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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι να σχεδια
στεί

και να

αναπτυχθεί

ένα σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου

ειδικής προστασίας που αφορά στην κουζίνα και τον θερμοσί
φωνα με

ένδειξη

της στιγμιαίας

καταναλισκόμενης

ενέργειας

σε Watt καθώς και τον υπολογισμό της κατανάλωσης σε λεπτά
του ευρώ ανά ώρα χωρίς αθροιστική δυνατότητα και με ταυτό
χρονη απεικόνισή της σε οθόνη ψηφίων.
Παράλληλα η προστασία που θα παρέχει είναι ηχητική ει
δοποίηση
του

και

οριστική

θερμοσίφωνα

συμβεί

είτε ο

εκτός,

με

πέραν

παύση λειτσυργίας
ενός

ιδιοκτήτης βρίσκεται

ταυτόχρονο

της

καθορισμένου

κουζίνας

χρόνου.

Αυτό

και
θα

εντός του σπιτιού είτε

έλεγχο ανοίγματος

της

εξώπορτας

του

σπ ιτιού.
Πρόκειται

δηλαδή για αυτοματισμό σε σικιακές εφαρμογές

σε τάση δικτύου ΔΕΗ 230 Volt.
Η όλη ιδέα στηρίχτηκε στο γεγονός κυρίως ότι οι ηλικιω
μένοι ή πολυάσχολοι άνθρωποι και όχι μόνο,
μοσίφωνα ή την κουζίνα αναμμένα.
πολλές
πολλή

ηλεκτρικές

συσκευές

Επίσης

ταυτόχρονα

ενέργεια τα καλώδια και

ξεχνούν τον θερ
οι

ίδιοι

ανάβουν

επιφορτίζοντας

τα ηλεκτρολογικά

με

εξαρτήματα

υπέρκαταναλώνοντας άσκοπα, διότι οι περισσότεροι δεν γνωρί
ζουν τι ενέργεια καταναλώνει η κάθε συσκευή και καλό είναι
να αποφεύγεται το γεγονός αυτό.
Η φιλοσοφία της κατασκευής είναι να βοηθήσει τους

αν

θρώπους να μην ξεχνούν τις δύο κύριες ενεργοβόρες συσκευές
αναμμένες,

μέσω ηχητικής

ειδοποίησης,

να δείχνει

σε οθόνη

πόση ενέργεια ξοδεύεται εκείνη τη στιγμή και να τις τερμα
τίζει.
Στην προκειμένη περίπτωση η κατασκευή περιλαμβάνει βατόμετρο και οθόνη ψηφίων στην οποία προβάλλονται η τιμή των

watt κοίΐ το κόστος αυτών σε λεπτά του ευρώ. Απώτερος σκοπός
η αποφυγή της σπατάλης.

Η όλη κατασκευή αποτελεί ται από δύο μέρη :
α)το ηλεκτρονικό κομμάτι το οποίο

εσωκλείεται σε ειδικό

αδιάβροχο κουτί δίπλα στον ηλεκτρολογικό πίνακα της οικίας

β)το ηλεκτρολογικό μέρος του οποίου τα εξαρτήματα είναι
ηλεκτρολογικά τοποθετημένα μέσα στον πίνακα σύμφωνα με κανονισμούς.
Τα δύο αυτά μέρη της κατασκευής θα συνενώνονται και θα
επικοινωνούν με καλώδια σύρματος τοποθετημένα σε ειδικό κα
νάλι προστασίας.
Η πτυχιακή
1)

ολοκληρώθηκε :

Με την επίμονη προσπάθεια εύρεσης κατάλληλου ηλεκτρο-

λόγικού υλικού
2)

με την ανάπτυξη και σχεδίαση του υλικού και

3) με την ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού σε γλώσσα C++
στο code vision πρόγραμμα.
Μια παρόμοια κατασκευή δεν υπάρχει, μπορεί όμως να γίνει
με ποικίλους τρόπους. Οπωσδήποτε όποιος προσπαθήσει να ανα
παράγει κάτι παρόμοιο αν δεν την έχει αντιγράψει δεν θα εί
ναι ίδια ούτε στον τρόπο σκέψης αλλά ούτε και στα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν.
Να τονιστεί ότι ο φοιτητής δεν είναι κατασκευαστής. Προ
σπαθεί με βάση τις γνώσεις του να φτιάξει

μια εργασία σε

μορφή προτύπου ή εξομοίωσης ώστε να αναδείξει τον τρόπο για
επιτυχίας της εφαρμογής σε πραγματικά δεδομένα και

συνθή

κες.
Υπάρχουν και
οποία μπορεί

αντίστοιχα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα με τα

κανείς να κάνει

την παραπάνω

κατασκευή,

(σε

καμία περίπτωση όμως ίδια ) όπως ψηφιακοί μετρητές ενέργει
ας,

στιγμιαίοι

και

αθροιστικοί,

χρονοδιακόπτες

με

ρελέ

start - stop για διάφορες οικιακές συσκευές μεγάλης ισχύος,
PLC όπου όλα είναι ράγας δηλαδή ταιριάζουν σε οικιακό πίνα

κα. Η συνεργασία μεταξύ τους και ο έλεγχος μπορεί να
τευχθεί με τα προγραμματιζόμενα

επι

PLC ρελέ.

Σε αντίστοιχο αυτοματισμό με χρήση μόνο ηλεκτρολογικών
υλικών ανεβαίνει

το κόστος υλοποίησης αρκετά με αποτέλεσμα

να γίνεται απαγορευτικός για οικιακή εφαρμογή.
Η παρούσα πτυχιακή προσπαθεί και να τηρήσει τους κανόνες
ασφαλείας και να διατηρήσει το κόστος χαμηλό και περιλαμβά
νει

ιδιαίτερα στοιχεία πέραν του ηλεκτρολογικού πίνακα όπως

π.χ η παγίδευση με μαγνητικό διακόπτη της εξώπορτας οικίας
κάνοντας τον αυτοματισμό πιο ευρύ από τα ηλεκτρολογικά πρό
τυπα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πληροφορική τα τελευταία 20 χρόνια περίπου στην Ελλάδα
είχε αλματώδη ανάπτυξη,

τα πάντα κατακλύστηκαν

chips προγραμματιζόμενα ή μη, χαμηλού κόστους

με micro
με αποτέλε

σμα να είναι πρσσιτά στον κόσμο.
Η μετάδοση της πληροφορίας και ο προγραμματισμός με την
ταυτόχρονη

εξέλιξη

των ηλεκτρονικών

υπολογιστών πέρασε

επίπεδο απλού χρήστη δηλαδή σε πολλά χέρια,

σε

προνόμιο που

ήταν κάποτε για λίγους όπως προγραμματιστές υψηλού επιπέδου
σε μεγάλες εταιρίες πληροφορικής.
Το απλό chip προγραματιζόμενο περνά σύντομα στον απλό
λαό,

στο φοιτητή,

στον ηλεκτρονικό και σε πολλσύς άλλους,

ειδικούς και μη, με αποτέλεσμα ο αυτόματος έλεγχος και γε
νικά οι έξυπνοι

αυτοματισμοί να εισχωρούν βαθύτερα σε το

μείς όπως τα ηλεκτρονικά τα ηλεκτρολογικά τα μηχανολογικά
και πολλά άλλα.
Παρακάτω θα παρουσιαστούν διάφορα συστήματα και υλικά τα
οποία θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη για την υλοποίηση
κατασκευής.

Θα γίνουν

οι

απαραίτητες μελέτες,

της

σχεδιάσεις,

εφαρμογές και πειράματα ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό α
ποτέλεσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑ
ΛΥΣΗ

1.1

ΑΝΑΠΤΥ Ξ Ι Α Κ Ο ΞΥΕΤ Η Μ Α A V R STK500

Φωτογραφία κάρτας stkSOO

1.1.1

Περιγραφή

του αναπ τ υ ξ ι α κ ο ύ A V R STK500

Στο Σχήμα 1.1 εμφανίζεται το αναπτυξιακό κιτ στο οποίο
τοποθετείται
διασύνδεση

ο

επεξεργαστής

σειριακών

θυρών

και software υλοποιείται

atmega8535
με

τον

όπου

με

ηλεκτρονικό

κατάλληλη
υπολογιστή

το πρόγραμμα και γίνεται download

στην μνήμη του επεξεργαστή.
Υπάρχουν επάνω στην κάρτα θύρες τοποθέτησης διαφόρων μικροελεγκτών

για προγραμματισμό.

Με

ειδικές

καλωδιοταινίες

και βραχυκυκλωτήρες το λογισμικό αναγνωρίζει ποιόν μικροελεγκτή

(επεξεργαστή)

έχει

να προγραμματίσει.

Επίσης υπάρ

χουν 8 LED και 8 switch puss buttons τα οποία βοηθούν στην
υλοποίηση αυτόνομων μικρών προγραμμάτων εκπαιδευτικού χαρα
κτήρα χωρίς τη σύνδεση περιφερειακών συσκευών στις πόρτες
του επεξεργαστή.
Και τέλος πέρα από το υλικό υποστήριξης λειτουργίας της
κάρτας υπάρχουν 5 θύρες

των

10 pins όπου επικοινωνούν με

τις πόρτες του επεξεργαστή. Αυτές οι θύρες ονομάζονται POR
TA, PORTB,

PORTC,

PORTD PORTE και είναι προγραμματιζόμενες

άλλοτε να γίνονται είσοδοι, άλλοτε έξοδοι και άλλοτε μικτού
χαρακτήρα ανάλογα με τις ανάγκες της κατασκευής.

Επάνω σε

αυτές συνδέονται όλα τα περιφερειακά εξαρτήματα π.χ αισθη
τήρες,
οποία

διακόπτες,
θα

ανιχνευτές

συμβάλλουν

στην

ρυθμιστές

υλοποίηση

και

άλλα

πολλά

συγκεκριμένης

τα

κατα

σκευής.
1.1.2
>

Γενικά χ αρακτηριστικά μ ι κροελεγκτών A V R

Ενσωματωμένη (On-chip) μνήμη ταχείας αποθήκευσης

(flash), με δυνατότητα Προγραμματισμού Εντός του Συστήματος
ή ISP (In-System Programmable), ως Μνήμη Προγράμματος.
>

32 καταχωρητές εργασίας των 8-bit.

>

Ενσωματωμένη μνήμη δεδομένων τύπου EEPROM και RAM. Η

μνήμη EEPROM, όσο και η RAM, αντιμετωπίζονται ως Μνήμη Δε
δομένων (DATA Memory).
>

Οι περισσότερες εντολές της γλώσσας των μικροελεγκτών

AVR, ολοκληρώνονται σε μια μόνο περίοδο του κεντρικού σήμα
τος χρονισμού (RISK).
>

Πηγές εσωτερικών και εξωτερικών διακοπών.

>

Προγραμματιζόμενο χρονιστή επιτήρησης (WDT) οδηγούμενο

από ιδιαίτερο ταλαντωτή.
>

Λειτουργίες ηρεμίας (SLEEP) και αποκοπής (POWER DOWN).

>

Εσωτερικό κύκλωμα Επανατοποθέτησης κατά την Εφαρμογή

της Τάσης Τροφοδοσίας ή Power On Reset (POR).
>

Μηχανισμός συνεχούς διοχέτευσης εντολών (instruction

pipeline). Η ανάκληση και η αποκωδικοποίηση των εντολών κα
θώς επίσης και η εκτέλεσή τους, αποτελούν διαδικασίες οι
οποίες λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα κατά τη λειτουργία του ε
πεξεργαστή.

1.1.3

Ο Μ ι κ ρ οελεγκτής Α Τ Μ ΕΓΑ8535

Η κεντρική μονάδοί επεξεργασίας της πτυχιακής αποτελειται
από τον μικροελεγκτή atmega8535 40 pins
του

αποτελεί

περιλαμβάνει

έναν

RAM,

ROM,

ολόκληρο
TIMERS,

COUNTERS,

άλλες κοινές περιφεριακές λειτουργίες
Στο

σχήμα

1.4

φαίνεται

ο οποίος από μόνος

μ ικροεπεξεργαστή

ξεκάθαρα

το

UART,

πόρτες

εισόδου και
διάγραμμα

που
και

εξόδου.

