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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις μέρες μας, οι δεξιότητες ρομποτικής είναι απαραίτητες στις περισσότερες βιομηχανίες και γενικότερα στις
τεχνολογικές απαιτήσεις της καθημερινότητας μας. Για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, πρέπει να βελτιώσουμε τα
προγράμματα σπουδών των μαθητών με την εισαγωγή της ρομποτικής.
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι η δημιουργία ρομποτικών κυκλωμάτων και η αποτελεσματική τους χρήση με την
εισαγωγή του προγραμματισμού στις πλατφόρμες Arduino και Tinkercad. Η πλατφόρμα Arduino είναι μια ανοιχτή
ηλεκτρονική πλατφόρμα που βασίζεται σε ένα «εύκολο στη χρήση» υλικό και λογισμικό. Το Arduino έχει δημιουργηθεί
ως μια εύκολη εφαρμογή για πρωτότυπα, στοχεύοντας να προσεγγίσει μαθητές που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία
στα ηλεκτρονικά και τον προγραμματισμό. Από τότε όμως που έγινε γνωστό σε ένα ευρύτερο κοινό, το Arduino
ξεκίνησε να αλλάζει και να προσαρμόζεται στις καινούριες απαιτήσεις και προκλήσεις, διαφοροποιώντας αυτό που
προσφέρει από απλά κυκλώματα των 8-bit σε εφαρμογές IoT, 3D printing και ενσωματωμένα περιβάλλοντα εργασίας
(embedded environments). Το λογισμικό προσφέρεται επίσης δωρεάν και αναπτύσσεται με τη συμβολή των χρηστών
ανά το παγκόσμιο. Οι πλακέτες Arduino μπορούν να διαβάσουν με τις εισόδους τους - για παράδειγμα έναν αισθητήρα
φωτός, έναν αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος, έναν κουμπί ή ένα μήνυμα από το Twitter και να το μετατρέψουν σε
έξοδο ενεργοποιώντας έναν κινητήρα, ένα LED, ή δημοσιεύοντας κάτι στο διαδίκτυο. Ο προγραμματισμός του Arduino
μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Arduino (βασισμένη στην C) και το
λογισμικό Arduino .
Ομάδα-Στόχος:
Ÿ

Μαθητές μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχουν λιγότερες ευκαιρίες

Ÿ

Εκπαιδευτές μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την ρομποτική και άλλα
πεδία

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΑΣΚΉΣΕΩΝ
Οι ασκήσεις είναι οργανωμένες σε 3 μαθήματα: μάθημα 4, μάθημα 5, μάθημα 6. Σε κάθε μάθημα υπάρχουν διάφορα
παραδείγματα ταξινομημένα βάση βαθμού δυσκολίας, από τα βασικά στα πιο δύσκολα. Για τις περισσότερες ασκήσεις
υπάρχει λύση διαδικτυακά στο Tinkercad, όπου μπορείτε να δείτε τον κώδικα, και να προσομοιώσετε τη λειτουργία του
κυκλώματος.
Οι ασκήσεις έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την πραγματική συναρμολόγηση υλικού χρησιμοποιώντας μια πλακέτα
συναρμολόγησης-protoboard .Αν επιθυμείτε μπορείτε να τις προσομοιώσετε, παρόλο που θα χάσετε όλο το
διασκεδαστικό κομμάτι της συναρμολόγησης των ηλεκτρονικών κομματιών.
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Οι ασκήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την εισαγωγή διαφορετικών στοιχείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε οποιαδήποτε ρομπότ (δίοδοι, αισθητήρες, οθόνες LCD, κ.λπ.) σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης. Η προτεινόμενη
προσέγγιση για την λύση αυτών των ασκήσεων έχει ως εξής:

Ÿ

Λύστε τις ασκήσεις του μαθήματος 4, μέσω της προσομοίωσης του Tinkercad και στη συνέχεια συναρμολογείστε τα
κυκλώματα και προγραμματίστε το Arduino UNO.

Ÿ

Βρείτε στο Tinkercad παρόμοια κυκλώματα και δουλέψτε σε αυτά.

Ÿ

Λύστε τις ασκήσεις του μαθήματος 5, μέσω του Tinkercad και μετά συναρμολογήστε τα κυκλώματα.

Ÿ

Βρείτε στο Tinkercad παρόμοια κυκλώματα και δουλέψτε σε αυτά.

Ÿ

Λύστε τις ασκήσεις που δίνονται στο κιτ της Elegoo Robot Car, συναρμολογώντας το αυτοκίνητο με τη χρήση των
αισθητήρων.

Ÿ

Λύστε τις ασκήσεις του μαθήματος 6.

ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Ÿ Arduino UNO with ATMEGA328P.
Ÿ Breadboard, may be a tiny one like this or better a bigger one like this.
Ÿ Leds: red, green and yellow.
Ÿ 3 micro push buttons.
Ÿ 3 x 10K resistor.
Ÿ 3x 220 ohm resistor.
Ÿ 2x 10K potentiometer.
Ÿ LM35 temperature sensor.
Ÿ Parallax ping ultrasound distance sensor. It is an expensive one and it is used because it is modelized in

Tinkercad but it can be replaced with minimal circuit and code changes with the much cheaper HC-SR04.
Ÿ Micro-servo.
Ÿ L293 motor driver.
Ÿ DC micro motor.
Ÿ RGB led strip.
Ÿ RMD6300 RFID card reader.
Ÿ RFID tokens.
Ÿ Arduino yun or Arduino yun shield for arduino uno.
Ÿ N channel mosfet.
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ΜΑΘΗΜΑ 4:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ARDUINO ΚΑΙ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ
Στόχοι
Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν:
Ÿ

Να κατασκευάσουν βασικά κυκλώματα στο Tinkercard

Ÿ

Να δημιουργούν στοιχειώδη κυκλώματα Arduino

Ÿ

Να εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας μπλοκ

Ÿ

Να διαχειρίζονται τα ηλεκτρονικά στοιχεία ως αντιστάσεις, leds, breadboards,…

Ÿ

Να ακολουθούν τις οδηγίες ενός βασικού προγράμματος και να δουν τα αποτελέσματα της εκτέλεσης αυτού του
προγράμματος

Ÿ

Να διαβάσουν και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της C++

Ÿ

Να γράφουν σύντομα και βασικά προγράμματα της C++ χρησιμοποιώντας τις πιο στοιχειώδης δομές της.

Ασκήσεις
Ÿ

Blink: https://www.tinkercad.com/things/ejt30quxU9d

Ÿ

Φώτα τροχαίας (Trafﬁc light): https://www.tinkercad.com/things/cdgx8jSsFSo

Ÿ

Αναβοσβήνει το φως (Switch on/off a light): https://www.tinkercad.com/things/lTBPtStOWzM

1. Blink

Ÿ

Χρησιμοποιήστε το Tinkercad circuits, και δημιουργήστε ένα κύκλωμα με Arduino UNO, μια πλακέτα breadboard, ένα
led φως ενωμένο στο pin8.

Ÿ

Χρησιμοποιήστε μπλοκ (ψευδοκώδικα) και γράψτε ένα πρόγραμμα τo οποίο κάνει το φως να αναβοσβήνει ανά
δευτερόλεπτο

Ÿ

Προσομοιώστε το κύκλωμα στο Tinkercard

Ÿ

Συγκρίνετε τα μπλοκ με τον κώδικα που έχει δημιουργηθεί από το Tinkercad (επιλέγοντας blocks+text και το
Tinkercad θα δημιουργήσει τον κώδικα)

Ÿ

Κατασκευάστε το αντίστοιχο κύκλωμα, προγραμματίστε το με Arduino IDE το και δοκιμάστε το.

Ÿ

Ποια είναι η τιμή του αντιστάτη-resistor και γιατί;
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Κύκλωμα

Όταν το Output του Arduino είναι High αυτό συνεπάγει έξοδο 5V. Όταν ανάβει το led, έχει Vled κοντά στα 2V, οπόταν
Vr=5V-Vled=3V. Εάν θέλουμε το LED να φωτίζει σωστά θα χρειαστούμε αντίσταση 15mA, έτσι ώστε R=3V/15mA =
200ohm.

Μπλοκ

Τα μπλοκ αντιστοιχούν σε στοιχεία βρόχου.
Εκτελούνται μέσα σε ένα ατέρμων βρόχο.

Κώδικας
void setup()
{
pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(8, HIGH); //ON
delay(500);

// During 500 milliseconds

digitalWrite(8, LOW); //OFF
delay(500); // During 500 milliseconds
}
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https://www.tinkercad.com/things/ejt30quxU9d

2. Φώτα τροχαίας
Ÿ Χρησιμοποιήστε το Tinkercad circuits, δημιουργήστε ένα κύκλωμα με Arduino UNO, μια πλακέτα

breadboard, και τρία led (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο) συνδεδεμένα στα pins 2,3,4
Ÿ Χρησιμοποιήστε τα μπλοκ για να γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργεί ένα σηματοφόρο: το

πράσινο φως θα είναι αναμμένο για 20', καθώς το κίτρινο θα πρέπει να αναβοσβήνει 10 φορές και το
κόκκινο θα ανάβει για 20'
Ÿ Προσομοιώστε το κύκλωμα στο Tinkercard
Ÿ Συγκρίνεται τα μπλοκ σας με το κώδικα που έχει δημιουργηθεί από το Tinkercard (επιλέγοντας blocs +

text και το Tinkercad θα δημιουργήσει τον κώδικα)
Ÿ Κατασκευάστε το αντίστοιχο κύκλωμα, προγραμματίστε το με Arduino IDE και δοκιμάστε το.

