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Το περιγραφόµενο κύκλωµα σχεδιάστηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
από τους υποψήφιους διδάκτορες Κωνσταντίνο Γαλανόπουλο και 
Δηµήτριο Πιπερίδη, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Παύλου Π. 
Σωτηριάδη της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
 

Ενηµερώσεις των οδηγιών και του κώδικα, καθώς και άλλες 
πληροφορίες σχετικές µε τις εκδόσεις και τη χρήση του Hydrobot-
Sensor είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα:  

http://www.hydrobotsensor.gr 
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Οδηγίες Ασφαλείας  

 

• Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης 
όλων των εργαλείων (π.χ. κολλητηριού, τρυπανιού, κόφτη καλωδίων 
κ.λπ.), που θα χρησιµοποιήσετε για την κατασκευή, τον 
προγραµµατισµό και τη χρήση της πλακέτας. Αν δεν 
χρησιµοποιηθούν σωστά κάποια από τα εργαλεία, ενδέχεται να 
προκαλέσουν εγκαύµατα ή άλλους τραυµατισµούς ή ακόµα και να 
θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή κάποιου. 

 

• Ο χειρισµός και η χρήση των εξαρτηµάτων που συµπεριλαµβάνονται 
στο kit θα πρέπει να γίνονται µε την απαραίτητη προσοχή και 
γνώση των προδιαγραφών των εξαρτηµάτων, οι οποίες µπορούν να 
αναζητηθούν στους διαδικτυακούς τόπους των κατασκευαστών τους.  

 

• Λανθασµένη χρήση ή χειρισµός των εξαρτηµάτων ενδέχεται να τα 
καταστρέψει ή και να προκαλέσει σωµατική βλάβη, ακόµα και να 
θέσει σε κίνδυνο τη ζωή κάποιου. Κάποια εξαρτήµατα είναι 
αιχµηρά και µπορούν να τραυµατίσουν το δέρµα και κάποια µπορεί 
να «συµπεριφερθούν» απρόβλεπτα, αν εφαρµοστούν σε αυτά υψηλές 
τάσεις ή ρεύµατα ή αν θερµανθούν υπερβολικά. Προσοχή θα πρέπει 
να δοθεί στην αποφυγή κατάποσης οποιουδήποτε εξαρτήµατος, καθώς 
και στην επαφή µε τις κόλλες, που θα χρησιµοποιηθούν στην 
τοποθέτηση και στεγανοποίηση των αισθητήρων. 

 

 

 

 

 



Hydrobot Sensor - Έκδοση 2η  

Οδηγίες Κατασκευής Hydrobot Sensor  5 



Hydrobot Sensor - Έκδοση 2η  

Οδηγίες Κατασκευής Hydrobot Sensor  6 

Κατασκευή της πλακέτας 

 

Εισαγωγή 

 

Παρακαλούµε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά. Σε αυτόν τον 
οδηγό δεν περιέχεται αρκετό κείµενο, ωστόσο, ό,τι είναι γραµµένο, 
είναι σηµαντικό και µην το προσπεράσετε. 

 

• Αφού βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα εξαρτήµατα και έχετε 
διαβάσει όλες τις οδηγίες (συµπεριλαµβανοµένων των οδηγιών 
ασφαλείας), ξεκινήστε µε τη δηµιουργία ενός καθαρού και 
τακτοποιηµένου πάγκου εργασίας. Υπάρχουν αρκετά µικρά εξαρτήµατα 
τα οποία µπορούν εύκολα να χαθούν σε έναν ακατάστατο πάγκο. 

• Η πλειονότητα των βηµάτων κατασκευής της πλακέτας, παρουσιάζεται 
µε τη µορφή φωτογραφιών. Συγκρίνετε το κύκλωµά σας µε αυτό της 
εκάστοτε φωτογραφίας. 

• Τα περισσότερα εξαρτήµατα µπορούν να κολληθούν στην πλακέτα 
χωρίς να σας απασχολεί η φορά τοποθέτησης. Ωστόσο, σε ορισµένα 
από αυτά είναι πολύ βασική η σωστή τοποθέτηση. Σε κάθε περίπτωση, 
όταν έχει σηµασία η φορά τοποθέτησης, αυτό αναφέρεται ρητά. 
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Διαδικασία κόλλησης εξαρτηµάτων στην πλακέτα 

 

Ολόκληρη η διαδικασία περιγράφεται σε µερικά απλά βήµατα. 
Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες, πριν 
ξεκινήσετε την κόλληση των εξαρτηµάτων. Προτιµήστε να κολλήσετε τα 
εξαρτήµατα µε τη σειρά που αναφέρονται στις οδηγίες. 

 

 

 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται 
για να συναρµολογήσετε την πλακέτα. 

 

1. Πλήκτρο Reset. 

2. Αντιστάσεις 8.2 ΚΩ. 

3. Βάση ολοκληρωµένου κυκλωµατος (µικροελεγκτής). 

4. Κρύσταλλος χρονισµού µικροελεγκτή. 

5. Κρυσταλλοδίοδοι (ή δίοδοι). 

6. Πυκνωτές 100nF. 

7. Πυκνωτής 470pF. 

8. Πυκνωτές 1µF. 

9. LED. 
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10. Σταθεροποιητής τάσης. 

11. Διακόπτης on-off. 

12. Υποδοχείς καλωδίων αισθητήρων. 

13. Υποδοχέας καλωδίου USB. 

14. Υποδοχέας καλωδίου τροφοδοσίας. 

15. Ολοκληρωµένο κύκλωµα (µικροελεγκτής). 

16. Θηλυκή συστοιχία υποδοχέων. 

17. Πλακέτα του RTC (Real Time Clock). 

18. Πλακέτα της SD κάρτας. 

19. Κουτί. 

20. Καλώδιο µπαταρίας. 

21. Θερµοσυστελλόµενο καλώδιο. 

22. Πλακέτα. 

23. Καλώδιο USB. 

24. Μπαταρία. 

25. Καλώδια αισθητήρων. 

26. Αισθητήρας πίεσης. 

27. Αισθητήρας θερµοκρασίας. 
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Βήµα 1ο: Πλήκτρο Reset.  

 

 

 

Το πλήκτρο reset είναι απαραίτητο στο κύκλωµα, µιας και µας 
βοηθάει στον προγραµµατισµό της πλακέτας. Τοποθετήστε το από τη 
µεριά των εξαρτηµάτων, έτσι ώστε οι ακροδέκτες του να ταιριάξουν 
µε τις αντίστοιχες οπές (βλ. εικόνα). Πιέστε το εξάρτηµα µέχρι το 
σηµείο όπου δεν κατεβαίνει περισσότερο. Γυρίστε την πλακέτα από 
την µεριά των αγώγιµων δρόµων (χαλκοδρόµων) και κολλήστε µε καλάι 
στα σηµεία που εξέχουν οι ακροδέκτες του πλήκτρου. 