ακίδων

του

μικροελεγκτή και στο σχήμα 1.2 το αρχιτεκτονικό σχέδιο του
πυρήνα του μικροελεγκτή.

εχήμα 1.3

Φωτογραφία

ιεξεργαστή atmega8535

(XCK/T0) ΡΒΟ
(Τ1) ΡΒ1
(ΙΝΤ2/ΑΙΝ0) ΡΒ2
(OCO/A1N1) ΡΒ3
(SS) PB4
(MOSi) PBS
(MISO) PBS
(SCK) PB7
ktyti

C
C
C
C
C
C
C
C
c

vcc c
GND
XTAL2
XTAL1
(RXD) PDO
(TXD) PD1
(INTO) PD2
(1NT1) PD3
(OC1B) PD4
(OC1A) PD5
(1CP1) PD6

C
C
C
C
C
C
C
II
C
C

Σχήμα 1.4 Δ iάγραμμα ακ ίδων i

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23

□ PAO (ADCO)
□ PA1 (ADC1)
□ PA2 (ADC2)
□ PA3 (ADC3)
□ PA4 (ADC4)
□ PAS (ADCS)
□ PAS (ADCS)
□ PA7 (ADC7)
□ A R EF
□ GND
□ A V CC
□ P C7 (T0SC2)
□ P CS (T0SC1)
□ P CS
□ PC4
□ PC3
□ PC2
□ P CI (SDA)

22 □
21 □

PCO (SCL)
PD7 (0C2)

ιεξεργαστή atmega8535

1.1.4

Υποσυστήματα του Μ ι κ ροελεγκτή A T m e g a 8 5 3 5 :

1. Μικροελεγκτής αποτελοΰμενος από :

r Αριθμητική Λογική μονάδα συνδεδεμένη με 32 ενεργούς καταχωρητές γενικού σκοπού.
> Μετρητή προγράμματος.
> Καταχωρητή κατάστασης.
> Δείκτη σωρού.
> Καταχωρητή εντολών.
> Μονάδα ελέγχου.

2. Υποσύστημα μνήμης αποτελούμενο από :

> 8 Kbyte προγραμματιζόμενης μέσα στο σύστημα μνήμης (flash
memary) από την οποία μπορεί να γίνει ανάγνωση ενώ ταυτό
χρονα γίνεται εγγραφή.
> 512 bytes στατικής μνήμης SRAM (Static Random Access Mem
ory) .
> 512 bytes αναπρογραμματiζόμενης μνήμης μόνο για ανάγνωση
EEPROM (Electrically Erasable Prcgrammable Read Only Mem
ory) .
> 32 ενεργούς καταχωρητές γενικού σκοπού.
> 35 γραμμές εισόδου-εξόδου γενικού σκοπού.

3. Υποσύστημα παράλληλης και σειριακής επικοινωνίας :

> Παράλληλη επικοινωνία δια μέσου 5 πορτών

εισόδου-εξόδου

πολλαπλών λειτουργιών.
> Σειριακή επικοινωνία δια μέσου ενός σειριακού προγραμματιζόμενου

USART

(Universal

Receiver Transmitter)

Synchronous-Asynchronous

και μιας σειριακής διασύνδεσης πε

ριφερειακών SPI (Serial Port Interface).

4. Υποσύστημα χρονιστών - μετρητών :

> Δύο χρονιστές - μετρητές με μορφές σύγκρισης.

5. Υποσύστημα διακοπών με δυνατότητα εσωτερικών και εξωτερι
κών διακοπών.

6. Έναν αναλογικό συγκριτή.

7. Έναν προγραμματιζόμενο

επιτηρητή

χρονιστή WDT

(WatchDoq

Timer) οδηγούμενο από ταλαντωτή.

8. 3 μορφές εξοικονόμησης ενέργειας που επιλέγονται μέσα από
το πρόγραμμα (power save modes).

0 ATmega8535 υποστηρίζεται από ένα πλήρες πρόγραμμα και
ένα αναπτυξιακό

πακέτο

το

οποίο

περιέχει:

μεταγλωττιστές

(compilers) C, macro συμβολομεταφραστές

(macro assemblers),

πρόγραμμα εκσφαλμάτωσης - προσομοίωσης

(program debugger -

simulators,

εσωτερικούς προσομοιωτές

(in-circuit emulators)

και πακέτο αξιολόγησης (evaluation kit).

Σημείωση

:

Για

υπάρχουν σχετικά

περισσότερες

λεπτομέριες

και

αναλύσεις

datasheet του μικροελεγκτή στο διαδίκτυο.

Σχήμα 1.5

Διάγραμμα βαθμίδας μικροελεγκτή

Atmega8535

1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.2.1

Περιγραφή λειτουργίας

Στην κατασκευή εφαρμόζεται ο αυτόματος έλεγχος μέσω κα
τάλληλων ρελέ ισχύος επάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα του θερμοσί
φωνα και

της κουζίνας.

0 Μικροελεγκτής

είναι ο ATMEGA8535

και το αναπτυξιακό που προγραμματίζει τον

μικροελεγκτή εί

ναι το stkSOO της Atmega.
Υπάρχει ένας κεντρικός μικροελεγκτής ο οποίος προγραμμα
τίζεται

δηλαδή

φορτώνεται

κάποιο

λογισμικό

επάνω

του

και

εκτελεί κατά αυτόν τον τρόπο κάποιες εργασίες.
Αφού προγραμματιστεί

εξέρχεται από την μητρική πλακέτα

προγραμματισμού και με κατάλληλο

ταλαντωτή

τρέχει

το πρό

γραμμα τοποθετημένος επάνω σε ειδική πλακέτα που έχει κατα
σκευαστεί

με

τις

απαιτούμενες

εισόδους

και

εξόδους

που

χρειάζονται για τις ανάγκες της κατασκευής.
Οι είσοδοι είναι κυρίως διακόπτες και διάφορα αισθητήρια
με ηλεκτρονική διάταξη ερμητικά κλειστά, κάνουν συγκεκριμέ
νη εργασία,

και παράγουν κάποιο σήμα κατάλληλο για είσοδο

προς τον μικροελεγκτή.
Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας εξάγεται από τον μικροελεγκτή
είναι

προς συγκεκριμένες ηλεκτρονικές συσκευές οι

σποίες

ικανές να επικοινωνούν με τον χρήστη κάνοντάς τον να

αντιλαμβάνεται κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Επάνω στο εξωτερικό κουτί πέραν της ηλεκτρονικής διάτα
ξης και του μικροελεγκτή υπάρχει ενσωματωμένη οθόνη.
Ειδικός μετασχηματιστής έντασης τοποθετημένος στον ηλεκτρολογικό οικιακό πίνακα αντιλαμβάνεται

τις μεταβολές του

ηλεκτρικού ρεύματος μεταβάλλοντας την έξοδό του σε τάση 05Vdc όπου ο ADC αντάπτορας (από

αναλογικό σήμα σε ψηφιακό)

του μικροελεγκτή μετατρέπει την τάση αυτή σε τιμές των 8bit
δηλαδή

0-255

και

έτσι

τεμαχίζει

τα

5V σε

κομμάτια

των

0,01953125

V.

Κάθε

μια

μονάδα

του

256

αντιστοιχεί

σε

0,01953125 V.
Αντίστοιχοι τύποι μετατρέπουν με τη σειρά τους την τιμή
του ηλεκτρικού ρεύματος σε

ισχύ μετρούμενη σε μονάδες Watt

και έτσι επιτυγχάνεται η απεικόνιση της ισχύος στην οθόνη,
όπου βγαίνει

η ενέργεια W=P/t. Να τονιστεί ότι η τάση του

δικτύου ΔΕΗ στους υπολογισμούς λαμβάνεται

ως σταθερή ακέ

ραιη τ ιμή 230.
Για την ηχητική ειδοποίηση ενεργοποιούνται ειδικά BUZZER
(πιεζοηλεκτρικοί

βομβητές)

όταν οι

συνθήκες

το απαιτούν

και για τον τερματισμό των συσκευών αναλαμβάνουν ηλεκτρολογικά ρελέ ισχύος στον πίνακα.
Επίσης πάντα φροντίζει

το λογισμικό να

ενημερώνει

έξω

στο κουτί με LED σε τι κατάσταση βρίσκονται η κουζίνα και ο
θερμοσίφωνας.
Σε

περίπτωση

μπλοκαρίσματος

υπάρχει

κουτιού κουμπί reset το οποίο επαναφέρει
τοιμότητα

και

συγχρόνως

τερματίζει

στην

πρόσοψη

του

το σύστημα σε ε

τη λειτουργία

των

συ

σκευών προστατεύοντας την επαναλειτουργία τους σε ενδεχόμε
να ανεξέλεγκτα reset του επεξεργαστή.

1.2.2

Σχέδιο κατασκευής

Μια πρώτη ιδέα για το πώς γίνεται τοπογραφικά η τοποθέ
τηση της κατασκευή στην οικία παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.6
Στερεώνεται ή εντοιχίζεται το κουτί της κατασκευής δίπλα
στον ηλεκτρολογικό πίνακα όπου βρίσκεται αριστερά το κουτί
και

στην

πρόσοψη

του υπάρχουν

το LCD display,

τα LED το

κουμπί reset, το BUZZER και ο διακόπτης ON-OFF. Η διασύνδε
σή του με τον πίνακα γίνεται με κανάλι εξωτερικό ή εσωτερι
κά της τοιχοποιίας.

Im

(XX) I

Σχήμα 1.6

1.2.3

Μ ο ντέλο V

Κατά καιρούς παρουσιάζονται διάφορα πρότυπα μοντέλα ανά
πτυξης ενσωματωμένων συστημάτων εφαρμογών πληροφορικής.
Ένα επικρατέστερο από αυτά είναι το μοντέλο V το οποίο
αναλύει τα βήματα ένα προς ένα με την σειρά της σωστής

υ

λοποίησης της εφαρμογής.
Η πτυχιακή αυτή προσπαθεί να ακολουθήσει, όσο είναι

δυ

νατόν, αυτό το μοντέλο προσφέροντας κέρδος σε χρόνο και κό
πο αφού πρόκειται

για κατασκευή

ενσωματωμένων

συστημάτων.

Στο Σχήμα 1.7 παρουσιάζεται το σχεδιάγραμμα του μοντέλου V
και στο Σχήμα 1.7.1 τα τμήματά του.

Ν

,Αΐώΐτήαει«

Επιθεώρηση
Ανάλυση
Επικινδυνότητας

Έλεγχος
Αποδοχής Επ ικύ ρ ω σ η ^

ΕπΑλόθε«σ^Ελεγχος
Μ ^ ,-rr., .pw.,.
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Π£ΒΙδΧ(ΛήΕπιθεώρηση
Ιοςεδώσπ Σχεδιασμού

Ν

Λετπουερή^πιθεώρηση
^ΣΙχεδίοση Σχεδιασμού
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Εχημα 1.7.1

Τα τμήματα τ
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Εκκαθάριση

^Ελεγχος
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Ελεγχος
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υ

/
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Περιήγήση Κώδικα
Ελεγχος Μονάδας

1.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1.3.1 Α παιτήσεις συστή μ α τ ο ς χωρισμένες σε 4 ομάδες

1.3.2 / Ι'’Ομάδα Ενδεικτικά

1. Εμφάνιση της κατανάλωσης ενέργειας σε Watt.

2. Εμφάνιση του στιγμιαίου κόστους σε λεπτά του ευρώ.

3. Ενδεικτικό πράσινο LED λειτουργίας της συσκευής.

4. Ενδεικτικό κόκκινο LED λειτουργίας θερμοσίφωνα.

5. Ενδεικτικό κόκκινο LED λειτουργίας κουζίνας.

1.3.3 /

2 ’'

Ομάδα Αυτόματη παύση λειτουργίας

1. Αυτόματη παύση λειτουργίας θερμοσίφωνα μετά από 2 ώρες.

2. Αυτόματη παύση λειτουργίας κουζίνας μετά από 4 ώρες.

1.3.4 / 3‘* Ομάδα Ηχητικές ειδοποιήσεις

1. Ηχητική ειδοποίηση στο κουτί στην έναρξη λειτουργίας του
θερμοσίφωνα.

2. Ηχητική ειδοποίηση στο κουτί στη μισή διάρκεια λειτουρ
γίας του θερμοσίφωνα.