Κύκλωμα
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Μπλοκ

Κώδικας
void setup()
{
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(2, HIGH); //Green
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
delay(20000);
digitalWrite(2, LOW);
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// during 20s

for (int counter = 0; counter < 10; ++counter) //blink 10 times
{
digitalWrite(3, LOW); //yellow OFF
delay(500);

// during 500 milliseconds

digitalWrite(3, HIGH); //yellow ON
delay(500);

// during 500 milliseconds

}
digitalWrite(2, LOW); //RED
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, HIGH);
delay(20000);

// during 20s

}
https://www.tinkercad.com/things/cdgx8jSsFSo

3. Ανοιγοκλείστε το φως
Ÿ Χρησιμοποιήστε το Tinkercad circuits, και δημιουργήστε ένα κύκλωμα με Arduino UNO, μια πλακέτα

breadboard, ένα led και ένα διακόπτη.
Ÿ Χρησιμοποιήστε τα μπλοκ για να γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο περιμένει το χρήστη να πατήσει το

διακόπτη
Ÿ Προσομοιώστε το κύκλωμα στο Tinkercard
Ÿ Συγκρίνεται τα μπλοκ σας με το κώδικα που έχει δημιουργηθεί από το Tinkercard (επιλέγοντας

blocks+text και το Tinkercad θα δημιουργήσει τον κώδικα)
Ÿ Κατασκευάστε το αντίστοιχο κύκλωμα, προγραμματίστε το με Arduino IDE το και δοκιμάστε το.

Κύκλωμα
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Μπλοκ

Κώδικας
int state = 0;
void setup()
{
pinMode(2, INPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop()
{
if (digitalRead(2) == 1)
{
delay(20);

// Wait for 20 milliseconds to avoid rebounds when pressing

while (digitalRead(2) == 1) { } //wait release
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delay(20);

// Wait for 20 milliseconds to avoid rebounds when releasing

if (state == 1)
{
state = 0;
} else
{
state = 1;
}
}
if (state == 0)
{
digitalWrite(8, LOW);
} else
{
digitalWrite(8, HIGH);
}
}
https://www.tinkercad.com/things/lTBPtStOWzM
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ΜΑΘΗΜΑ 5:
BASIC ARDUINO
Στόχοι
Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος , οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν:
Ÿ

Να χρησιμοποιούν μια οθόνη LCD στο Arduino για την εμφάνιση των μηνυμάτων

Ÿ

Να ξεχωρίζουν την χρήση ψηφιακής και αναλογικής των εισόδων και εξόδων στο Arduino

Ÿ

Να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους αισθητήρων (αισθητήρες θερμοκρασίας, αισθητήρες απόστασης,
αεροκινητήρες)

Ÿ

Να γράφουν βασικά προγράμματα Arduino χρησιμοποιώντας C++.

Ασκήσεις
Ÿ LCD: https://www.tinkercad.com/things/h6c7oCjkj7L
Ÿ ASCII πίνακας: https://www.tinkercad.com/things/icWyROFaZr9
Ÿ Μέτρηση θερμοκρασίας: https://www.tinkercad.com/things/8h3Z9DviRtp
Ÿ Μέτρηση απόστασης με Parallax ping αισθητήρα: https://www.tinkercad.com/things/kDk54zrw28W
Ÿ Servo control: https://www.tinkercad.com/things/9qYj2rVm0jD

1. LCD
Ÿ Χρησιμοποιήστε το Tinkercad circuits, και δημιουργήστε ένα κύκλωμα με Arduino UNO, μια πλακέτα

breadboard και μια οθόνη LCD.
Ÿ Εμφανίστε το μήνυμα “Hello World” στην οθόνη LCD.
Ÿ Προσομοιώστε το κύκλωμα στο Tinkercard
Ÿ Κατασκευάστε το αντίστοιχο κύκλωμα, προγραμματίστε το με Αrduino IDE το και δοκιμάστε το.
Ÿ Για πιο σκοπό χρησιμοποιείται το ποτενσιόμετρο

