και τότε ενεργοποιούµε τον 

εκάστοτε ADC σβήνουµε τότε το led ώστε να ανάψει την αµέσως επόµενη φορά που 

θα εντοπίσει την µέγιστη ενέργεια. Αυτό γίνεται µε την συνάρτηση LedOff(). Στην 

συνάρτηση αυτή βάζουµε την τιµή 1 στην τιµή εξόδου, σβήνοντας έτσι το led. 

Τέλος, το σύστηµά µας, µάς προειδοποιεί σε κατάσταση συναγερµού. Όταν δηλαδή 

βρισκόµαστε πολύ κοντά , σε απόσταση λιγότερη από 15 cm από ένα εµπόδιο , τότε 

ανάβουµε ένα led. Για αυτήν την έκτακτη περίπτωση , κατασκευάσαµε την θύρα P3.2 

σαν θύρα εξόδου. Υπολογίσαµε την τιµή NTIME (
�.,-∗*

�*�
∗ 41780 ≃ 40) , η οποία 

αντιστοιχεί σε απόσταση 15 cm και όταν η µεταβλητή besttime έχει τιµή µικρότερη 

από αυτήν της NTIME, τότε ανάβει το led εξόδου. 
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Σχ. 6.2 Αποστολή ηµιτονοειδών σηµάτων και από τους τέσσερις DAC κυκλικά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  :   ΚΩ∆ΙΚΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ADUC 7026 
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#include <ADuC7026.H>               // ADuC7026 definitions 

 

#define THR_ENE 100000 

#define NTIME 40 

 

void ADCpoweron(int); 

void InitCpu(void); 

void InitArray(void); 

void InitDAC(void); 

void InitADC(void); 

void Delay (int length); 

void InitUART(); 

void SendUART(unsigned short int k); 

void LedOn(); 

void LedOff(); 

 

// Table is placed in Flash/EE 

const static unsigned short TableS[64] = { 

  0x07FF, 0x08C8, 0x098E, 0x0A51, 0x0B0F, 0x0BC4, 0x0C71, 0x0D12, 

  0x0DA7, 0x0E2E, 0x0EA5, 0x0F0D, 0x0F63, 0x0FA6, 0x0FD7, 0x0FF5, 

  0x0FFF, 0x0FF5, 0x0FD7, 0x0FA6, 0x0F63, 0x0F0D, 0x0EA5, 0x0E2E, 

  0x0DA7, 0x0D12, 0x0C71, 0x0BC4, 0x0B0F, 0x0A51, 0x098E, 0x08C8, 

  0x07FF, 0x0736, 0x0670, 0x05AD, 0x04EF, 0x043A, 0x038D, 0x02EC, 

  0x0257, 0x01D0, 0x0159, 0x00F1, 0x009B, 0x0058, 0x0027, 0x0009, 

  0x0000, 0x0009, 0x0027, 0x0058, 0x009B, 0x00F1, 0x0159, 0x01D0, 

  0x0257, 0x02EC, 0x038D, 0x043A, 0x04EF, 0x05AD, 0x0670, 0x0736   

 }; 
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unsigned short ADCDATA[64]; 

int id = 0; 

int ia = 0; 

int s = 0; 

int plithos=0; 

int besttime=0; 

int besttime1=0; 

int state; 

int smax=0; 

 

 

 

// ******************************************************************* 

int main (void)  { 

  

 state=1; 

 DAC0CON = 0x33;    // DAC configuration , range 

AVdd/AGND and Clocked 

 DAC0DAT = 0x08000000;  // start from midscale 

 InitCpu();    // arxikopoihsh ths CPU 

 InitArray();   // arxikopoihsh tou pinaka ADCDATA[] 

 InitDAC();           // arxikopoihseis gia DAC 

 InitADC();    //arxikopoihseis gia ADC 

 InitUART();    // Setting up UART at 9600bps (CD=0) 
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  while(1) 

 {     

 if (besttime < NTIME){   // sinagermos otan vriskomaste poli konta 

<15cm  

  GP3DAT = 0x04000000; // P3.2 kataskevazetai san exodos kai tithetai 

i timh exodou, 

       // anavontas to led exodou (otan 

einai 0 anavei to led) 

  } 

 

   switch (state){ 

  

    case 1:    // Sinus generation DAC0 

   

  if ( id == 63 ){ 

   IRQCLR = 0x08;// kano disable to interrupt apo T1 

      plithos=0; 

      state=2; 

   ADCCP  = 0x00;      // ADC0 

   FIQEN = 0x80;        // Enable ADC 

FRQ  

   LedOff() ; 

  } 

  break; 

  

  

 case 2:{ // o ADC0 "sarwnei" perioxh 4m  
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  if (plithos > 1000){ 

   besttime1 = besttime; 