3. Ηχητική

ειδοποίηση

στο

κουτί

στο τέλος της διάρκειας

των 2 ωρών λειτουργίας του θερμοσίφωνα.

4. Ηχητική ειδοποίηση στο κουτί στην έναρξη λειτουργίας της
κουζίνας.

5. Ηχητική ειδοποίηση στο κουτί στη μισή διάρκεια λειτουρ
γίας της κουζίνας.

6. Ηχητική

ειδοποίηση στο

κουτί

στο τέλος της διάρκειας

των 4 ωρών λειτουργίας της κουζίνας.

7. Ηχητική

ειδοποίηση

στην εξώπορτα στο κάθε άνοιγμά

της

και ταυτόχρονη λειτουργία θερμοσίφωνα.

8. Ηχητική ειδοποίηση

στην εξώπορτα στο κάθε άνοιγμά της

και ταυτόχρονη λειτουργία κουζίνας.

9. Ηχητική

ειδοποίηση

στην εξώπορτα στο κάθε άνοιγμά

της

όταν παραμένει ταυτόχρονα σηκωμένος ο ασφαλειοδιακόπτης
θερμοσίφωνα και δεν λειτουργεί

(μετά από αυτόματο κλεί

σιμο ή reset).

10.

Κάθε

ηχητική

ειδοποίηση

ειδοποιεί

τρεις φορές

και

σταματά οριστικά.

1.3.5

/ 4*^ Ομάδα Reset συστήματος - Χρήστης - Ασφάλειι

1. Reset συστήματος.

2. Οριστική παύση θερμοσίφωνα και κουζίνας κατά τη λειτουρ
γία τους

μετά από reset και μηδενισμός του χρόνου λει

τουργίας τους. Για επαναλειτουργία χρειάζεται χειροκίνη-

ατέβασμα στο 0
τους.

3.

Απενεργοποίηση

ηλεκτρικά

της

συσκευής

ταυτόχρονη απενεργοποίηση θερμοσίφωνα και

4.

Σε περίπτωση

βλάβης συσκευής μπορεί

θερμοσίφωνας και η κουζίνα.

να λειτουργήσε

1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ Τ ΩΝ Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν

1.4.1

1.

/ 1^Ομάδα Ενδε

Εμφάνιση της κατανάλωσης ενέργειας σε Watt.

Απαίτηση usability (Ευχρηστίας)
Σε μια παροχή ΔΕΗ υπάρχουν τυποποιημένα μεγέθη και χαρα
κτηρισμοί ηλεκτρικών παροχών ΔΕΗ.
Οι

μονοφασικές

παροχές

- όπως φαίνεται

από

τον

πίνακα

1

χαρακτηρίζονται από δύο αριθμούς από τους οποίους ο πρώτος
είναι

μηδέν

και

οι

άλλοι

από

το

1

μέχρι

το

5.

Στους μετρητές των παροχών αυτών - εκτός από το μετρητή τοποθετ ε ίται:
Γενική ασφάλεια τήξης των 35 A η 25 A ή
’Μικρ^άυτρματό^^

40 A

πίνακας 1: Τυποποιημένες παροχές χαμηλής τάσης της ΔΕΗ
. Μονοφασικές παροχές
Καλώδιο
Ισχύς Παροχής
παροχής

[kVA]

Γραμμή
Ασφάλε ι
[Α]

Μικροαυτόματος

μετρητή
[W]

Μετρητής
[Α]

ΙΑ]
[mm^]

ΝΟ 02

2x6

3x10

2x10/40

3x10

2x10/40

30

32

2x6

1

Ρ

m

ϋ1

No 04

10

50

50

2x16

3x16

2x15/60

No 05

12

63

63

2x16

3x16

2x15/60

Οι κιτρIVtσμενες σειρες είναι αυτές που αφορούν στην κα
τασκευή, δηλαδή πλέον οι οικίες έχουν ασφάλεια των 40 A που
σημαίνει ότι επιτρέπεται να περάσει μέγιστο ρεύμα
συν/πλην 2 A περίπου.
μπορεί

να

40Α

με

Αυτό σημαίνει ότι στις οικίες αυτές

έχουμε

θεωρητικά

απορρόφηση

ισχύος

P = K / cos(i>=> 230-40-1 =9200ίΤα// .
Σε μια οικία λόγω των θερμικών φορτίων που καταναλώνει
και όχι των επαγωγικών ή των χωρητικών,

η τάση μπορεί να

μεταβάλλεται από 225-235 V στιγμιαία και το συνφ

από 0,95

ως 1.
Για
cos^=l

τις
διότι

ανάγκες

τις

πτυχιακής

λαμβάνεται

οι μεταβολές που μπορεί

V = 230

να προσδώσουν

και
στους

υπολογισμούς είναι μικρές και ασήμαντες, από το αν περιλαμ
βάνονταν περισσότερα εξειδικευμένα εξαρτήματα που σημαίνει
πολυπλοκότητα στο λογισμικό,

έλεγχος της τάσης του δικτύου

ΔΕΗ, και το συνημίτονο φ για να υπάρχει 100% ακρίβεια στους
υπολογισμούς.
Στο κάτω κάτω δεν έχει νόημα η ακρίβεια, αν καταναλώνοται

κάποια χρονική

στιγμή

4755 Watt

αληθινά

και

η οθόνη

δείχνει 4761 Watt. Όλα τα όργανα μετρήσεων έχουν πάντα μια
απόκλιση στην τιμή τους θετική ή αρνητική.
Άρα μόνο από το ρεύμα I θα εξαχθεί η κατανάλωση ενέργει
ας ελέγχοντας την τιμή κάθε φορά.
Μέσα στον ηλεκτρολογικό πίνακα έχει τοποθετηθεί ειδικός
μετασχηματιστής έντασης

(Σχήμα 1.8) που έχει επάνω του μια

οπή από την οποία περνά η κεντρική φάση L του πίνακα και
διαβάζει

τις μεταβολές

του

ρεύματος

όλης

της

κατανάλωσης

της οικίας και μεταβάλει την έξοδό του σε τάση 0-5Vdc.

0

"

Στον επεξεργαστή 8535 υπάρχει

ενσωματωμένος μετατροπέας

αναλογικού σήματος σε ψηφιακό ADC 8bit

δηλαδή μετατρέπει

τα 0-5Vdc Μ/Ε Έντασης σε 0-255 τιμές και ενεργοποιείται μέ
σα στο λογισμικό.

Οι τιμές 0-255 πρέπει να αντιστοιχηθούν

σε 0-40 A κι αυτό γίνεται ως εξής:
256/40=6,4 δηλαδή 6,4 ψηφία αντιστοιχούν ανά Ampere.
Κατάλληλη συνάρτηση

read_adc(unsigned char adc_input)

διαβάζει την τρέχουσα τιμή του ADC που κυμαίνεται από 0-255
και την εκχωρεί στη μεταβλητή ADC_VALUE.
Έπειτα

ο

υπολογισμός

της

ισχύος

iA D C_VALU E)

P = V-I-i

> Ρ = 230·/·1=>Ρ = 230 -

γίνεται

Δηλαδή το πηλίκο

ADC_VALUE/6 εκφράζει τα ampere που καταναλώνονται εκείνη τη
στιγμή.

ΤΟ 6 προέκυψε από το 256/40

Έτσι εμφανίζεται στη οθόνη η τιμή της ισχύος (Ρ) σε watt
(Σχήμα 1.9).

2.

Εμφάνιση του στιγμιαίου κόστους σε λεπτά του ευρώ.

Απαίτηση usability (Ευχρηστίας)
0 υπολογισμός της τιμής της kWh βγαίνει:
Από τα τιμολόγια παροχών ΔΕΗ οικιακής χρήσης που βρίσκονται
στο κεφάλαιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Λαμβάνεται μια μέση τιμή της τετραμηνιαίας χρέωσης των τιμολογίων Γ1 μόνο για
τις παραγράφους 1.1

1.2

1.3

λαμβάνεται

και

άλλες

το πάγιο

0,125 Ευρώ/kWh,
είναι

1.4

1Φ δίκτυα από

1.5 χωρίς να συμπερι-

επιβαρύνσεις

και

ρ
W = -- 0,0125 και το αποτέλεσμα εμφανίζεται
sec

(Σχήμα 1.9).

προκύπτει

οπότε η στιγμιαία καταναλισκόμενη

ενέργεια

στην οθόνη

3. Ενδεικτικό πράσινο LED λειτουργίας της συσκευής

Απαίτηση usability (Ευχρηστίας)
Ενδεικτικό

LED

Πράσινου

χρώματος

λειτουργίας

της

συ

σκευής ενεργοποιείται-απενεργοποιείται μόνο με τον διακόπτη
στην πρόσοψη του κουτιού.

4.

Ενδεικτικό κόκκινο LED λειτουργίας θερμοσίφωνα.

Απαίτηση usability (Ευχρηστίας)
Ενεργοποιείται μόνο όταν λειτουργεί

ο θερμοσίφωνας.

Το

πρόγραμμα διαβάζει τη θέση της βοηθητικής επαφής θερμοσίφω
να και ανάλογα ανάβει ή σβήνει το LED.

5.

Ενδεικτικό κόκκινο LED λειτουργίας κουζίνας.

Απαίτηση usability (Ευχρηστίας)
Ενεργοποιείται μόνο όταν λειτουργεί η κουζίνα. Εδώ συμ
μετέχει το ρελέ εντάσεως το οποίο ενεργοποιεί την επαφή του
όταν διαρρέεται από ρεύμα η κουζίνα κατά τη λειτουργία της.
Το πρόγραμμα διαβάζει τη θέση της επαφής του ρελέ εντάσεως
και ανάλογα ανάβει ή σβήνει το LED.

1.4.2 / 2^ Ομάδα Αυτόματη παύση λειτουργίας

1.

Αυτόματη παύση λειτουργίας θερμοσίφωνα μετά από 2 ώρες.

Απαίτηση Functionality (Λειτουργική)
0 χρόνος ξεκινά να μετρά από την κατάλληλη θέση (κλειστή
επαφή)

της

αντίστοιχης

βοηθητικής

επαφής

του

θερμοσίφωνα

και υπολογίζεται στο πρόγραμμα με μετρητές επαναλήψεων του
βρόγχου. Για τον θερμοσίφωνα υπάρχει ο ct μετρητής ο οποίος
ανάλογα σε τι κατάσταση βρίσκεται η βοηθητική επαφή αναλαμ
βάνει να τον ενεργοποιεί-απενεργοποιεί και να τον μηδενίζει
όπου και

όταν

χρειάζεται

ώστε να

δουλεύει

ο αυτοματισμός

σωστά.
Υπολογίστηκε ότι ct=48000

αντιστοιχούν σε 2 ώρες περί

που. Να τονιστεί ότι δεν ακολουθήθηκε ο δρόμος του πραγμα
τικού ρολογιού TIMER του επεξεργαστή διότι

δεν

ενδιαφέρει

την κατασκευή να προγραμματίζεται πια ώρα να κλείσει ο θερ
μοσίφωνας,

ούτε και

η ακρίβεια του χρόνου διότι

νόημα να κλείσει σε 2 ή σε 2 και κάτι ώρες,

δεν

έχει

αλλά από την

έναρξή του να μετρά αντίστροφος χρόνος για την απενεργοποίησή του ανεξαρτήτως του πραγματικού χρόνου. Χώρια που

αυ

ξάνεται η πολυπλοκότητα του λογισμικού για το ίδιο αποτέλε
σμα.
Όταν λοιπόν τελειώσει ο χρόνος μέσω του P0RTC.7 out ο
πλίζει το μικρό switch ρελέ θερμοσίφωνα το οποίο με τις ε
παφές του οδηγεί το ρελέ
ανοίγει

η φάση και

ισχύος του πίνακα,

ο ουδέτερος

το αφοπλίζει,

του δικτύου και

λειτουργεί ο θερμοσίφωνας.

Σχήμα 1.12 Ηλεκτρονικό σχέδιο του switch rele θερμοσίφωνα.

παύει

να

2.

Αυτόμοιτη παύση λειτουργίας κουζίνας μετά από 4 ώρες.

Απαίτηση Functionality (Λειτουργική)
0 χρόνος ξεκινά εδώ όχι από την βοηθητική επαφή αλλά από
την

επαφή του ρελέ

εντάσεως

(όταν γίνει ανοιχτή).