 

 
 

 

Βήµα 2ο: Αντίσταση του πλήκτρου reset.  

 

 

Η αντίσταση αυτή έχει ονοµαστική τιµή 8,2 ΚΩ. Την τοποθετείτε 
ακριβώς δίπλα από το πλήκτρο reset στην αντίστοιχη ένδειξη πάνω 
στην πλακέτα (βλ. εικόνα δεξιά). 
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Και οι 5 αντιστάσεις που περιέχονται στο kit είναι ίδιες και 
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε όποια θέλετε.  

 

Σηµείωση: Δεν έχει σηµασία η κατεύθυνση τοποθέτησης των 
αντιστάσεων στην πλακέτα. 

 

  

 

 

Κόβετε τους ακροδέκτες της αντίστασης που εξέχουν από την πλακέτα, 
αφού πρώτα τους κολλήσετε µε καλάι. 

 

Συµβουλή: Για να παραµένει η αντίσταση στη θέση της κατά τη 
διάρκεια της κόλλησης, κάµψτε ελαφρώς τους ακροδέκτες της 
αντίστασης στο σηµείο κόλλησης. 

 

Προσοχή. Τα κοµµάτια των ακροδεκτών των αντιστάσεων που κόψατε 
µην τα πετάξετε ακόµη. Ένα απ'αυτά θα χρειαστεί στα παρακάτω 
βήµατα, για τη γεφύρωση δύο οπών στην πλακέτα. 

 

 

Βήµα 3ο: Αντίσταση για τη σειριακή επικοινωνία µε τον 
υπολογιστή. 

 

Είναι ίδια µε την προηγούµενη αντίσταση και την κολλάτε δίπλα από 
το πλήκτρο reset στην αντίστοιχη ένδειξη.  
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Βήµα 4ο: Γέφυρα για τη βραχυκύκλωση δύο οπών της πλακέτας. 

 

Η πλακέτα έχει δύο οπές που βρίσκονται δίπλα από την ένδειξη C6 
(βλ. φωτογραφία) και στις οποίες δεν συνδέετε κανένα ηλεκτρονικό 
εξάρτηµα. Θα πρέπει, ωστόσο, να βραχυκυκλωθούν µεταξύ τους µε ένα 
κοµµάτι καλωδίου. Η καλύτερη λύση είναι να χρησιµοποιήσετε ένα 
κοµµάτι από τους ακροδέκτες των αντιστάσεων που κόψατε στα 
προηγούµενα βήµατα. Ιδανικά µπορείτε να το λυγίσετε στο επιθυµητό 
µήκος, πριν το τοποθετήσετε στην πλακέτα. 
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Βήµα 5ο: Τοποθέτηση βάσης του ολοκληρωµένου κυκλώµατος. 

 

 

 

Η πλακέτα έρχεται µαζί µε ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα 
(µικροελεγκτής), το οποίο στην ουσία είναι και η «καρδιά» 
ολόκληρου του κυκλώµατος. Επειδή είναι αρκετά ευαίσθητο και 
υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του κατά τη διάρκεια της κόλλησης, 
έχει προβλεφθεί η τοποθέτησή του πάνω σε µια βάση. Αυτό σηµαίνει 
ότι στην πλακέτα θα κολλήσετε τη βάση και όχι το ολοκληρωµένο 
κύκλωµα. 

 

Σηµείωση: Μην τοποθετήσετε το ολοκληρωµένο κύκλωµα πάνω στη 
βάση µέχρι να ολοκληρώσετε τις κολλήσεις στην πλακέτα. 

 

Προσοχή. Έχει σηµασία το πώς θα τοποθετηθεί η βάση πάνω στην 
πλακέτα. Στη µία πλευρά της έχει µία εγκοπή. Τοποθετήστε την µε 
τέτοιον τρόπο, ώστε η εγκοπή να είναι προς την πλευρά του 
διακόπτη reset, όπως στην εικόνα. 

 

 

 

Συµβουλή: Κολλήστε πρώτα τις δύο απέναντι άκρες της βάσης. 
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Βεβαιωθείτε ότι αυτές έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι η βάση 
πατάει σε όλο το µήκος της καλά πάνω στην πλακέτα. Έπειτα κολλήστε 
προσεκτικά έναν-έναν τους υπόλοιπους ακροδέκτες σύµφωνα µε τη φορά 
των βελών. 

 

 

 

Βήµα 6ο: Τοποθέτηση κρυστάλλου χρονισµού του µικροελεγκτή.  

 

 

 

Τοποθετήστε και κολλήστε στην πλακέτα τον κρύσταλλο για τον 
χρονισµό του ολοκληρωµένου κυκλώµατος. Δεν έχει σηµασία η φορά 
τοποθέτησης. 
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Βήµα 7ο: Τοποθέτηση των εξαρτηµάτων διασύνδεσης της SD 
κάρτας µνήµης. 

 

 
 

Κολλήστε τις 2 διόδους και την αντίσταση που διασυνδέουν την κάρτα 
µνήµης µε τον µικροελεγκτή, όπως στο σχήµα. 

 

      

 

Προσοχή. Έχει µεγάλη σηµασία η φορά τοποθέτησης των διόδων στην 
πλακέτα. Η φορά υποδηλώνεται από την άσπρη γραµµή στην πλακέτα. 
Τοποθετήστε την κάθε δίοδο έτσι ώστε η γκρίζα γραµµή πάνω σε αυτήν 
να συµβαδίζει µε την αντίστοιχη άσπρη γραµµή της πλακέτας, όπως 
φαίνεται στην εικόνα. 
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Κολλήστε και τα τρία εξαρτήµατα, όπως φαίνεται στις παρακάτω 
εικόνες. 

 

   

 

 

Βήµα 8ο: Τοποθέτηση των αντιστάσεων του διαιρέτη τάσης. 

 

Κολλήστε στις θέσεις που φαίνονται στην εικόνα τις δύο αντιστάσεις 
του διαιρέτη τάσης. Και οι δύο αντιστάσεις είναι της ίδιας τιµής 
µε τις προηγούµενες. Ο διαιρέτης τάσης δίνει τη δυνατότητα στον 
µικροελεγκτή να µετράει την τάση της µπαταρίας και να σας 
ενηµερώνει για την κατάστασή της. 