   FIQCLR = 0x80;        // Disable ADC 

FRQ  

   if ( smax > THR_ENE ) { 

    LedOn(); 

    SendUART((besttime1*100*320/2)/41780) ;

 //stelnei sthn UART thn apostash se cm 

   } 

  } 

  Delay( 34555) ; 

  state=3; 

  smax=0; 

  besttime=0; 

  IRQEN = 0x08;      // enable Timer1 IRQ 

  DAC1CON = 0x33;    // DAC configuration , 

range AVdd/AGND and Clocked 

  DAC1DAT = 0x08000000;  // start from midscale 

 

 break; 

  } 

 

 case 3:{  // Sinus generation DAC1 

   

  if ( id == 63 ){ 

   IRQCLR = 0x08;// kano disable to interrupt apo T1 

      plithos=0; 
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      state=4; 

   ADCCP  = 00001;      // ADC1 

   FIQEN = 0x80;        // Enable ADC 

FRQ  

   LedOff() ; 

  } 

  break; 

 } 

  

 case 4:{   // o ADC1 "sarwnei" perioxh 4m  

 

  if (plithos > 1000){ 

   besttime1 = besttime; 

   FIQCLR = 0x80;        // Disable ADC 

FRQ  

   if ( smax > THR_ENE ) { 

    LedOn(); 

    SendUART((besttime1*100*320/2)/41780) ; 

   } 

  } 

  Delay( 34555) ; 

  state=5; 

  smax=0; 

  besttime=0; 

  IRQEN = 0x08;      // enable Timer1 IRQ 

  DAC2CON = 0x33;    // DAC configuration , 

range AVdd/AGND and Clocked 

  DAC2DAT = 0x08000000;  // start from midscale 
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 break; 

  } 

 

 case 5:{  // Sinus generation DAC2 

   

  if ( id == 63 ){ 

   IRQCLR = 0x08;// kano disable to interrupt apo T1 

      plithos=0; 

      state=6; 

   ADCCP  = 00002;      // ADC2 

   FIQEN = 0x80;        // Enable ADC 

FRQ  

   LedOff() ; 

  } 

  break; 

 } 

  

 case 6:{ // o ADC2 "sarwnei" perioxh 4m  

 

  if (plithos > 1000){ 

   besttime1 = besttime; 

   FIQCLR = 0x80;        // Disable ADC 

FRQ  

   if ( smax > THR_ENE ) { 

    LedOn(); 

    SendUART((besttime1*100*320/2)/41780) ; 

   } 
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  } 

  Delay( 34555) ; 

  state=7; 

  smax=0; 

  besttime=0; 

  IRQEN = 0x08;      // enable Timer1 IRQ 

  DAC3CON = 0x33;    // DAC configuration , 

range AVdd/AGND and Clocked 

  DAC3DAT = 0x08000000;  // start from midscale 

 

 break; 

  } 

 

 case 7:{    // Sinus generation DAC3 

   

  if ( id == 63 ){ 

   IRQCLR = 0x08;// kano disable to interrupt apo T1 

      plithos=0; 

      state=8; 

   ADCCP  = 00003;      //

 ADC3 

   FIQEN = 0x80;        // Enable ADC 

FIQ  

   LedOff() ; 

  } 

  break; 

 } 
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 case 8:{   // o ADC3 "sarwnei" perioxh 4m  

 

  if (plithos > 1000){ 

   besttime1 = besttime; 

   FIQCLR = 0x80;        // Disable ADC 

FRQ  

   if ( smax > THR_ENE ) { 

    LedOn(); 

    SendUART((besttime*100*320/2)/41780) ; 

   } 

  } 

  Delay( 34555) ; 

  state=1; 

  smax=0; 

  besttime=0; 

  IRQEN = 0x08;      // enable Timer1 IRQ 

  DAC0CON = 0x33;    // DAC configuration , 

range AVdd/AGND and Clocked 

  DAC0DAT = 0x08000000;  // start from midscale 

   

 break; 

  } 

 

 } 

 } 

 return (0); 

 

} 
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// ******************************************************************* 

  void InitCpu(void){   //arxikopoihsh ths CPU 

 

    POWKEY1=0x01; 

    POWCON=0x00;     //41,78 MH 

    POWKEY2=0xF4; 

 

  return; 

} 

  

// ******************************************************************* 

  void InitDAC(void){ 

 

 unsigned long T1Delay = 0x4000;  

 IRQEN = 0x08;      // enable Timer1 IRQ 

 T1LD = T1Delay;        

 T1CON = 0xC4;    // Enable Timer, Periodic and Core CLK 

/ 16 , Count down 

 

  return; 

} 

 

// ******************************************************************* 

  void InitADC(void){    // arxikopoihsh tou ADC 
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 ADCpoweron(20000);    // power on ADC 