Όταν ο

χρήστης ενεργοποιήσει την ηλεκτρική κουζίνα τότε ανοίγει η
επαφή του ρελέ και ο μετρητής ck αρχ ικοπο ιε ίται στο μηδέν
και έπειτα αυξάνεται.
Όταν λοιπόν τελειώσει ο χρόνος μέσω του P0RTC.5 out ο
πλίζει το μικρό switch ρελέ κουζίνας το οποίο με τις επαφές
του οδηγεί το ρελέ ισχύος του πίνακα,

το αφοπλίζει ανοίγει

η φάση και ο ουδέτερος του δικτύου ΔΕΗ και παύει να λει
τουργεί η κουζίνα.

I switch rele

1.4.3 / 3"* Ομάδα Ηχητικές ειδοποιήσεις

1.

Ηχητική ειδοποίηση στο κουτί στην έναρξη λειτουργίας
θερμοσίφωνα.

Απαίτηση usability (Ευχρηστίας)

Κάθε φορά που ξεκινά να λειτουργεί ο θερμοσίφωνας ειδο
ποιεί το BUZZER στο κουτί 3 φορές. Το πρόγραμμα διαβάζει τη
θέση της βοηθητικής επαφής θερμοσίφωνα και ανάλογα χτυπά το
BUZZER.

Εχήμα 1.14

2.

BUZZER

Ηχητική ειδοποίηση στο κουτί στη μισή διάρκεια λειτουρ

γίας του θερμοσίφωνα.

Απαίτηση usability (Ευχρηστίας)
Όταν ο χρόνος λειτουργίας του θερμοσίφωνα

έχει

φτάσει

στη μισή διάρκειά του τότε ειδοποιεί προληπτικά το BUZZER
στο κουτί 3 φορές.

3.

Ηχητική ειδοποίηση στο

κουτί

στο τέλος της διάρκειας

των 2 ωρών λειτουργίας του θερμοσίφωνα.

Απαίτηση usability (Ευχρηστίας)
Όταν

τελειώσει

θερμοσίφωνα

ο

καθορισμένος

χρόνος

λειτουργίας

του

ελέγχεται και ειδοποιεί το BUZZER στο κουτί 3

φορές.

4.

Ηχητική ειδοποίηση στο κουτί στην έναρξη λειτουργίας της

κουζ ίνας.

Απαίτηση usability (Ευχρηστίας)
Κάθε φορά που ξεκινά να λειτουργεί ο η κουζίνα ειδοποιεί
το BUZZER στο κουτί 3 φορές. Σ' αυτό συμβάλει το ρελέ εντά-

σεως όπου ανάλογα με τη θέση της επαφής του το πρόγραμμα
δίνει
τον

εντολή για ειδοποίηση ή όχι.

Επίσης αρχικοποιεί

και

μετρητή ct για τον υπολογισμό της διάρκειας λειτουργί

ας.

5.

Ηχητική ειδοποίηση στο κουτί στη μισή διάρκεια λειτουρ

γίας της κουζίνας.

Απαίτηση usability (Ευχρηστίας)
Όταν ο χρόνος λειτουργίας της κουζίνας έχει φτάσει στη
μισή διάρκειά της τότε ειδοποιεί προληπτικά το BUZZER στο
κουτί 3 φορές.

6.

Ηχητική ειδοποίηση στο

κουτί

c

έλος της διάρκειας

των 4 ωρών λειτουργίας της κουζίνας.

Απαίτηση usability (Ευχρηστίας)
Όταν

τελειώσει

ο

καθορισμένος

χρόνος

λειτουργίας

της

κουζίνας όπως και στο θερμοσίφωνα ειδοποιεί το BUZZER στο
κουτί 3 φορές.

7.

Ηχητική ειδοποίηση στην

εξώπορτα στο κάθε άνοιγμά

της

και ταυτόχρονη λειτουργία θερμοσίφωνα.

Απαίτηση usability (Ευχρηστίας)
Κάθε φορά που ανοίγει η εξώπορτα και λειτουργεί ο θερμο
σίφωνας ειδοποιεί το BUZZER εξώπορτας 3 φορές.

8.

Ηχητική ειδοποίηση

στην εξώπορτα στο κάθε άνοιγμά της

και ταυτόχρονη λειτουργία κουζίνας.

Απαίτηση usability (Ευχρηστίας)
Κάθε φορά που ανοίγει η εξώπορτα και μόνο όταν λειτουρ
γεί η κουζίνα ειδοποιεί το BUZZER εξώπορτας 3 φορές.

9.

Ηχητική

όταν

ειδοποίηση στην

παραμένει

ταυτόχρονα

εξώπορτα

κάθε άνοιγμά

σηκωμένος

ασφαλειοδιακόπτης

θερμοσίφωνα και δεν λειτουργεί

(μετά

της

αυτόματο κλείσιμο

ή reset).

Απαίτηση usability (Ευχρηστίας)
Έχει

προγραμματιστεί

κάθε φορά που ανοίγει

η εξώπορτα

και συγχρόνως έγινε ή έχει γίνει αυτόματη παύση λειτουργίας
του

θερμοσίφωνα (που σημαίνει ο ασφαλειοδιακόπτης στον πί

νακα παρέμεινε ανοιχτός στο 1 ) η ειδοποίηση εξώπορτας υ
πενθυμίζει ότι κάτι έχει ξεχαστεί ανοιχτό και χρήζει επανα
φοράς στην αρχική κατάσταση.
Σε αντίθεση με το θερμοσίφωνα, ο ασφαλειοδιακόπτης κου
ζίνας μετά από αυτόματη παύση δεν ενοχλεί αν μείνει ανοι
χτός στο 1, αφού η κουζίνα έχει δικούς της διακόπτες για τη
λειτουργία της. Έτσι μετά από αυτόματη παύση η εξώπορτα δεν
ειδοποιεί στο άνοιγμά της.
Ούτως ή άλλως πάντα ανοιχτός παραμένει ο ασφαλειοδιακόπτης της κουζίνας.

Εχήμα 1.15
Τρόπος σύνδεσης '

ιού διακόπτη στην εξώπορτα.

10. κάθε ηχητ

;ιδοπο ίηση

τρεις φορές

Απαίτηση usability (Ευχρηστίας)
Προς αποφυγή μπερδεμάτων όλες οι ηχητικές ειδοποιήσεις
ακολουθούν

όμοια

συμπεριφορά.

Χτυπούν

πάντα

3 φορές

και

σταματούν.
Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι να μην μπαίνει ο χρήστης
σε διαδικασία εκμάθησης διαφόρων ήχων και κάθε φορά να ανα
ρωτιέται πιο το μήνυμα της ειδοποίησης.
Εξάλλου
στοχεύει

όπως αναφέρθηκε

κυρίως

και όχι μόνο,

σε

στον

ηλικιωμένους

Πρόλογο

η πτυχιακή

ή πολυάσχολους

αυτή

ανθρώπους

που ξεχνούν τον θερμοσίφωνα ή την κουζίνα

αναμμένα.
Επίσης οι ίδιοι ανάβουν πολλές ηλεκτρικές συσκευές ταυ
τόχρονα αγνοώντας ότι επιφορτίζουν με πολλή ενέργεια τα κα
λώδια και τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα.

1.4.4 / 4^ Ομάδα Reset συστήματος - Χρήστης - Ασφάλεια
^2_5ομάδα αυτή εχε ι σχέση κατ--με την.ατσμξικη,.ασφοίλεΛij

1.

Reset συστήματος.

Απαίτηση Performance (Απόδοσης)
Απαίτηση
για να

του συστήματος

ξεμπλοκάρει

είναι να υπάρχει

κουμπί

το σύστημα όποτε χρειάζεται

reset

από τυχόν

κολλήματα και μπερδέματα. Επανατοποθετεί τις αρχικές ρυθμί
σεις της συσκευής και την ετοιμάζει για σωστή λειτουργία.

2.

Οριστική παύση θερμοσίφωνα και κουζίνας κατά τη λειτουρ

γία τους

μετά από reset και μηδενισμός του χρόνου λειτουρ

γίας τους. Για επαναλειτουργία χρειάζεται χειροκίνητο κατέ
βασμα στο 0 και ανέβοσμα στο 1 των ασφαλειοδιακοπτών τους.
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Απαίτηση Performance (Απόδοσης)
To κουμπί reset λειτουργεί και σαν Emergency stop,

κου

μπί άμεσης ανάγκης σταματήματος της συσκευής. Το πλεονέκτη
μα αυτό προσφέρει άμεση παύση-νέκρωση λειτουργίας και στις
δύο συσκευές είτε για κάθε μία χωριστά.
Η επαναλειτουργία τους απαιτεί

την επέμβαση του χρήστη

στον ηλεκτρολογικό πίνακα να κατεβάσει στο 0 και συγχρόνως
να ανεβάσει στο 1 τους ασφαλειοδιακόπτες.

Επίσης μηδενίζει

τους μετρητές και ο χρόνος αρχίζει να μετρά ξανά από. την
αρχή.

3.

Απενεργοποίηση ηλεκτρικά της συσκευής με ταυτόχρονη απε-

νεργοποίηση θερμοσίφωνα και κουζίνας.

Απαίτηση Performance (Απόδοσης)
0 διακόπτης λειτουργίας απομονώνει ηλεκτρικά την συσκευή
με αποτέλεσμα τη νέκρωση των συσκευών.

4.

Σε περίπτωση βλάβης συσκευής '

: λειτουργήσει

θερμοσίφωνας και η κουζίνα.

Απαίτηση Supportability (Υποστηριξιμότητας)
Σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης της συσκευής υπάρχουν
επάνω στη πλακέτα 2 βραχυκυκλωτήρες οι οποίοι όταν γεφυρωθούν επιτρέπουν τις συσκευές να λειτουργούν

κανονικά όπως

θα λειτουργούσαν δίχως το σύστημα αυτό μέχρι να επισκευα
στεί η βλάβη.
Υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθούν 2 διακόπτες απλοί από
την επάνω μεριά του κουτιού ή 2 διακόπτες με κλειδί ώστε ο
χρήστης να έχει τη δυνατότητα άμεσα να λειτουργήσει τις συ
σκευές έως ότου έρθει ο ειδικός του service.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Χ-

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦίϊΝ

2.1

1.

Προδιαγραφές και ανάλυση προδιαγραφών

Η κατασκευή

έχει

σχεδιαστεί

μόνο

για

οικιακή

χρήση.

0 αυτόματος έλεγχος επιτυγχάνεται με υλικά χαμηλής ισχύος.

2.

Περιλα μβάνει

ειδ ικό

ηλεκτρολογίκό

κουτί

δ ια σ τ ά σ ε ω ν

1 5 X 2 0 X 1 0cm.

Είναι αδιάβροχο συμπαγή με βιδωτή πρόσοψη χωρίς μεντεσέδες για περισσότερη ασφάλεια και αποφυγή ενδεχόμενου κινδύ
νου.

3.

Το

ο ικία ς

κουτί

τοποθετείται

δίπ λα

στον

ηλεκτρικό

πίνακα

της

εξω τερικά.

Η ηλεκτρονική πλακέτα ο μικροελεγκτής και τα διάφορα υλικά
υποστήριξης, το BUZZER, τα LED, οι διακόπτες

φιλοξενούνται

στο κουτί της κατασκευής.

4.

Ηλεκτρολογίκό εξωτερικό κανάλι παρεμβάλλεται ανάμεσα στο

κουτί και τον ηλεκτρολογίκό πίνακα.
Η σωστή τακτοποίηση των καλωδίων και η προφύλαξή τους κα
τάλληλα επιβάλλεται, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας.

5.

Επικοινωνία συσκευής με τον ηλεκτρικό πίνακα γίνεται με

υΤΡ καλώδιο δικτύου Η/Υ.
Η χρήση αυτού του καλωδίου βοηθά στη μεταφορά ηλεκτρονι
κών σημάτων από τον πίνακα προς το κουτί με όσο το δυνατόν
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λιγότερες απώλειες από

παρεμβολές και θόρυβο λόγω κοντινής

απόστασης από τον ηλεκτρολογικό πίνακα.

6.