 

  

 

Βήµα 9ο: Τοποθέτηση των πυκνωτών εξοµάλυνσης της τάσης 
τροφοδοσίας. 

 

 



Hydrobot Sensor - Έκδοση 2η  

Οδηγίες Κατασκευής Hydrobot Sensor  16 

 

Τοποθετήστε τους 3 πυκνωτές εξοµάλυνσης της τροφοδοσίας στις 
αντίστοιχες θέσεις πάνω στην πλακέτα (C1, C2 και C3). Δεν έχει 
σηµασία η φορά τοποθέτησης.  

 

Σηµείωση: Και στους τρεις πυκνωτές αναγράφεται ο αριθµός 
104. Αυτό σηµαίνει ότι η ονοµαστική τιµή τους είναι 100nF.  

 

 

 

 

Βήµα 10ο: Τοποθέτηση του πυκνωτή εξοµάλυνσης σήµατος του 
αισθητήρα πίεσης. 

 

 

 

Τοποθετήστε τον πυκνωτή των 470pF (αναγράφει τον αριθµό 471) στη 
θέση C4 της πλακέτας. Δεν έχει σηµασία η φορά τοποθέτησης του 
εξαρτήµατος πάνω στην πλακέτα. 
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Βήµα 11ο: Τοποθέτηση των πυκνωτών σταθεροποίησης. 

 

 

 

Τοποθετήστε και κολλήστε στις θέσεις C5 και C6 τους δύο πυκνωτές 
σταθεροποίησης της τάσης τροφοδοσίας. Οι πυκνωτές αυτοί έχουν την 
ένδειξη 105 και έχουν χωρητικότητα ίση µε 1µF. Και γι' αυτούς τους 
πυκνωτές δεν έχει σηµασία η φορά τοποθέτησης. 
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Βήµα 12ο: Τοποθέτηση των λυχνιών ένδειξης (LED). 

 

 

 

Κολλήστε της ενδεικτικές λυχνίες LED στις θέσεις που έχουν 
σηµαδευτεί στην παρακάτω εικόνα. Στην εικόνα φαίνονται κολληµένες 
στην πλακέτα, οι ενδεικτικές λυχνίες LED. Αριστερά είναι το LED 
ένδειξης της σειριακής επικοινωνίας και δεξιά το LED τροφοδοσίας. 

 

 

 

  

 

Προσοχή: Είναι βασικό να προσέξετε τον τρόπο µε τον οποίο θα 
τοποθετήσετε τις λυχνίες. O µεγαλύτερος σε µήκος ακροδέκτης των 
LED θα πρέπει να τοποθετηθεί στην οπή µε την ένδειξη + πάνω στην 
πλακέτα. 
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Βήµα 13ο: Τοποθέτηση του ολοκληρωµένου σταθεροποιητή 
τάσης. 

 

 

 

Κολλήστε τον σταθεροποιητή τάσης των 5V στη θέση του πάνω στην 
πλακέτα, δίπλα από τους πυκνωτές σταθεροποίησης. Δείξτε ιδιαίτερη 
προσοχή στον τρόπο τοποθέτησης.  

 

 

 

Βεβαιωθείτε ότι η επίπεδη επιφάνεια του ολοκληρωµένου κυκλώµατος, 
στην οποία αναγράφεται και ο τύπος του, δείχνει προς τα έξω (και 
όχι προς τη βάση του µικροελεγκτή). 

 

Βήµα 14ο: Τοποθέτηση του διακόπτη on-off. 

 

 

 

Προσοχή πρέπει να δείξετε κατά την κόλληση του διακόπτη on-off 
στην αντίστοιχη θέση της πλακέτας, ώστε να µην βραχυκυκλώσετε τους 
ακροδέκτες του. Δεν έχει σηµασία η φορά τοποθέτησης του διακόπτη. 
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Σηµείωση: Δεν χρειάζεται να κολλήσετε και τους πέντε ακροδέκτες 
που έχει ο διακόπτης. Μόνο τους τρεις ενδιάµεσους. Δεν είναι 
υποχρεωτικό, αλλά τους δύο ακροδέκτες που δείχνει το µεγάλο βέλος 
στην εικόνα, µπορείτε να τους βραχυκυκλώσετε µε καλάι. Οι 
ακροδέκτες που δείχνουν τα δύο µικρά βέλη δεν χρειάζεται να 
κολληθούν. 

 

 

 

Βήµα 15ο | Τοποθέτηση των υποδοχών σύνδεσης των αισθητήρων 
πίεσης και θερµοκρασίας. 

 

 

 

Τοποθετήστε και κολλήστε τις υποδοχές σύνδεσης των αισθητήρων στις 
ενδείξεις TEMP και PRES πάνω στην πλακέτα. 
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Προσοχή: Έχει πολύ µεγάλη σηµασία πώς θα τοποθετήσετε τους 
υποδοχείς. Θα πρέπει οι δύο εγκοπές που διαθέτουν να «δείχνουν» 
προς τα έξω και µακριά από τη βάση του ολοκληρωµένου κυκλώµατος, 
όπως φαίνεται στη φωτογραφία. 

 

 

 

 

Βήµα 16ο: Τοποθέτηση της υποδοχής του καλωδίου 
επικοινωνίας µε τον Η/Υ. 

 

 

 

Κολλήστε την υποδοχή του καλωδίου σειριακής επικοινωνίας µε τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, στην ένδειξη PROG της πλακέτας. 

 

 

 

 



Hydrobot Sensor - Έκδοση 2η  

Οδηγίες Κατασκευής Hydrobot Sensor  22 

 

Βήµα 17ο: Τοποθέτηση της υποδοχής του καλωδίου 
τροφοδοσίας. 

 

 

 

Κολλήστε την υποδοχή του καλωδίου τροφοδοσίας δίπλα από την 
ένδειξη 9V πάνω στην πλακέτα (η περιοχή τοποθέτησης σηµατοδοτείται 
από ένα λευκό ορθογώνιο). Ο τρόπος τοποθέτησης της υποδοχής είναι 
µοναδικός και έτσι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. 

Από τους τρεις ακροδέκτες της υποδοχής θα κολλήσετε µόνο τους δύο, 
όπως φαίνεται στην επόµενη εικόνα. Ο τρίτος ακροδέκτης δεν 
χρησιµοποιείται. 

 

  

 

 

Βήµα 18ο: Τοποθέτηση της υποδοχών της πλακέτας του Real 
Time Clock (RTC). 
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Για τη διασύνδεση του RTC στην πλακέτα hydrobot sensor, θα πρέπει 
να χρησιµοποιήσετε τη θηλυκή συστοιχία υποδοχέων, που σας 
παρέχεται µαζί µε τα εξαρτήµατα. 