          

 ADCCP  = 0x00;     // arxika epilegoume to 

kanali ADC0 

 ADCCON = 0x6E2;     // start conversion on 

timer 0 

 

 REFCON = 0x01;     // connect internal 2.5V 

reference to VREF pin 

 

 GP1CON = 0x011;      // Setup tx & rx pins on 

P1.0 and P1.1 

  

       // Setting up UART at 9600bps (CD=0) 

 COMCON0 = 0x80;     // Setting DLAB 

 COMDIV0 = 0x88;    

    COMDIV1 = 0x00; 

    COMCON0 = 0x07;     // Clearing DLAB 

 

        // for test purposes only 

 GP0CON = 0x10100000;    // enable ECLK output on P0.7, 

and ADCbusy on P0.5 

 

 T0LD = 140;     // 33.3 x 10^(-3) ms 

 T0CON = 0xC0;     // count down, periodic 

mode 

  

  return; 

} 
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// ******************************************************************* 

  void InitArray(void){    //sinartisi arxikopoisis tou pinaka 

ADCDATA[] 

     

 int i=0; 

 for (i=0;i<63;i++){ 

 ADCDATA[i]=0; 

 } 

 

  return; 

} 

 

// ****************************************************************** 

 void InitUART(){      // Setting up UART at 9600bps (CD=0) 

 COMCON0 = 0x80;    // Setting DLAB 

 COMDIV0 = 0x88;    

    COMDIV1 = 0x00; 

    COMCON0 = 0x07;    // Clearing DLAB 

} 

 

//******************************************************************** 

 void SendUART(unsigned short int k){    // apostoli dedomenwn sthn UART 

  int j ; 

  while (!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  j = (k / 10000); 

  COMTX = j + '0' ; 

  k = (k % 10000) ; 
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 while (!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  j = (k / 1000); 

  COMTX = j + '0' ; 

  k = (k % 1000) ; 

 while (!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  j = (k / 100); 

  COMTX = j + '0' ; 

  k = (k % 100) ; 

 while (!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  j = (k / 10); 

  COMTX = j + '0' ; 

  k = (k % 10) ; 

 while (!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){} 

  j = k;  

  COMTX = j + '0' ;  

 } 

 

// ******************************************************************* 

  void IRQ_Handler() __irq {  

 

 switch (state){ 

  case 1:{ 

   DAC0DAT = (TableS[id] << 16);    // olisthisi wste i timh tou 

TableS[i]  

           //na topothetithei sta 

bits 12-23 tou DAC1DAT 

   break; 

   } 
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  case 3:{ 

   DAC1DAT = (TableS[id] << 16);    // olisthisi wste i timh tou 

TableS[i]  

           //na topothetithei sta 

bits 12-23 tou DAC1DAT 

   break; 

   } 

 

  case 5:{ 

   DAC2DAT = (TableS[id] << 16);    // olisthisi wste i timh tou 

TableS[i]  

           //na topothetithei sta 

bits 12-23 tou DAC1DAT 

   break; 

   } 

 

  case 7:{ 

   DAC3DAT = (TableS[id] << 16);    // olisthisi wste i timh tou 

TableS[i]  

           //na topothetithei sta 

bits 12-23 tou DAC1DAT 

   break; 

   } 

  } 

 

 id++; 

 id &= 0x03f;  

 T1CLRI = 0x01;     //Clearing T1 Interupt(oste o 

timer na sinexizei na metraei) 
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  return; 

} 

  

// ******************************************************************* 

  void FIQ_Handler() __irq {   

    

   int in ;        

 s -= ADCDATA[ia] *  ADCDATA[ia];  

 ADCDATA[ia]= in  = (ADCDAT >> 16); 

 s += in * in ;  

  if (s>smax){ 

   smax=s; 

   besttime = plithos ; 

  } 

 ia++; 

 plithos++ ; 

 ia &=0x03f; 

 

  return ;  

} 

  

 

// ******************************************************************* 

  void ADCpoweron(int time){ 
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 ADCCON = 0x20;       // power-on the 

ADC 

 while (time >=0)       // wait for ADC to be 

fully powered on 

    time--; 

} 

 

// ******************************************************************* 

 void Delay (int length){ 

 while (length >=0) 

     length--; 

} 

 

// ******************************************************************* 

 void LedOn(){     // anavoume to LED 

  GP4DAT = 0x04000000; // P4.2 kataskevazetai san exodos kai tithetai i timh 

exodou, 

      // anavontas to led exodou (otan einai 0 

anavei to led) 

 } 

  

// ****************************************************************** 

 void LedOff(){        // svhsimo LED 

  GP4DAT =((1<<26) + (1<<18)); // svinoume to Led (otan einai 1 svinei to 

led) 

 } 
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