Να υπάρχει οπτική ένδειξη συνολικής κατανάλωση ισχύος σε

Watt και λεπτά του ευρώ.
Σε ψηφιακή οθόνη 2X16 χαρακτήρων τοποθετημένη στην πρό-

Οπλισμός - αφοπλισμός επαφών ρελέ κυκλώμα
ΟΝΟΜΑ Μ/Ε Μ/Τ Έ ν τ .

τος
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Μετασχηματιστής Έντασης

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

0 - 5Vdc

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ADC μικροελγκτή

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Να μην ένδειξη

ΕΞΟΔΟΙ

Οθόνη LCD display

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Αναλογικό σήμα εισόδου μικροελεγκτή

7.

Watt στο display

Να γίνετε έλεγχος σε δύσ ρελέ ισχύος 20 A το καθένα, ένα

για κάθε συσκευή.
Η αυτόματη παύση λειτουργίας των συσκευών επιτυγχάνεται
από δύο ρελέ ισχύος τύπου ράγας.

Οπλισμός - αφοπλισμός επαφών ρελέ κυκλώμα
ΟΝΟΜΑ R1 θερμοσιφ.

τος
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Βοηθητική επαφή θερμοσίφωνα

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ενεργό=1

SW1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αν βοηθ. Επ.=1 τότε να οπλίσει το ρελέ

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Να μην ξεκινήσει να δουλεύει ο θερμοσίφωνας

ΕΞΟΔΟΙ

Ρελέ κυκλώματος οδηγεί το ρελε ισχύος

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Σήμα εξόδου μικροελεγκτή

Ανενεργό=0

Οπλισμός - αφοπλισμός επαφών ρελέ κυκλώμα
ΟΝ01»ΙΑ R2 κουζίνα

τος
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Βοηθητική επαφή θερμοσίφωνα

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΕΟΔΟΥ

Ενεργό=1

SW3

Ανενεργό=0

Αν επαφή ρελε εντασεως=1 τότε όπλισε το ρε
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

λέ
ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Να μην ξεκινήσει να δουλεύει η κουζίνα

ΕΞΟΔΟΙ

Ρελέ κυκλώματος οδηγεί το ρελε ισχύος

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Σήμα εξόδου μικροελεγκτή

8.

Να γίνετε έλεγχος κατανάλωσης του συνολικού ρεύματος οι

κίας με Μεΐασχηματιστή έντασης.
Ειδικό εξάρτημα που τοποθετείται στη ηλεκτρολογική φάση
του ρεύματος και αν ιχνεύει στην είσοδό του ρεύμα 0-50 A και
τα μετατρέπει στην έξοδο 0-5Vdc.

Οπλισμός ~ αφοπλισμός επαφών ρελέ κυκλώμα
ΟΝΟΜΑ Μ/Ε Μ/Τ Εντ .

τος
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Μετασχηματιστής Έντασης

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

0 - 5Vdc

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ADC μικροελγκτή

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Να μην ένδειξη

ΕΞΟΔΟΙ

Οθόνη LCD display

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Αναλογικό σήμα εισόδου μικροελεγκτή

9.

Watt στο display

Να γίνεται έλεγχος της εξώπορτας

Η εξώπορτα παγιδεύεται με μαγνητικό διακόπτη και κατάλληλη
καλωδίωση η οποία περιλαμβάνει από το BUZZER μέχρι το κου-

ΟΝΟΜΑ. SW4 Switch

Έλεγχος μαγνητικού διακόπτη εξώπορτας

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

Μαγνητικός διακόπτης εξώπορτας SW4

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ενεργό=1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αν διακόπτης=1 τότε BUZZER πόρτας ναι ή όχι

ΠΛΕΥΡΙΚΑ

ΦΑΙΝΟΜΕ

Ανενεργό=0

Να μην ξεκινήσει ειδοποιήσει το BUZZER

ΝΑ
ΕΞΟΔΟΙ

BUZZER εξώπορτας

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Σήμα εισόδου στο μικροελεγκτή

10. Να εκτελούνται διάφορες ηχητικές ειδοποιήσεις.
Υπάρχουν δύο

βομβητές BUZZER, ένα στην εξώπορτα και ένα

στο κουτί. Της εξώπορτας χτυπά κατά το άνοιγμά της.

11. Ισχύς συσκευής: 9200 Watt
Η συσκευή μπορεί να ελέγξει ισχύ μέχρι 9200 Watt δύο ρελέ

ισχύος

από

20

Ampere

δυνατότητας

το

καθένα

f = F-/ = 230·20 = 4600-2 = 9200fFaii .

12.

Τροφοδοσία συσκευής με τροφοδοτικό 230Vac/12Vdc.

δηλαδή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

3.1

ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ

Β. Ηλεκτρολογικό μέρος
Βοηθητική επαφή ΜΖ201 HAGER 1K+1C

2

20

Ρελέ εντάσεως ED183 HAGER

1

30

Μετασχηματιστής εντάσεω 0-5Vdc out

1

52

Ρελέ ισχύος 230Vac 2 X NO ISKRA

2

22

Ασφαλειοδιακόπτης L+N

2

20

Κανάλι 12X13 αυτοκόλλητο

1

2,5

ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

πίνακας 3.1

Κοστολόγιο Ηλεκτρολογικ

146,5

Α. Ηλεκτρονικό μέρος
ΪΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΞΙΑ ΣΕ €

ΚΙΤ AVR STK500

1

100

Ειδικό κουτί στεγανό ασφαλείας

1

35

Πλακέτα διάτρητη

1

6

Επεξεργαστής Atmega 8535

1

5

Βάση για τον επεξεργαστή 40 pin

1

0,5

Κρυσταλος 8 mHz

1

8

Ρελέ 5Vdc πλακέτας

2

1

Τρανζίστορ 2Ν3053 A ΝΡΝ

2

3

Βάση πλαστική πλακέτας 10 pin

5

1,5

Φις 10 pin για καλωδιοταινία

5

1, 5

Αντιστάσεις

8

1

Μετασχηματιστής έντασης

1

50

Μαγνητικός διακόπτης

1

2

BUZZER

2

3

Δίοδος

2

0,10

Ψηφιακό display 2X16 χαρακτήρων

1

15

ΚαλωδιοταIV ία lOpin

5

2

Καλώδια διασύνδεσης

10

1

LM7805 σταθεροποιητής τάσης

1

1

Πυκνωτές

5

0,5

Διακόπτης ON-OFF

1

1

Τροφοδοτικό 12Vdv

1

15

ΣΥΝΟΛΟ Η2\ΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

πίνακας 3.2

Κοστολόγιο Ηλεκτρονιι

253,1
400

3.2

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
L1 LED ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

f
ι

L2 LED ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

L3 LED ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Ιβ ΖΙ

buzzer

«11ΒΖ2

□
□

ΚΟΥΤΙΟΥ

BUZZER ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ

R1 ΡΕΛΕ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

R2 ΡΕΛΕ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

LCD DISPLAY ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ATMEGA8535

Ο

Μ/Ε

1

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

SW1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

SW2 ΡΕΛΕ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

sw3

I

SW3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

SW4 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 5Vdc

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΧΕΔΙΟ

ΕΞΟΔΟΕ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

3.4 H2VEKTPONIKO

ΣΧΕΔΙΟ

Στο σχέδιο 3.2 απεικονίζεται το ηλεκτρονικό μέρος που
βρίσκεται μέσα στο κουτί. Στον μικροελεγκτή ώς είσοδοι εί
ναι τα pins 1,3,5,7,και 40 που έρχονται από τον ηλεκτρικό
πίνακα και την εξώπορτα μέσω ενσύρματων καλωδίων ως απλοί
διακόπτες on-off εκτός από την επαφή 40 που δίνει είσοδο 05Vdc. Με κατάλληλη επεξεργασία μέσω του κώδικα ανάλογα τις
καταστάσεις των

εισόδων παίρνονται αντίστοιχες εξόδους.

Οι έξοδοι αυτοί είναι 11 και

12 ο ταλαντωτής και 14,

15, 16, 18, 19, 20, 21 η ψηφιακή οθόνη.
23 25 τα BUZZER,

22, 24, 26 τα LED,

27 το τρανζίστορ switch rele κουζίνας, 29

το τρανζίστορ switch rele θερμοσίφωνα. Τα τρανζίστορ ενι
σχύουν το ρεύμα των pins ώστε να επαρκεί για τα πηνία των
switch rele. Παντού υπάρχουν όπου χρειάζονται αντιστάσεις
αναρίχησης. Τα pins που αφορούν τη λειτουργία του μικροεελεγκτή είναι :

το 8 reset το 9 η ττροφοδοσία 10 η γείωση.

3.5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

THER0SIF0NAS

ΚΟΥΖΙΝΑ

Στο σχέδιο αυτό απεικονίζεται η τοποθέτηση και η σύνδεση
των ηλεκτρολογικών υλικών μέσα στον οικιακό πίνακα.
Από αριστερά βρίσκεται ο μετασχηματιστής έντασης που διαβά
ζει το ρεύμα κατανάλωσης και το μετατρέπει σε 0-5Vdc.
Δίπλα βρίσκεται η βοηθητική επαφή του θερμοσίφωνα που δίνει
εντολή πότε λειτουργεί και παραδίπλα η βοηθητική επαφή της
κουζίνας η οποία δίνει εντολή να οπλίσει το ρελέ ισχύος και
να φέρει ρεύμα στις επαφές του και τέρμα δεξιά το ρελέ εντάσεως που δίνει μια επαφή ως είσοδο προς τον μικροελεγκτή
και αναγνωρίζει πότε ξεκινά να λειτουργεί η κουζίνα.

3.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ Η Λ ΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

THEBCSIFOHAS

ΚΟΪΖΙΚΑ

Στο τελικό Σχέδιο απεικονίζεται ολη η συνδεσμολογία που
αφορά στο ηλεκτρονικό μέρος και στο ηλεκτρολογικό μέρος.
Ο οικιακός πίνακας μέσω των ειδικών ηλεκτρολογικών υλικών
που έχουν χρησιμοποιηθούν στέλνονται μέσω καλωδίων οι εντο
λές προς τον μικροελεγκτή και γίνεται εκεί η επεξεργασία ,
κατάλληλα

έχουμε

τις

εξόδους

που

βρίσκονται

στον

οικιακό

πίνακα με τα ρελέ ισχύος και στο κουτί τα BUZZER και LED.
Όταν πέρνει ρεύμα ο μικροελεγκτής και λειτουργεί,

μέσω

του λογισμικού του κάνει κάποιες πρώτες ρυθίσεις πχ. στέλ
νει κάποιο μήνυμα στην οθόνη ή ετοιμάζει τον ADC αντάπτορα
και είναι έτοιμος να δεχθεί εισόδους.
Οι είσοδοι είναι ηλεκτρικά σήματα της τάξης 0 και 5Vdc
έτσι κάθε φορά που αλάζει στάθμη κάποιο pin μέσω των αισθη
τηρίων - διακοπτών

τότε ανταποκρίνεται

ταυτόχρονη αλλαγή κατάστασης

0 και 5Vdc

το σύστημα με μία
προς τα υλικά ε

ξόδου και αυτά με τη σειρά τους παράγουν κάποιο σήμα ή κά
νουν κάποια λειτουργία που έιναι κατασκευασμένα να κά νουν.
Στα σχέδια αυτά έχουν αναλυθεί

επακριβώς ποια υλικά είναι

είσοδοι και ποια έξοδοι πως είναι συνδεδεμένα στο κύκλωμα,
σε πια pins και πώς λειτουργεί το καθένα χωριστά (έγινε και
στην ανάλυση των απαιτήσεων).

>Η
Ο
Ui
Η

S
Μ
Η
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Στο παραπάνω σχήμα 9 εμφανίζονται τα pins του μικροελεγκτή με κίτρινη σκιαγράφηση που είναι συνδεμένα στο κύκλω
μα. Παρακάτω αναλύονται οι συνδέσεις των πορτών που συμμε
τέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος.