Κόψτε µε έναν κόφτη δύο κοµµάτια µε τρεις ακροδέκτες και κολλήστε 
τους πάνω στην πλακέτα. 

Προσοχή: Μην κόψετε το κάθε κοµµάτι ακριβώς στους τρεις 
ακροδέκτες, αλλά περίπου στη µέση του επόµενου ακροδέκτη. Προφανώς 
ο τέταρτος ακροδέκτης θα καταστραφεί, αλλά µην ανησυχείτε, καθώς 
περισσεύουν αρκετοί ακροδέκτες στη συστοιχία για όλες τις 
υπόλοιπες κολλήσεις. 

 

 

 

 

Βήµα 19ο: Τοποθέτηση των υποδοχών της πλακέτας της SD 
κάρτας µνήµης. 

 

Για την τοποθέτηση της πλακέτας της κάρτας µνήµης θα χρειαστεί να 
κολλήσετε µια θηλυκή συστοιχία υποδοχέων επτά ακροδεκτών. Κόψτε, 
όπως και προηγουµένως, απ' τη θηλυκή συστοιχία το απαραίτητο 
κοµµάτι. Για άλλη µια φορά κόψτε περίπου στη µέση του όγδοου 
ακροδέκτη και όχι ακριβώς στον έβδοµο. 

 

 
 

Για την στήριξη της πλακέτας της κάρτας µνήµης έχουν προβλεφθεί 
δύο θέσεις, στις οποίες θα πρέπει να κολλήσετε δύο συστοιχίες 
υποδοχέων 2 ακροδεκτών, όπως στην εικόνα. Οι υποδοχείς αυτοί δεν 
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χρησιµοποιούνται για τη διασύνδεση κάποιου εξαρτήµατος µε την 
πλακέτα σας, παρά µόνο για αντιστήριξη της πλακέτας της SD κάρτας. 

 

 

Κόψτε τη θηλυκή συστοιχία υποδοχέων που σας παρέχεται, σε δύο 
τµήµατα των δύο ακροδεκτών το καθένα. 

 

Σηµείωση: Όπως πάντα, κόβουµε περίπου στη µέση του επόµενου 
ακροδέκτη. 

 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των προηγούµενων βηµάτων, θα πρέπει να 
έχετε φτάσει στο αποτέλεσµα της επόµενης εικόνας. 

 

 

 

 

Βήµα 20ό: Τοποθέτηση ολοκληρωµένου κυκλώµατος πάνω στη 
βάση της πλακέτας. 
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξετε στην τοποθέτηση του 
ολοκληρωµένου κυκλώµατος πάνω στη βάση του. 

Το ολοκληρωµένο κύκλωµα στη µία πλευρά του έχει µία εγκοπή. Η 
τοποθέτησή του πάνω στη βάση γίνεται µε τέτοιον τρόπο, ώστε η 
εγκοπή να δείχνει προς τα βύσµατα (υποδοχείς) των αισθητήρων 
πίεσης και θερµοκρασίας. 

 

 

 

Με την ίδια λογική είχε τοποθετηθεί και η βάση. Αυτό σηµαίνει ότι 
η αντίστοιχη εγκοπή της βάσης και η εγκοπή του ολοκληρωµένου 
κυκλώµατος, θα πρέπει να είναι στο ίδιο σηµείο. 

 

Σηµείωση: Πριν τοποθετήσετε το ολοκληρωµένο κύκλωµα στη βάση, 
κάµψτε τους ακροδέκτες του ελαφρώς προς τα µέσα και από τις δύο 
πλευρές, προκειµένου να ταιριάξουν µε τις οπές της βάσης. 

 

 

Βήµα 21ο: Τοποθέτηση της πλακέτας του RTC. 

 

 

 

Πριν τοποθετήσετε την πλακέτα του Real Time Clock (RTC) πάνω στο 
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κύκλωµα, δεν θα πρέπει να παραλείψετε να τοποθετήσετε τη µπαταρία 
του. Προσέχετε τα γράµµατα που αναγράφονται στη µπαταρία να 
δείχνουν προς τα πάνω, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Αφού τοποθετήσετε τη µπαταρία, συνδέστε την πλακέτα στο κύκλωµα, 
όπως στην εικόνα. Προσέχουµε οι ακροδέκτες που υποδεικνύονται µε 
το κόκκινο ορθογώνιο να βρίσκονται προς το περιθώριο της πλακέτας. 

 

 

 

Προσοχή: Οι ακροδέκτες GND, VCC1 και VCC2 του RTC πρέπει να είναι 
στη µεριά που δείχνει το κόκκινο τετράγωνο. 

 

 

Βήµα 22ο: Τοποθέτηση της πλακέτας της SD κάρτας. 

 

Τοποθετήστε την πλακέτα της SD κάρτας, όπως στην εικόνα. 

 

 

 

Σηµείωση: Όσα πακέτα Hydrobot Sensor διαθέτουν το SD Card Module 
µε τη διπλή συστοιχία ακροδεκτών, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα, θα πρέπει να εκτελέσουν ένα επιπλέον βήµα, ώστε να 
λειτουργήσει σωστά η πλακέτα των αισθητήρων.  
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Μονή συστοιχία   Διπλή συστοιχία 

 

Όσοι έχετε το module µε τη διπλή συστοιχία θα πρέπει να 
βραχυκυκλώσετε µε το καλάι τους δύο γειτονικούς ακροδέκτες του 
υποδοχέα της πλακέτας της SD κάρτας, όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήµα. 
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Τρύπηµα κουτιού και σύνδεση αισθητήρων πίεσης και 
θερµοκρασίας 

 

Η διαδικασία περιγράφεται µε τη βοήθεια εικόνων βήµα προς βήµα. 
Συγκρίνετε κάθε φορά το δικό σας αποτέλεσµα µε αυτό των εικόνων, 
για την αποφυγή λαθών. Προτιµήστε να ακολουθήσετε τη διαδικασία µε 
τη σειρά που αναφέρεται στις οδηγίες. 

 

Προετοιµασία των αισθητήρων θερµοκρασίας και πίεσης. 

 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται όλα τα εξαρτήµατα που χρειάζεστε 
για τη διασύνδεση των αισθητήρων µε την πλακέτα. 

 

 

 

1. Αισθητήρας πίεσης (MPX4250AP). 

2. Αισθητήρας θερµοκρασίας (LM35CAH). 

3. Θερµοσυστελλόµενο καλώδιο. 

4. Καλώδιο διασύνδεσης αισθητήρων µε το ειδικό βύσµα. 