PO RTA

ALL IN

ΡΙΝ.Ο

IN 0-5Vdc ADC ADAPTOR

PIN.l

NULL

PIN.2

NULL

PIN.3

NULL

PIN.4

NULL

PIN.5

NULL

PIN.6

NULL

PIN.7

NULL

PO R TS A L L I N

PIN.O

SWITCH ΡΕΛΕ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (rele_0)

PIN.l

NULL

PIN.2

SWITCH ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ (epafh_2)

PIN.3

NULL

PIN.4

SWITCH ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ (porta_4)

PIN.5

NULL

PIN.6

SWITCH ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (bohth_6)

PIN.7

NULL

PORTC

A liL OUT

PIN.O

LED ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

PIN.l

BUZZER ΚΟΥΤΙΟΥ

PIN.2

LED ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

PIN.3

BUZZER ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ

PIN.4

LED ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

PIN.5

SWITCH ΡΕΛΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

PIN.6

NULL

PIN.7

SWITCH ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

PORTD

A L L OUT LCD D IS P L A Y

PIN.O

RS H/L REGISTER SELECT SIGNAL

PIN.l

RW H/L READ/WRITE SIGNAL

PIN.2

E

PIN. 3

NULL

PIN.4

DB4 H/L DATA BUS LINE

PIN. 5

DBS H/L DATA BUS LINE

H->L ENABLE SIGNAL

PIN. 6

DB6 H/L DATA BUS LINE

PIN. 7

DB7 H/L DATA BUS LINE

PO RTE

A L L NULL

4.2

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του
πηγαίου κώδικα είναι το codeVisionAVR C Compiler.
Παρακάτω γίνεται

μια απλή παρουσίαση

του λογισμικού αυτού

με τις κύριες καρτέλες που είναι απαραίτητες για το project
της πτυχιακής.

D Create New File

(i

FSeType

I✓
©Ptoject

I X

flK

I

Cancel |

Δημιουργία νέου project ή άνοιγμα και

επεξεργασία κάποιο

από τα αποθηκεμένα.

β

You are about to create a new project.
Do you want to use the CodeWinrdAVR?

Σχήμα 4.3

Ερώτηση για τη δημιουργία του project στο codeVisionAVR.

tKCr*«eNe..vf rojert
-
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Εχήμα 4.4

Αποθήκευση σε φάκελο

kol

όνομα του νέου project.

Εχήμα 4.5

Στη καρτέλα αυτή γίνονται κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν
στο project,

ρυθμίσεις για τη γλώσσα C++ και τον Compiler

του προγράμματος.

Σε

αυτή

τη

καρτέλα

υπάρχουν

και

άλλες

καρτέλες με υποκαρτέλες η κάθε μια με διάφορα μενού ρυθμί
σεων .

φ· CodeVYizardAVR -tert.cwp
File

Help

Exietnal IRQ | Timers | U S ^ T O | USART1

AnalogComparalor |ADC |SPI | I2C
2Wie Q2q
Bk-Banged | ProjectInformation

I

drip

\

PortA IPortB iPortC |PotlD |Pc^ ''
DataDiiection Pullup/OulpulValue
Bk0 _JnJ
TJ Bk 0
Bk 1 JnJ JJ Bk1
Bk2 In I Tj Bk2
Bk3 Jn I T| Bk3
Bk4 Jnj JJ Bk4
Bk5 Ini JJ Bk5
Bk6 In I JJ Bk6
Bk7 Ini JJ Bk7

Εχήμα

i

Σε αυτή τη καρτέλα γίνονται

οι περισσότερες ρυθμίσεις

που αφορούν στον μικροελεγκτή. Συγκεκριμένα φαίνεται η πόρ
τα A όπου όλη έχει ρυθμιστεί να δέχεται δεδομένα.
Μερικές ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται ακόμα είναι το
LCD display ,UART0 και UARTl
άλλα πολλά.

ADC, SPI, Timers Counters και

Εχήμα 4.7

To κύριο περιβάλλον εργασίας. Εδώ γράφεται ο κώδικας στο
μέσον όπως φαίνεται στην καρτέλα στο μεγάλο πλαίσιο.

Μπο

ρούν να κλείσουν ορισμένα παράθυρα και να δοθεί περισσότε
ρος χώρος στο περιβάλλον εγγραφής του κώδικα.

ο Information
CompPer [Assembler | Programmer
Chip: ATmega8515
Clock frequency: 3.68G400 MHz
Program type: ^pTrcation
Memory niodek Small
Optimize for Size
($)printf featues: int, width
(s)scanf features: int, width
Promote char to sit No
char is unsigned: Yes
global const stored in FLASH: No
Sbiler rs:Yes

Data Stack area; 60h to DFh
Data Stack size: 128 bytefs)
Estimated Data Stack usage: 4 byte{s)

\

Program the chip

1

,

X

Cancel

Σχήμα 4
Όταν είναι έτοιμος γραμμένος ο κώδικας πατώντας το κου
μπί
πιστωθεί

ελέγχεται από τον compiler και αν δια
ότι

φορτώνεται

δεν

επάνω

έχει
στο

λάθη

ή

είχε

μικροελεγκτή

και
μέσω

διορθώθηκαν
της

τότε

διαδικασίας

download και το πρόγραμμα είναι έτοιμο να τρέξει στην εφαρ
μογή .

4.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

4.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

0 έλεγχος του συστήματος

(software,

hardware)

αποτελεί

ένα από τα πολύ σημαντικά στάδια της κατασκευής του project
καθώς με τον έλεγχο είναι δυνατόν να κριθει αν το αποτέλε
σμα είναι ικανοποιητικό ή όχι. Επίσης με τον έλεγχο κατά τη
διάρκεια δημιουργίας του λογισμικού και του υλικού, αποφεύ
γονται τυχόν λάθη που αν δεν είχαν επισημανθεί θα δημιουρ
γούσαν περαιτέρω προβλήματα που θα ήταν δύσκολο να εντοπι
στούν και να λυθούν στο τέλος.
είναι η διεργασία

εκτέλεσης ενός προγράμματος με

σκοπό την ανακάλυψη λαθών.

Τεστ

Επομένως είναι απαραίτητο ο έ

λεγχος να είναι σχολαστικός και ακριβής έτσι ώστε να επι
τευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0 Έλεγχος Θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε
να εξασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία της κεντρικής μονά
δας ελέγχου του συστήματος.
Σκοπός θα είναι ο εντοπισμός όσο το δυνατόν περισσότερων
λαθών (τόσο στον κώδικα του προγράμματος όσο και στη συμφω
νία του λογισμικού με τις προδιαγραφές),

έτσι ώστε να φτά

σει το σύστημα σε σημείο όπου θα λειτουργεί σωστά. Επίσης
θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι περιπτώσεις λάθους έτσι ώστε
να υπάρξουν όσο το δυνατόν λιγότερες ανεπιθύμητες καταστά
σεις στο σύστημα.

ο έλεγχος θα αφορά :

Ύπαρξη λαθών στον κώδικα του προγράμματος .
> Ανεπαρκής πληρότητα λογισμικού βάσει
> Ύπαρξη

λαθών

προερχόμενα

από

προδιαγραφών.

εξωτερικούς

παράγοντες

όπως οι χρήστες του λογισμικού.
> Αντοχή λογισμικού σε δυσμενείς καταστάσεις.

I πρεπει

: εκπληρώνει κάποιες προϋποθέσ

> Να μπορεί να συνεργάζεται μ£ το hardware.
> Να έχει δυνατότητα επέκτασης (ευελιξία).
> Να δίνει τα επιθυμητά αποτελέσματα (αξιοπιστία).
> Να τηρεί τις προδιαγραφές.
> Να παρέχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
> Να ικανοποιεί τους κανόνες ασφαλείας.
> Να είναι σαφές για να μπορεί να διευκολύνεται η διόρ
θωσή του.

: Γενικού τεστ
> Εικασίες λαθών.
> Διαδικασίες Τεστ.

Εικασίες Λαθών

Δεν υπάρχει

καμία οπτική ένδειξη στο κουτί ακόμα και

κατά τη λειτουργία κάποιας συσκευής.
Δεν ανάβει η οθόνη.
Δεν ακούγεται καμιά ηχητική ειδοποίηση κατά την έναρξη
και

λειτουργία των συσκευών.

Δεν υπάρχει ηχητική ειδοποίηση κατά το άνοιγμα της ε
ξώπορτας εν ώρα λειτουργίας συσκευών.
Δεν ξεκινούν να δουλεύουν οι συσκευές κατά το σήκωμα
του ασφαλειοδιακόπτη.

Διαδ

11

ες ελέγχου

Έλεγχος στο αναπτυξιακό STK500.
Έλεγχος στον επεξεργαστή.
Έλεγχος στο Μετασχηματιστή έντασης.
Έλεγχος

στο ρελέ έντασης.

Έλεγχος στις βοηθητικές επαφές.
Έλεγχος στο μαγνητικό διακόπτη.
Έλεγχος σε όλη τη συνδεσμολογία των καλ(
Αναλυτική εξέταση του κώδικα.
Έλεγχος καλής λειτουργίας της συσκευής.
Έλεγχος στις αντιστάσεις.
' Έλεγχος στα LED.
• Έλεγχος στα τρανζίστορ.

Οι παραπάνω έλεγχοι γίνονται με κατάλληλα ηλεκτρονικά όργα-

Ανάλυση επικινδυνότητος

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Σπάσιμο κουτιού

Α Ι ΤΙΑ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

Αστοχία υλικού

1%

Κακή εφαρμογή πρόσο
Εισροή υδάτων

1%
ψης

software

Ατέλειες, Λάθη

5%

Σβηστά LED

Καμένα ή κακή επαφή

5%

Καμένη ή κακές ενώΣβηστή οθόνη

5%
σε Lς
Καμένα BUZZER ή κακές

Απουσία ήχων

2%
ενώσεις

Εναπομένων
κίνδυνος

Μέγιστος
Παραδεκτός
Κίνδυνος
ALARP

Πηγαίος
Κίνδυνος

Σχήμα 4.9 Σχηματικά πως αυξάνεται η επικινδυνότητα

4.6 ΔΕΝΤΡΟ ΛΑΘΟΥΕ

ΔΙΑΚΟΠΗ
ρρ.ΥΜΑτητ;

S/W
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5.1 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Τι έχει να κάνει από τη πλευρά του ο χρήστης κάθε φορά που
ξεκινά τη συσκευή καθώς και κατά τη λειτουργία της.

1. Άνοιγμα κεντρικού διακόπτη στο 1 επάνω στο κουτί.
2. Πάτημα το reset σε περίπτωση κολλήματος της συσκευής.
3. Οπτικός έλεγχος στο κουτί και στον πίνακα αν όλα είναι
εντάξει

κυρίως αν υπάρχει

ένδειξη στην

οθόνη και

αν

άναψε το πράσινο LED λειτουργίας στο κουτί.
4. Ένας τελευταίος έλεγχος στο κουτί και στο πίνακα για
κάποιο πιθανό θόρυβο, καπνό ή κάποια παράξενη μυρωδιά.

Συμπέρασμα : Ευκολία χρήσης χωρίς '
λύπλσκα πράγματα για τον χρήστη.

υπάρχουν πολλά

5.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι
1. Πρόκληση βραχυκυκλώματος.
2. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
3. Κίνδυνος πυρκαγιάς.
4. Καταστροφή της συσκευής.

1. Διαρροή νερού στο κουτί.
2. Χειρισμός με βρεγμένα χέρια.
3. Πρόκληση εσκεμμένης βλάβης ή δολιοφθοράς.
4. Άνοιγμα του κουτιού με βίαιο τρόπο και

εισχώρηση γυ

μνών χεριών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
5. Έλλειψη μέτρων ασφαλείας σε περίπτωση επισκευής από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα.

Προστασία και ασφάλεια
1. Η Προστασία του κουτιού από εισχώρηση υδάτων και υγρα
σίας.
2. Πρόσοψη βιδωτή προς αποφυγή εύκολου ανοίγματος.
3. Πλαστικό κουτί μονωμένο.
4. Δεν υπάρχουν γυμνά καλώδια.
5. Κανάλι πλαστικό μονωμένο.
6. Εξωτερική

τροφοδοσία

από

συμβατικό

τροφσδοτικό

230Vac/12Vdc για αποφυγή υψηλής τάσης στην συσκευή.
7. Η μοναδική

τάση

του δικτύου 230Vac που φτάνει

μέχρι

μέσα στο κουτί βρίσκεται στις επαφές των δύο ρελέ οδή
γησης και από εκεί αμέσως επιστρέφει πίσω και δεν ε
κτείνεται περαιτέρω σε άλλα υλικά στο κύκλωμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6°

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 & 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
6.1 ΠΗΓΑΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.04.6 Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech j
http://WWW.hpinfotech.com

Project :
Version :
Date

: 29/5/2010

Author

; Freeware, for evaluation and r n-commercial i

Company :
Comments:

Chip type

: ATmega8535

Program type

: Application

AVR Core Clock frequency: 40,000000 MHz
Memory model

:Small

External RAM size

:0

Data Stack size

:128

#include <mega8535.h>
linclude <delay.h>

<lcd.h>
lin·::] urie <stdio.h>
ttinclude <stdbool.h>

♦define rele_0 PINB.O
♦define epafh_2 PINB.2
♦define porta_4 PINB.4
♦define bohth_6 PINB.6

// Alphanumeric LCD Module functions
#asin
-equ __lcd_port=0xl2 ;PORTD
♦endasm

♦define ADC_VREF_TYPE 0x60

// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result

unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)

{
ADMUX=adc_input I (ADC_VREF_TYPE

II

&

Oxff);

Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage

delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA1=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA 4 0xl0)==0);
ADCSRA|=0xl0;
return ADCH;

// Declare your global variables here

unsigned char sbuf[16];
int

ADC_VALUE;

int w, q, i, ct, ck;
bool b,f,s,z,k,h,m,y;

void main(void)

// Declare your local variables here

PORTA=OxOO;

//pinO in 0-5vdc

adc

DDRA=0x00;

PORTB=OxOO;

// all in

DDRB=0x00;

PORTC=OxOO;

//all out

DDRC=0xFF;

PORTD=OxOO;

// all out display

DDRD=0xFF;

TCCRO=OxOO;
TCNT0=0x00;
OCRO=OxOO;
TCCRlA=OxOO;
TCCRlB=0x00;
TCNTlH=OxOO;
TCNTlL=0x00;
ICRlH=0x00;
ICRlL=OxOO;
OCRlAH=OxOO;
OCRlAL=OxOO;
OCRlBH=OxOO;
OCRlBL=OxOO;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=OxOO;
OCR2=OxOO;
MCOCR=OxOO;
MCUCSR=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=OxOO;

// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 625,000 kHz
// ADC Voltaqe Reference: AVCC pin
// ADC High Speed Mode: Off
// ADC Auto Trigger Source: Free Running
// Only the 3 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMDX=ADC_VREF_TYPE S Oxff;
ADCSRA=0x85;
SFIOR&=OxEF;

// LCD module initialization

:οίηση LCD οθόνης

lcd_init(16);
lcd_puts{"Code Vision AVR");
delay_ms(500);
lcd_clear();
Αρχικοποίηση τιμών
PORTC.0=l;

ct=0; ck=0;

y

// Μεταβλητή Bool χρειάζει

'θίγει η εξώπορτα

χωρίς να δουλεύει καμιά στ

//Αν ενεργοποιηθούν

(υτές οι μεταβλητές τότε θα ειδοποιηθεί το

BUZZER AVR μετά από α ιτόματο σταμάτημα συσκευής ή πατηθεί reset,
και έτσι το σύστημα ε ,δοποιεί ότι κάποιος ασφαλειοδιακόπτης πρέπει
3 μηδέν (μελλοντική προέκταση λειτουργίας)
//z=true; k=

//DISPLAY - ADC - ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ ΣΕ ΕΥΡΩ
//Η τρέχουσα τιμή που διαβάζει ο ADC μέσω της συνάρτησης
read adc και την αποθηκέυει στην μεταβλητή ADC_VALDE και την
τρέπει σε 0-255 σημεία
ADC_VALUE = read_adc(0);

// 255/40Α=6,4 σημεία / AMPERE παίρνουμε το 6
//ADC_VALUE/6*230 Τα τρέχοντα WATT συνολικής κατανάλωσης
W = ((ADC_VALUE/6.)*230);

\

//Εμφανηση των WATT στην οθόνη LCD
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(sbuf,"WATT

%4d",w);

lcd_puts(sbuf);
delay_ms(10);

// Τα 1000 WATT κοστίζουν κατά M/0 περίπου 12,5 λεπτά

)u ευρώ χω-

ρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις μόνο κατανάλωση. Εμφάνιση ι
στην οθόνη LCD
q = (w*0.0125);
lcd_gotoxy(0,1);
sprintf(sbuf, "LEPTA:%4d\n",q);
lcd_puts(sbuf);
delay_ms(10);

//XEIPOKINHTA

STARTS - STOP ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

ct++;

//Μετρητής για θερμοσίφωνα

ck++;

//Μετρητής για κουζίνα

- ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ—

//Τέχνασμα για απαλοιφή ανεπιθύμητων αιχμών τάσης
if(epafh_2==0) delay_ms(20);
//Έλεγχος ασφαλειοδιακόπτη θερμοσίφωνα μαζί με μεταβλητή BOOL

if(epafh_2==0 &4 f)

{
PORTC.7=l; PORTC.4=l; ct=0;

//ON ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

for(i=0; i<3; i++)

{
//BUZZER AYR
delay_ms(100); PORTC.l=l; delay_ms(100); PORTC.1=0;
delay_ms(100);

f=false;

)
if(epafh_2==l)

{

delay_ms(20); PORTC.7=0; PORTC.4=0; f=t

);
//OFF ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

////Τέχνασμα y l o απαλοιφή ανεπιθύμητων αιχμών τάσης
if(bohth_6==0) delay_ms(20);
//Έλεγχος ασφαλειοδιακόπτη κουζίνας μαζί με μεταβλητή BOOL

&&

if(bohth_6==0

s)

{ PORTC.5=l;

if(rele_0==l

PORTC.2=l;

ck=0; } //Οπλίζει το ρελέ ισχύος

&&

y)

//Ανοίγει το ρελέ εντάσεως

for(i=0; i<3; i++)

{
delay_ms(100); PORTC.l=l; delay_ms(100); PORTC.1=0;
delay_ms(100);
)

//BUZZER AVR

s=false;

y=false;

if(rele_0==0)

PORTC.2=0; y=true; c)c=0;
} // OFF κουζίνα κλείνει το ρελέ έντασης

delay_ms(20); PORTC.5=0; h=true; m=true;
} //Σβήνει και το LED κουζίνας

//----------------------BUZZER ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ--if(porta_4==l && (epafh_2==0 |1 rele_0==l)

. b)

for(i=0; i<3; i++)

{
P0RTC.3=1; delay_ms(100); PORTC.3=0; delay_ms(100);

//Av κλείσει η πόρτα και ξανανοίξει το BUZZER ενεργοποιείται ξανά
όσο λειτουργεί κάποια συσκευή
if(porta_4==0) b=true;

////--------------- AUTO STOP ΚΑΙ BUZZER ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ----------------//Έλεγχος μετρητή θερμοσίφωνα

ct περίπου 125 βρόγχοι = 15sec

if(ct>150 S& ζ)

{
delay_ms(100);
for{i=0; i<3; i++)

delay_ms(100); PORTC.l=l; delay_ms(100); PORTC.1=0;
delay_ms(100) ;

//BUZZER στη μισή διάρκεια λειτουργίας

z=false;

)
//Έλεγχος μετρητή θερμοσίφωνα

ct περίπου 250 βρόγχοι = 30sec

if(ct>300 && k)

{
for(i=0; i<3; i++)

{
delay_ms(100); P0RTC.1=1; delay_ms(100); PORTC.1=0;
delay_ms(100) ;
}

//BUZZER

k=false;

delay_ms(20) ;

PORTC.7=0;
)

PORTC.4=0;

//AUTO STOP ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

//AUTO STOP ΚΑΙ BUZZER ΚΟΥΖΙΝΑΣ-------------//Έλεγχος μετρητή κουζίνας
if(ck>150

ck περίπου 125 βρόγχοι = 15sec

h)

delay_ms(100) ;
for(i=0; i<3; i++)

delay_ms(100); P0RTC.1=1; delay_ras(100); PORTC.1=0;
delay_ms(100);

//BUZZER στη μισή διάρκεια λειτουργίας

//Έλεγχος μετρητή κουζίνας

ck περίπου 250 βρόγχοι = 30sec

if(ck>300 Si m)

for(i“ 0; i<3; i++)

delay_ms(100); PORTC.l=l; delay_ms(100); PORTC.1=0;
delay_ms(100);

//BUZZER

m=false; delay_ms(30); PORTC.5=0; delay_ms(10); PORTC.2=0;
} //AUTO STOP ΚΟΥΖΙΝΑ

//Μήνυμα στην οθόνη c

ιίθανη περίπτωση πσυ βγει ο compiler έξω

από τη while

PORTC.0=0;

//OFF LED Λειτουργίας συσκευής

lcd_clear();
delay_ms(800);
lcd_gotoxy(1,0);
lcd_puts("problem");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts("press reset");

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
6.2

ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Ηλεκτρολογικά υλικά

6.2.1 Βοηθητική επαφή
Η βοηθητική

επαφή

είναι

ηλεκτρολογικό

εξάρτημα.

ένας απλός διακόπτης ON-OFF ο οποίος παρασύρεται
ασφαλειοδιακόπτη

του θερμοσίφωνα και

της κουζίνας

Είναι

από τον
εισάγο-

ντας κάθε φορά την κατάστασή του στον μικροελεγκτή.
Όσον αφορά στην κουζίνα εξυπηρετεί στο να οπλιστούν οι
επαφές του ρελέ

ισχύος ώστε να επιτραπεί να περάσει

στη κουζίνα όταν θα ζητηθεί από το χρήστη.

Γίνεται

δύο τέτοιων εξαρτημάτων στην πτυχιακή.

i:b

Σχήμα 6.1 Βοηθητική επαφή και σχέδιο σύσνεσης

ρεύμα
χρήση

6 .2 .2

Ρελέ

εντάσεως

ή

δ ια χω ρ ισ τή ς

φ ο ρ τίο υ

Το ρελέ έντασης ED-183 είναι ηλεκτρολογικό εξάρτημα του
οποίου η λειτουργία αφορά στον έλεγχο της έντασης ενός ηλε
κτρικού

κυκλώματος.

Συγκεκριμένα διακόπτει

την

τροφοδοσία

ενός φορτίου δευτερεύουσας σημασίας προς όφελος ενός φορτί
ου πρωτεύουσας σημασίας, όταν η τιμή της έντασης στο κύκλω
μα υπερβεί το όριο ενεργοποίησης του ρελέ (3,1 Ampere).
Όταν η ένταση πέσει ξανά κάτω από αυτό το όριο, τότε το
ρελέ επαναφέρει την τροφοδοσία του δευτερεύοντος φορτίου.
Τα ρελέ έντασης προορίζονται για την επέκταση εγκαταστά
σεων όπου η διατομή ή η προστασία της παροχής δεν επιτρέ
πουν την παράλληλη λειτουργία δύο ισχυρών φορτίων.
Στην προκειμένη περίπτωση της πτυχιακής χρησιμοποιήθηκε
για διαφορετική λειτουργία και αυτό είναι

το μεγάλο ατού

αυτής της πτυχιακής.
Όταν ο χρήστης ανάψει την κουζίνα το ρελέ έντασης αντι
λαμβάνεται

το ρεύμα που διαρρέεται

από αυτό και προς την

κουζίνα κι όταν τα Ampere ξεπεράσουν το όριο
ενεργοποίησης του ρελέ αυτό ανοίγει την επαφή δευτερεύουσας
σημασίας φορτίου του. Η επαφή εισάγεται ως απλός διακόπτης
προς το μικροελεγκτή κι έτσι υπάρχει η πληροφορία έναρξης
και παύσης λειτουργίας της κουζίνας.
Όλο αυτό έχει στηθεί για το λόγω ότι ο θερμοσίφωνας ανά
βει και σβήνει από τον ασφαλειοδιακόπτη στον ηλεκτρικό πί
νακα ενώ στη κουζίνα πρέπει να βρίσκεται ο ασφαλειοδιακόπτης σε κατάσταση ΟΝ στο 1 συνέχεια διότι αυτή ανάβει από
τους δικούς της διακόπτες.