 

 

 

 

1 2

3 4
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Βήµα 1ο: Προετοιµασία καλωδίων διασύνδεσης. 

 

Κόψτε τα δύο καλώδια σύνδεσης των αισθητήρων (θα πρέπει να 
καταλήξετε µε καλώδιο µήκους 15cm από την πλευρά του βύσµατος). 

 

 

 

Στη συνέχεια απογυµνώστε το τριπλό καλώδιο στο σηµείο που το 
κόψατε, ώστε να αποκαλυφθούν τα αγώγιµα τµήµατα. Περιστρέψτε τα 
νήµατα στην άκρη κάθε καλωδίου και γανώστε τις άκρες (περάστε τις 
άκρες µε το κολλητήρι και καλάι). 

 

 

 

Επαναλάβετε αυτά τα βήµατα και για τα δύο καλώδια. Κόψτε το 
θερµοσυστελλόµενο καλώδιο πρώτα στην µέση και έπειτα κάθε µισό στα 
3. Έτσι, θα πάρετε συνολικά 6 ίσα µέρη (περίπου 2,5cm). 
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Περάστε τα θερµοσυστελλόµενα κοµµάτια στα καλώδια. 

 

 

 

 

Βήµα 2ο: Προετοιµασία αισθητήρα πίεσης. 

Κόψτε τους τρεις ακροδέκτες του αισθητήρα πίεσης, όπως φαίνεται 
στην εικόνα.  

 

Προσοχή: Τοποθετήστε τον αισθητήρα στον πάγκο εργασίας, ώστε τα 
γράµµατα που αναγράφονται σε αυτόν να είναι από την πάνω πλευρά 
και να µπορείτε να τα βλέπετε. Έπειτα, γανώστε τους τρεις 
υπολοίπους ακροδέκτες. 
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Κολλήστε το τρίχρωµο καλώδιο στον αισθητήρα, όπως φαίνεται στην 
εικόνα. 

 

 

 

Τέλος, καλύψτε τα σηµεία κόλλησης µε τα θερµοσυστελλόµενα καλώδια. 
Έπειτα, θερµάνετε τα θερµοσυστελλόµενα καλώδια απαλά µε έναν 
αναπτήρα. Αυτά θα συρρικνωθούν σε αυτή τη θέση προσφέροντας µόνωση 
και σταθερότητα. 
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Βήµα 3ο: Προετοιµασία αισθητήρα θερµοκρασίας. 

 

Κολλήστε το τρίχρωµο καλώδιο διασύνδεσης στους ακροδέκτες του 
αισθητήρα θερµοκρασίας. 

 

   

 

Προσοχή. Πρέπει να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που θα 
κολλήσετε τα καλώδια, γιατί κάθε ακροδέκτης του αισθητήρα 
εξυπηρετεί άλλο σκοπό. 

 

Κολλήστε το κόκκινο καλώδιο στον ακροδέκτη, που είναι πιο κοντά 
στην ασηµένια εξοχή του κελύφους του αισθητήρα. Το µαύρο καλώδιο 
κολλήστε το σε εκείνον τον ακροδέκτη που συνδέεται απ’ευθείας µε 
το κέλυφος (θα το καταλάβετε γιατί το σηµείο αυτό διαφέρει από τα 
άλλα δύο). Τέλος, κολλήστε το κίτρινο καλώδιο στον ακροδέκτη που 
αποµένει. 

 

Καλύψτε τα σηµεία κόλλησης µε τα θερµοσυστελλόµενα καλώδια και 
θερµάνετέ τα για να συρρικνωθούν όπως πριν. 

Τέλος, κόψτε την εξοχή του κελύφους του αισθητήρα έτσι, ώστε αυτός 
να αποκτήσει τέλειο κυλινδρικό σχήµα. 

 

 

Βήµα 4ο: Τρύπηµα κουτιού και τοποθέτηση αισθητήρων. 

 

Πάρτε το κουτί που σας παρέχεται µαζί µε τα υπόλοιπα εξαρτήµατα 
και ανοίξτε δύο τρύπες στα πλάγια, όπως φαίνεται στις παρακάτω 
εικόνες βήµα προς βήµα. 

 

+VS VOUT

GND 
-

!"# $%& '#( %)*+,- '.( $/,01*/'2(
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Αρχικά ανοίγουµε τις τρύπες χρησιµοποιώντας τρυπάνι διαµέτρου 
4,5cm. Οι αισθητήρες τοποθετούνται από τη µέσα πλευρά του κουτιού 
και «κοιτούν» προς τα έξω. Η αριστερή τρύπα όπως αυτή φαίνεται 
στην εικόνα προορίζεται για τον αισθητήρα πίεσης και η δεξιά για 
αυτόν της θερµοκρασίας. Ο αισθητήρας πίεσης θα πρέπει να χωράει 
από την τρύπα 4,5cm που ανοίξατε, αν όχι µεγαλώστε µε το τρυπάνι 
λίγο την τρύπα. Για τον αισθητήρα θερµοκρασίας θα πρέπει να χωράει 
στην οπή µόνο το κεφάλι του και όχι το στεφάνι του.   

Ιδανικά για τον τελευταίο θα θέλαµε αυτός να φτάνει στην έξω 
πλευρά στο ίδιο επίπεδο µε την επιφάνεια του κουτιού (ή λίγο πιο 
έξω), ωστόσο αυτό δεν γίνεται, επειδή το κουτί είναι πιο παχύ από 
το µήκος του αισθητήρα. Γι’αυτόν τον λόγο η τρύπα του θα πρέπει να 
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ανοιχτεί περισσότερο από τη µέσα πλευρά µόνο χρησιµοποιώντας ένα 
τρυπάνι 6cm. Έτσι, δηµιουργείτε ένα βαθούλωµα στο συγκεκριµένο 
σηµείο και ο αισθητήρας βγαίνει προς τα έξω. 

Τοποθετήστε τώρα τους αισθητήρες που προετοιµάσατε στα προηγούµενα 
βήµατα και συγκρατήστε τους µε µονωτική ταινία, όπως φαίνεται στις 
επόµενες εικόνες. 

 

 

Βήµα 5ο: Κόλληση αισθητήρων µε εποξική κόλλα. 

 

Καλύψτε προσωρινά µε µονωτική ταινία την άκρη του κουτιού, στην 
οποία είναι τοποθετηµένοι οι αισθητήρες, ώστε να βεβαιωθείτε ότι 
δεν θα περάσει η εποξική κόλλα στη φλάτζα καταστρέφοντας το κουτί. 