Ρελέ εντάσεως ή Διαχωριστής

6.2.3

Ρελέ

ισχύος

Χρησιμοποιούνται δύο ρελέ ισχύος, ένα για τον θερμοσίφω
να και ένα για την κουζίνα. Αποτελούνται από δύο ανοιχτές
επαφές το καθένα και είναι υπεύθυνα για τον τερματισμό των
συσκευών.
Αυτό

επιτυγχάνεται

με

την

οδήγηση

δύο μικρότερων

λέ (ανο ιγοκλε ίνοντας το ρεύμα του πηνίου

των

ρελέ

ρε

ισχύος)

που ελέγχονται από τον μικροελεγκτή και προϋποθέτει να έ
χουν μπει σε σειρά οι επαφές τους με την φάση και ουδέτερο
της γραμμής λειτουργίας των συσκευών.

I
·:·,
Εχήμα 6.3

Α7
Ρελέ ισχύος οικιακού πίνακα

I

Ηλεκτρονικά υλικά

6.2.4

Μικροελεγκτής ATMEGA8535

Εχήμα 6.4 ATMEGA 8535

Τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στο κεφάλαιο 2

6.2.5

Μετασχηματιστής Εντάσεως

0 Μετασχηματιστής Έντασης Μ/Ε επιτρέπει την κεντρική φά
ση L της οικίας να περνά από μια οπή που διαθέτει επάνω στο
σώμα του και να μετατρέπει στην έξοδό του συνεχές τάση 0 5 V ανάλογα με την ποσότητα του ρεύματος που διέρχεται μέσα
από αυτό. Η τάση αυτή οδηγείται στον ADC του μικροελεγκτή
και μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα των 8 bit όπου επεξεργάζε
ται και με κατάλληλους υπολογισμούς επιτυγχάνεται η έξοδος
προς την οθόνη.

Σχήμα 6.5

Μετασχηματιστής εντάσεως

i-Snail-VC-25 Current Sensor 25Amp [35011 - 51.54€; Future House, Fulurello...

fuoirc nouso

3 -25

ΐ ΐμνθ CurrentSensor ZSAmp

Σε)άδα I i

i-Snail-VC-25 Current Sensor 25Amp [3501] - 51.546 ; Future House, Future Ho...

ΣτΛίία 2 at

^

■w.futurehi:use.gr/index.php7miiin_page-product_info&cP»th-49_33&produc... 22/8/2010

6.2.6 Μαγνητικός Διακόπτης
Η Μαγνητικός Διακόπτης τοποθετείται στην εξώπορτα σε κα
τάλληλη θέση ώστε να δίνει κάθε φορά σήμα στον μικροελεγκτή
όταν ανοίγει. Πρόκειται για δύο μικρά πλαστικά υλικά από τα
οποία το ένα χωρίς τα καλώδια στερεώνεται

επάνω στην εξώ

πορτα και το άλλο σε σταθερό μέρος έτσι ώστε να κοιτάζονται
αντικριστά σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους. Η επαφή λει
τουργεί

σε κατάσταση ανοιχτή - κλειστή όπως φαίνεται

στο

παρακάτω διάγραμμα.

Εχήμα 6.8 Μαγνητικός διακόπτης. Σχέδιο επαφών Μαγνητικού διακόπτη

6.2.7 Οθόνη LCD Display

Η οθόνη αποτελείται από 2 σειρές 16 χαρακτήρων η κάθε
μια. Έχει χαρακτήρες άσπρου χρώματος και μπλε φωτισμένο φό
ντο. Στον παρακάτω datasheet

(Σχήμα 6.9) της οθόνης αναφέ-

ρονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την συνδε
σμολογία της.

Σχήμα 6.9

Οθόνη LCD χαρακτήρων 2X16

6.2.8 Τρανζίστορ 2Ν3053
To τρανζίστορ λειτουργεί
και

ενισχύει

ως

ενισχυτής κοινού

το ρεύμα της συνδεδεμένης ακίδας

εκπομπού

εξόδου του

μικροελεγκτή σε περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται,

όπως στα

switch ρελέ της πλακέτας του θερμοσίφωνα και της κουζίνας.

2Ν3053, A
CASE 79-04, STYLE 1
ΤΟ-39 (TO-205AD)
3Colle

GENERAL PURPOSE
TRANSISTORS
NPN SILICON
Εχήμα 6.11

Τρανζίστορ 2N3053A NPN

6.2.9 Τιμολόγιο ΔΕΗ
Βάση αυτών των τιμολογίων προέκυψε η συνολική κατά προ
σέγγιση τιμή της κιλοβατώρας.

ές ενέργειας, ελάχιστη χρέωση: όπως στο τιμολόγιο Γ1
/ονικήςχρέωσης"):

:

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όταν έγινε η σύλληψη της

ιδέας για το θέμα της πτυχιακής

φάνταζαν όλα εύκολα περισσότερο από άποψη

κατασκευής

και

Στην κατασκευή προέκυψαν δύο σημαντικά προβλήματα,

ένα

λιγότερο προγραμματιστικά.

για να έχουμε τα Watt κατανάλωσης στην οθόνη, και

ένα πώς

το πρόγραμμα θα δέχεται είσοδο από το άναμμα της κουζίνας
αφού αυτή δεν αναβοσβήνει από τον ασφαλειοδιακόπτη αλλά από
τα δικά της χειριστήρια.
Ηταν δύο προβλήματα που δεν ήταν ξεκαθαρισμένα πριν την
απόφαση του θέματος αλλά αναζητήθηκε λύση μετά την οριστι
κοποίηση του θέματος με ρίσκο να μην υλοποιηθεί.
Το πρώτο λύθηκε γρήγορα αναζητώντας κάποιο μετασχηματι
στή έντασης δηλαδή να έχει έξοδο κατάλληλη για είσοδο στον
μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακού σήματος του μικροελεγκτή
atmega 8535.
Όμως ήταν πολύ ακριβά της τάξης των 300€ πράγμα που θα
τίναζε την πτυχιακή στον αέρα από άποψη κόστους.
με πολύ ψάξιμο και

Σιγά σιγά

επιμονή ανακαλύφθηκε αυτό το υλικό σε

μια ιστοσελίδα ακριβώς για τα μέτρα της πτυχιακής σε λογική
τιμή 52€.
Όσον αφορά στο άλλο θέμα,

ζητήθηκε μια γνώμη από τον η

λεκτρολόγο μηχανικό τον Υποτομεάρχη Κύριο Στρατηγόπουλο Πε
ρικλή του τομέα συντήρησης ΑΗΣ ΔΕΗ Κομοτηνής όπου εργάζομαι
και προέκυψε κάποιο υλικό από τον κατάλογο της HAGER ηλεκτρολογικών υλικών, το οποίο ονομαζόταν Διαχωριστής φορτίου
ή ρελέ έντασης ED-183.
Η δουλειά του είναι να βγάζει εκτός ρεύματος μια από δύο
ενεργοβόρες συσκευές για προστασία των καλωδίων με μια επα
φή που ανάλογα το ρεύμα που
κλειστή.

το διαρρέει

δίνει

ανοιχτή ή

Με μία διαφοροποίηση στη ^^ειτουργία τσποθετήθηκε για την
πτυχιακή αφήνοντας την επαφή αυτή ελεύθερη από υψηλή τάση
και φορτία, οδηγήθηκε ως είσοδος προς τον μικροελεγκτή και
όταν ανάβει η κουζίνα τραβά πολύ ρεύμα και έτσι η επαφή αλ
λάζει

κατάσταση,

προσπαθώντας

ρεύματος τη δεύτερη συσκευή.

υποτίθεται
Πετυχαίνεται

να

βγάλει

εκτός

έτσι να υπάρχει

αλλαγή κατάστασης της επαφής κάθε φορά που ανάβει η κουζί
να. Με αυτό το τέχνασμα λοιπόν λύθηκε όλο το κατασκευαστικό
πρόβλημα.
Μια άλλη σημαντική δυσκολία στο πρόγραμμα παρουσιάστηκε
όταν έπρεπε να δοθούν

χρόνοι έναρξης λειτουργίας των συ

σκευών και ο έλεγχός τους για να γίνουν οι ειδοποιήσεις και
ο αυτόματος τερματισμός τους.

Ευτυχώς όλο αυτό λύθηκε με

τις μεταβλητές bool και counters μέσα στο πρόγραμμα.
Πρέπει να τονιστεί ότι για την υλοποίηση της πτυχιακής
στον απαιτούμενο χρόνο του εξαμήνου καταβλήθηκαν υπεράνθρω
πες προσπάθειες,

πιέσεις και

στερήσεις,

διότι

δεν

υπήρχε

αρκετός χρόνος λόγω της εργασίας μου στον ΑΗΣ ΔΕΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
και λόγω οικογενειακών μου υποχρεώσεων καθότι είμαι πολύτε
κνος πατέρας με 4 ανήλικα παιδιά.

Ευ χα ρ ιστ ίε ς

Το να τελειώνεις το ΤΕΙ Βιομηχανικής Πληροφορικής Καβά
λας στον απαιτούμενο χρόνο των 8 εξαμήνων χρωστώντας μόνσ
ένα εργαστήριο

είναι μια επιτυχία,

μια

επιτυχία που ήρθε

πέρα από τις δικές μου δυνάμεις και με την υποστήριξη και
τη βοήθεια κι άλλων ανθρώπων.
Γι' αυτό η συνείδησή μου λέει ότι πρέπει να ευχαριστήσω
κάποιους ανθρώπους, και πρώτα από όλα την γυναίκα μου Φραγκούλη Μαρία όπου κατά την διάρκεια των σπουδών μου με συ
μπαραστεκόταν πάντα και συμμετείχε στις δικές μου αγωνίες
και αγώνες και συγχρόνως έφερνε στον κόσμο άλλα τρία παιδ ιά.
Έπειτα οφείλω ένα ευχαριστώ στα παιδιά μου πιο πολύ για
την έλλειψη φροντίδας και την απουσία μου απ' αυτά κατά τη
διάρκεια των σπουδών μου.

Από την μεριά του εργασιακού μου περιβάλλον
Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια και συμπαράσταση τους εξής:

Τον Προϊστάμενό μου

Τομεάρχη ΑΗΣ ΔΕΗ Κομοτηνής κύριο Κε-

σκεσιάδη Παρασκευά.
Τον Υποτομεάρχη ΑΗΣ ΔΕΗ Κομοτηνής κύριο
Στρατηγόπουλο Περικλή και
Τον Υπομηχανικό κύριο Τσενικλή Παρασκευά.

Στο ΤΕΙ Ευχαριστώ τον Κύριο Δρ Πογαρίδη Δημήτριο Υπεύθυνο
καθηγητή της πτυχιακής μου και Ευχαριστώ επίσης όλους τους
παρακάτω καθηγητές

και

καθηγήτριες

στα εξάμηνα των σπουδών μου

που

κατά

καιρούς

είχα

Αθηνέλλης Αλέξανδρος
Αλεξάνδρου Ζταύρος
Βασιλειάδου Θάλεια
Βραδέλης Ιωάννης
Βροχίδου Ελένη
Βογιατζής Κορνήλιος
Γεωργιάδης Γιώργος
θεοδωρίδης Δημήτρης
Κατέβας Δημήτριος
Δρ Καμπουρλάζος Βασίλειος
Κουτσουπάκης Γιώργος
Μανιός Μηχάλης
Δρ Κυραναστάσης Γεώργιος
Δρ Μερτζανίδης Κωνσταντίνος
Μήτσα Αικατερίνη
Μπαξεβάνης Χριστόφορος
Δρ Μωυσιάδης Ελευθέριος
Δρ Παπαδάκης Στέλιος

Προϊ<

! Τμήματος Βιομηχανικής Πληροφ.

Παπακώστας Γεώργιος
Πάτσα Δημήτριο
Παράσογλου Τύχων
Παχίδης Θεόδωρος
Δρ Τσιάντος Βασίλειος
Τσαγκαλίδης Ηλίας
Δρ Τσινάκος Αύγουστος

Πρώην Προϊστάμενος του Τμήματος Βιομηχ. Πληροφ.

Τσαχουρίδης Βασίλειος
Τσέτσος Κώστας
Τσίκνας Κωνσταντίνος
Τσουκαλάς Βασίλης
Χ"μιχαηλίδης Ανέστης
Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα
Χουρμουζιάδης Κωνσταντίνος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΕΤΩΝ
circuit maker
CodeVisionAVR C Compiler 1.2.5.5
Microsoft word, excel, power point 2003
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