 

 
 

Στερεώστε το κουτί υπό γωνία. Ανακατέψτε καλά την εποξική κόλλα 
και τοποθετήστε την στο κουτί, στο σηµείο που είναι τοποθετηµένοι 
οι αισθητήρες.  

 

Προσοχή. Βεβαιωθείτε ότι η κόλλα έχει καλύψει καλά τις τρύπες που 
ανοίξατε στο κουτί, για να εξασφαλίσετε καλή στεγανοποίηση. 

 

 
 

Όταν στεγνώσει η κόλλα, αφαιρέστε τη µονωτική ταινία. Το τελικό 
αποτέλεσµα θα πρέπει να µοιάζει µε αυτό που δείχνουν οι εικόνες. 
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Σηµείωση: Μπορείτε να βάλετε λίγη κόλλα και στα καλώδια 
διασύνδεσης για καλύτερη συγκράτηση (βλ. εικόνες). 
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Προετοιµασία για τον προγραµµατισµό της πλακέτας 
hydrobot sensor-v1 

 

Η πλακέτα αισθητήρων hydrobot sensor – v1 είναι βασισµένη στην 
πλατφόρµα arduino, οπότε η διαδικασία προγραµµατισµού ελάχιστα 
διαφέρει απ' αυτήν. 

Για να επιτευχθεί ο προγραµµατισµός, είναι απαραίτητη η 
εγκατάσταση, τόσο του περιβάλλοντος προγραµµατισµού του arduino, 
όσο και µιας βιβλιοθήκης που επιτρέπει την εγγραφή δεδοµένων στην 
SD κάρτα µνήµης. 

 

Το περιβάλλον προγραµµατισµού του arduino µπορείτε να το 
«κατεβάσετε» από την επίσηµη ιστοσελίδα του arduino 
(www.arduino.cc). 
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Σύνδεση SD κάρτας µνήµης στον υπολογιστή 

 

Για τη δική σας ευκολία, το απαραίτητο λογισµικό είναι 
αποθηκευµένο στην κάρτα SD, η οποία και σας παρέχεται µαζί µε τα 
υπόλοιπα εξαρτήµατα. 

 

Σηµείωση: Δεν χρειάζεστε card reader για να διαβάσετε τα 
περιεχόµενα της SD κάρτας. Η θήκη της κάρτας έχει ενσωµατωµένο USB 
card reader. Απλά τοποθετήστε την κάρτα στη θήκη και συνδέστε την 
σε µία ελεύθερη USB θύρα του υπολογιστή σας. 

 

   

 

Αφού τοποθετήσετε την κάρτα στον υπολογιστή και αναγνωριστεί 
αυτόµατα από το λειτουργικό σύστηµα (π.χ. Windows), θα 
δηµιουργηθεί ένας καινούργιος «Αφαιρούµενος δίσκος». Μέσα σε αυτόν 
θα βρείτε δύο φακέλους, όπως φαίνεται στην εικόνα. 
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Εγκατάσταση του driver του καλωδίου διασύνδεσης 

 

1) Windows 

Ανοίξτε τον φάκελο software και µετά τον φάκελο driver. Θα βρείτε 
ένα εκτελέσιµο αρχείο. «Τρέξτε» το για να εγκαταστήσετε τον driver 
του καλωδίου διασύνδεσης. Η εγκατάσταση είναι µια τυπική 
εγκατάσταση, όπως οποιουδήποτε προγράµµατος. 

 

 

 

Σηµείωση: Παρέχεται driver µόνο για το λειτουργικό σύστηµα των 
Windows, για τις εκδόσεις ΧP, Vista και 7. Τα Windows 8 δεν 
υποστηρίζονται. 

 

Πατήστε Next. 

 

 

 

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε finish. 
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Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του driver, συνδέστε το 
καλώδιο σε µία USB θύρα του υπολογιστή σας. Τα Windows θα πρέπει 
να το αναγνωρίσουν αµέσως και µία εικονική σειριακή θύρα να 
δηµιουργηθεί. Μπορείτε να δείτε το όνοµα της καινούργιας εικονικής 
σειριακής θύρας µέσα από το παράθυρο «Διαχείριση συσκευών» (device 
manager). 

 

 

 

2) Linux 

Στο Linux δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κανέναν driver, αφού το 
καλώδιο διασύνδεσης υποστηρίζεται από τον ίδιο τον πυρήνα. 

 

3) Mac 

Σε υπολογιστές Mac θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε τον driver που 
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παρέχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία, προκειµένου να δουλέψει 
το καλώδιο διασύνδεσης. 

Κατεβάστε τον οδηγό από το ακόλουθο link: 

http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=229&pcid=41 
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Σύνδεση του καλωδίου µε την πλακέτα 

 

Η σύνδεση του καλωδίου USB πάνω στην πλακέτα βασίζεται στο 
διαφορετικό χρώµα του κάθε µικρού καλωδίου. Τοποθετήστε τα καλώδια 
στην υποδοχή PROG της πλακέτας, όπως στην εικόνα. 

 

 

 

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε το µαύρο καλώδιο στην υποδοχή 
που είναι «αποµονωµένη» απ' τις άλλες δύο. Το άσπρο καλώδιο θα 
πρέπει να είναι στην υποδοχή ανάµεσα στο µαύρο και πράσινο (βλ. 
εικόνα). 

 

Πέρα από το µαύρο καλώδιο που συνδέεται στον αποµονωµένο ακροδέκτη, 
δεν είναι απαραίτητο να θυµάστε τα άλλα δύο χρώµατα απέξω. Έχοντας 
το καλώδιο συνδεδεµένο στο PC και τη συσκευή κλειστή, και σε 
περίπτωση που τα άλλα δύο καλώδια έχουν τοποθετηθεί ανάποδα, το 
LED προγραµµατισµού θα ανάψει έντονα. Αυτό είναι µια άµεση ένδειξη 
ότι τα καλώδια έχουν τοποθετηθεί λανθασµένα. 

 

Σηµείωση: Δεν χρειάζεται να κολλήσετε µόνιµα το καλώδιο πάνω στην 
πλακέτα. Το χρησιµοποιείτε µόνο για να περάσετε την πρώτη φορά τον 
κώδικα στον µικροελεγκτή, αλλά και για να βλέπετε τις τιµές στις 
οποίες επιστρέφουν οι αισθητήρες (για επιβεβαίωση καλής 
λειτουργίας). 
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Προγραµµατισµός της πλακέτας hydrobot sensor 

 

Στον κατάλογο software θα βρείτε το πρόγραµµα ανάπτυξης του 
arduino σε συµπιεσµένη µορφή. Η ιδιαιτερότητα από την κανονική 
έκδοση του προγράµµατος που κατεβάζετε από το internet, είναι ότι 
περιέχονται όλες οι απαραίτητες βιβλιοθήκες που χρειάζονται, 
προκειµένου να µεταγλωττιστεί ο κώδικας της πλακέτας hydrobot 
sensor – v1. 

Απλά αποσυµπιέστε το αρχείο arduino-1.0.3.zip οπουδήποτε στον 
σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και «τρέξτε» το πρόγραµµα 
arduino.exe που περιέχεται. 

 

 

 

 

Για να προγραµµατίσετε την πλακέτα hydrobot sensor – v1, 
απαιτείται να ακολουθήσετε ορισµένα βήµατα. Η διαδικασία 
προγραµµατισµού περιγράφεται µε τη µορφή µερικών απλών βηµάτων και 
µιας σειράς εικόνων. 

 

Βήµα 1ο: «Τρέξτε» το περιβάλλον ανάπτυξης του arduino κάνοντας 
διπλό κλικ στο αρχείο arduino.exe. 
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Βήµα 2ο: Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον ανάπτυξης «κοιτάει» στη 
σωστή θύρα για την πλακέτα hydrobot sensor. Επιλέξτε Εργαλεία → 
Σειριακή θύρα, από το κυρίως µενού. Επιλέξτε εκείνη τη θύρα που 
αντιστοιχεί στον Driver που εγκαταστήσατε στη διαδικασία 
εγκατάστασης που περιγράφηκε προηγουµένως (Εγκατάσταση Driver). 

 

Σηµείωση: Σε κάθε υπολογιστή η θύρα σύνδεσης πιθανόν να 
έχει διαφορετικό όνοµα. 

 

Τέλος, βεβαιωθείτε ότι στο Εργαλεία → Πλακέτα είναι επιλεγµένη η 
επιλογή «Arduino UNO», όπως στην εικόνα. 
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Βήµα 3ο: Κατεβάστε τον κώδικα (firmware) από την ιστοσελίδα του 
hydrobot (http://hydrobots.gr/index/?page_id=1572). Στη συνέχεια 
επιλέξτε τοn σύνδεσµο hydrobot sensor firmware και αποθηκεύστε το 
αρχείο σε ένα σηµείο του δίσκου. 

 

 

 

 

Αποσυµπιέστε το αρχείο firmware.zip. 
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Βήµα 4ο: Επιλέξτε από το κυρίως µενού Αρχείο → Άνοιγµα.... Από το 
παράθυρο που εµφανίζεται, µεταβείτε στον κατάλογο που αποσυµπιέσατε 
το αρχείο firmware.zip. Μέσα σ’ αυτόν θα βρείτε τον κατάλογο 
hydrobot_sensor. 

 

Ανοίξτε τον φάκελο hydrobot_sensor και επιλέξτε το οµώνυµο αρχείο. 

 

 

 

 

 

 

Βήµα 5ο: Το περιβάλλον ανάπτυξης του arduino θα φορτώσει αυτόµατα 
όλα τα απαραίτητα αρχεία σε ξεχωριστές καρτέλες, όπως στην εικόνα. 
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Δεν χρειάζεται να πειράξετε τίποτα στον κώδικα (τουλάχιστον µέχρι 
να εξοικειωθείτε). Από το κυρίως µενού επιλέξτε Αρχείο → Φόρτωση. 
Η διαδικασία της µεταγλώττισης του κώδικα θα ξεκινήσει. 

 

 

 

 

Προσοχή: Προκειµένου να προγραµµατιστεί η πλακέτα µε επιτυχία, τη 
στιγµή που το περιβάλλον ανάπτυξης γράψει το µήνυµα Φόρτωση,  θα 
πρέπει να πατήσετε µία φορά το πλήκτρο reset πάνω στην πλακέτα 
hydrobot sensor. Αν ο προγραµµατισµός ολοκληρωθεί µε επιτυχία, το 
περιβάλλον ανάπτυξης θα σας γράψει το αντίστοιχο µήνυµα χωρίς να 
αναγράφει κάποιο µήνυµα λάθους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, 
ξαναπροσπαθήστε. Ίσως χρειαστούν µερικές προσπάθειες µέχρι να το 
καταφέρετε. 
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Αρχικά περιµένουµε µέχρι να µεταγλωττιστεί ο κώδικας. 

 

 

 

Τη στιγµή που θα εµφανιστεί το µήνυµα Φόρτωση... και το πρόγραµµα 
µάς ενηµερώσει για το µέγεθος του δυαδικού σχεδίου, όπως φαίνεται 
στην παραπάνω εικόνα, πατάµε µία φορά το πλήκτρο reset πάνω στην 
πλακέτα. 

 

 

 

 

 

Θα πρέπει να λάβετε το παραπάνω µήνυµα, προκειµένου να είστε 
σίγουροι ότι η διαδικασία του προγραµµατισµού ολοκληρώθηκε µε 
επιτυχία. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα πρέπει να επαναλάβετε 
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τη διαδικασία. Για παράδειγµα, δείτε την επόµενη εικόνα. Παρόλο 
που αναγράφεται ότι η φόρτωση ήταν επιτυχής, το µήνυµα λάθους µε 
τα κόκκινα γράµµατα µάς πληροφορεί ότι κάτι πήγε στραβά.  

 

 

 

Σηµείωση: Προκειµένου να προγραµµατιστεί η πλακέτα, βεβαιωθείτε 
ότι έχετε συνδέσει τη µπαταρία στο κύκλωµα και έχετε ανοίξει τον 
διακόπτη on/off. 
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Προγραµµατισµός της πλακέτας σε άλλα λειτουργικά 
συστήµατα (Linux και Mac) 

 

Στην προηγούµενη παράγραφο περιγράψαµε τη διαδικασία 
προγραµµατισµού της πλακέτας των αισθητήρων σε περιβάλλον Windows. 
Είναι δυνατόν να προγραµµατίσετε την πλακέτα και σε άλλα 
λειτουργικά συστήµατα, αφου ́ το περιβάλλον ανάπτυξης του arduino 
παρέχεται τόσο για τα Windows, όσο και για Linux και Mac.  

 

Κατεβάστε την έκδοση του περιβάλλοντος ανάπτυξης για Mac από εδώ: 
http://arduino.googlecode.com/files/arduino-1.0.3-macosx.zip  

 

Κατεβάστε την έκδοση του περιβάλλοντος ανάπτυξης για Linux από εδώ: 
http://arduino.googlecode.com/files/arduino-1.0.3-linux32.tgz 

 

Στη συνέχεια και προκειµένου να µεταγλωττίσετε τον κώδικα, θα 
πρέπει να εγκαταστήσετε τη βιβλιοθήκη SDFat. Κατεβάστε την από εδώ: 
http://code.google.com/p/sdfatlib/ 

 

Σηµείωση: Οδηγίες για το πώς εγκαθιστάτε βιβλιοθήκες στο 
περιβάλλον ανάπτυξης του arduino, θα βρείτε στο ακόλουθο link (στα 
Αγγλικά): http://arduino.cc/en/Guide/Libraries 
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Ρύθµιση του Real Time Clock (RTC) 

 

Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε την πλακέτα των αισθητήρων 
και αφού έχετε εγκαταστήσει το πρόγραµµα ακολουθώντας την 
προηγούµενη διαδικασία, θα πρέπει να ρυθµίσετε το RTC στην 
τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα. 

Αυτό το κάνουµε µέσω της σειριακής οθόνης του περιβάλλοντος 
προγραµµατισµού του arduino. 

 

Βήµα 1ο: Συνδέστε την πλακέτα µε το καλώδιο USB που σας παρέχεται, 
σε µία ελεύθερη USB θύρα του υπολογιστή σας. Γυρίστε τον διακόπτη 
της πλακέτας στη θέση on. Θα πρέπει να ανάψουν και τα δύο LED. 

 

 

 

 

Βήµα 2ο: «Τρέξτε» το περιβάλλον ανάπτυξης του arduino και 
βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγµένη η σωστή εικονική σειριακή θύρα. 
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Βήµα 3ο: Επιλέξτε Εργαλεία → Σειριακή οθόνη 

 

 

 

 

Βήµα 4ο: Βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση baud, στο κάτω δεξί µέρος του 
παραθύρου είναι στην επιλογή 9600 baud. Θα πρέπει να βλέπετε να 
έρχονται τα δεδοµένα από την πλακέτα των αισθητήρων. Αν δεν έχετε 
συνδέσει τον αισθητήρα θερµοκρασίας και πίεσης, οι τιµές που θα 
βλέπετε δεν θα ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. 

 

Σηµείωση: Για τη ρύθµιση του RTC δεν είναι απαραίτητο να έχετε 
συνδέσει τους αισθητήρες στην πλακέτα. 

Την πρώτη φορά θα πρέπει να βλέπετε ότι η ηµεροµηνία είναι 
01/01/2000 και η ώρα 00:00:00 και µάλιστα χωρίς να αλλάζουν. 
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Βήµα 5ο: Γράψτε στο παράθυρο την εντολή T (Αγγλικό) και στη 
συνέχεια την τρέχουσα ηµεροµηνία, κενό και την τρέχουσα ώρα. Για 
παράδειγµα: 

Τ30/01/13 23:22:00 

 

Σηµείωση: Παρατηρήστε ότι για τη χρονολογία γράφετε µόνο τα 2 
τελευταία ψηφία (για το 2013, γράφετε απλά το 13). Μην παραλείψετε 
το κενό µεταξύ ηµεροµηνίας και ώρας. 

 

 

 

Πατήστε το πλήκτρο «Αποστολή». Θα πρέπει να εµφανιστεί το µήνυµα 
SETTING TIME. Η ηµεροµηνία και η ώρα θα πάρουν τις τιµές που 
ορίσατε. 

 

Σηµείωση: Παρατηρήστε ότι µετά τη ρύθµιση, το ρολόι αρχίζει και 
µετράει την ώρα κανονικά. Από εδώ και πέρα το ρολόι θα συνεχίσει 
να λειτουργεί, ακόµη και όταν κλείνετε τον διακόπτη της πλακέτας 
των αισθητήρων. Ο µόνος τρόπος να µηδενίσετε το RTC είναι να 
βγάλετε τη µπαταρία του. 
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Λίγα λόγια για τη λειτουργία του προγράµµατος 

 

Μαζί µε το kit λαµβάνετε και τον πηγαίο κώδικα του προγράµµατος, 
που «φορτώνεται» στον µικροελεγκτή. Το πρόγραµµα ουσιαστικά 
ελέγχει την κατάσταση των συνδεδεµένων αισθητήρων και την 
καταγράφει στην κάρτα SD, που σας παρέχεται. 

Κάθε φορά καταγράφεται τόσο η ηµεροµηνία, όσο και η ώρα της 
µέτρησης (αυτό προϋποθέτει ότι έχετε ρυθµίσει το RTC, όπως 
περιγράφηκε στο προηγούµενο βήµα). 

Οι τιµές αυτές αποστέλλονται ταυτόχρονα και στη USB θύρα του 
υπολογιστή, εφόσον βέβαια έχετε συνδεδεµένο το ειδικό καλώδιο. 

 

Στην επόµενη εικόνα βλέπετε τον τρόπο και τη σειρά µε την οποία 
καταγράφονται οι τιµές των αισθητήρων στην κάρτα SD (οι τιµές 
χωρίζονται µε κόµµα). 

 

Σηµείωση: Όλες οι τιµές καταγράφονται στην κάρτα SD σ’ένα αρχείο 
κειµένου µε το όνοµα «DATA.LOG». 
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Παρακολούθηση της τάσης της µπαταρίας 

 

Πέρα από την καταγραφή της τιµής των αισθητήρων, το πρόγραµµα 
παρακολουθεί και την τάση της µπαταρίας. Αν η τιµή της πέσει κάτω 
από ένα όριο, το πρόγραµµα σταµατά να λειτουργεί. 

 

Σηµείωση: Καταλαβαίνετε ότι η µπαταρία θέλει αντικατάσταση, όταν 
το LED που βρίσκεται δίπλα στην SD κάρτα πάνω στην πλακέτα των 
αισθητήρων, σταµατά να αναβοσβήνει. 

 

Αν αυτό το LED αναβοσβήνει, σηµαίνει ότι η πλακέτα λειτουργεί 
κανονικά. Πιο συγκεκριµένα, τη στιγµή που ανάβει το LED, σε εκείνο 
ακριβώς το σηµείο ο κώδικας γράφει τα δεδοµένα στην SD κάρτα. Αυτό 
σηµαίνει ότι είναι προτιµότερο να κλείνετε την τροφοδοσία της 
πλακέτας όταν αυτό το LED είναι σβηστό, για να αποφύγετε αλλοίωση 
των δεδοµένων στο τέλος του αρχείου καταγραφής Data.log. 

 

Μπορείτε να διαβάσετε τον κώδικα, να καταλάβετε πώς δουλεύει και 
να προσπαθήσετε να τον βελτιώσετε ή ακόµη και να τον επεκτείνετε 
µε περισσότερες δυνατότητες. 

 
	  