Κύκλωμα
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Κώδικας
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 13, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup() {
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");
}
void loop() {
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis() / 1000);
}
https://www.tinkercad.com/things/h6c7oCjkj7L
2. Πίνακας ASCII
Ÿ Χρησιμοποιήστε το Tinkercad circuits, και δημιουργήστε ένα κύκλωμα με Arduino UNO, μια πλακέτα

breadboard και μια οθόνη LCD.
Ÿ Εμφανίστε τον πίνακα ASCII στην οθόνη LCD
Ÿ Προσομοιώστε το κύκλωμα στο Tinkercard
Ÿ Κατασκευάστε το αντίστοιχο κύκλωμα, προγραμματίστε το με Arduino IDE το και δοκιμάστε το.
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Κύκλωμα

Κώδικας
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 13, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup()
{
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("ASCII table");
}
void loop()
delay(3000);
for(int i=32; i<256; i++)//from blank space to end of ascii table
{
char msg[20];
lcd.clear();
sprintf(msg,"Ascii:%i Char:%c",i,i);//prints code and character
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(msg);
delay(500);
}
}
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https://www.tinkercad.com/things/icWyROFaZr9

{

3. Μέτρηση θερμοκρασίας
Χρησιμοποιήστε έναν αισθητήρα LM35 που να δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία στην οθόνη LCD.
Συμβουλευτείτε το έγγραφο σχετικά με τον αισθητήρα LM35: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf.
Όπως μπορείτε να δείτε από το έγγραφο, ο αισθητήρας δίνει την τάση 10mV/ºC.
Κύκλωμα

Κώδικας
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 13, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup()
{
// set up the LCD's number of columns and rows:

}
void loop()
{
int temp=analogRead(0)*500/1023;//10mV/ºC -> convert to ºC
char msg[20];
sprintf(msg,"Temp = %d%cC",temp,178);//create the text string to send to the LCD
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(msg);
}

https://www.tinkercad.com/things/8h3Z9DviRtp

lcd.begin(16, 2);
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4. Μέτρηση απόστασης με τον αισθητήρα Paralax Ping
Χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα Paralax Ping για να μετρήσετε μια απόσταση και να δείξετε την απόσταση σε
εκατοστά στην οθόνη. Προσομοιώστε το κύκλωμα στο Tinkercard. Κατασκευάστε το αντίστοιχο κύκλωμα,
και δοκιμάστε το. Αν δεν έχετε αισθητήρα Paralax Ping μπορείτε να το τροποποιήσετε χρησιμοποιώντας ένα
αισθητήρα HC-SR04. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούμε ένα pin για να συνδέσουμε την είσοδο input
trigger και ένα pin για την έξοδο output echo. Αρχεία τεκμηρίωσης: https://www.parallax.com/product/28015
Κύκλωμα

Κώδικας

#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 13, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
const int ping = 2;
void setup()
{
lcd.begin(16, 2);
}
void loop()
{
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// Trigger pin start low
pinMode(ping, OUTPUT); // Output
digitalWrite(ping, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Generation of a 10us HIGH pulse as trigger
digitalWrite(ping, HIGH);
delayMicroseconds(10);

// Reading the echo duration
pinMode(ping, INPUT); // set to input for echo
long duration = pulseIn(ping, HIGH);
// Calculating the distance
int distance= duration/58;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Distance: ");
lcd.print(distance);
}

https://www.tinkercad.com/things/kDk54zrw28W

digitalWrite(ping, LOW);

5. Servo control

Ελέγξτε το servo σε σχέση με τη θέση του ποτενσιόμετρου. Συνδέστε το ποτενσιόμετρο έτσι ώστε η τιμή του
να κυμαίνεται μεταξύ 0-5 V στο pin Α3. Συνδέστε το servo με το pin D9 έτσι ώστε να ελέγχεται η παραγωγή
σήματος μέσω του servo.
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Κύκλωμα

Κώδικας
#include <Servo.h>
Servo servo;
#deﬁne pinPotentiometer A3
void setup()
servo.attach(9);
}

void loop()
{
int potentiometer=analogRead(pinPotentiometer);
int position=map(potentiometer,0,1023,0,180);
servo.write(position);
}
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https://www.tinkercad.com/things/9qYj2rVm0jD

{

ΜΑΘΗΜΑ 6:
ADVANCED ARDUINO
Στόχοι
Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι μαθητές θα μπορούν:
Ÿ Να χρησιμοποιήσουν υλικό και λογισμικό Arduino συνδυαστικά
Ÿ Να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν σύνθετες δομές C++ Arduino και να χρησιμοποιούν πολύπλοκες

κλάσεις και αντικείμενα (classes and objects).
Ÿ Να δημιουργούν βιβλιοθήκες με συναρτήσεις C++ κλάσεις και αντικείμενα.
Ÿ Να κατανοούν τις σχηματικές παραστάσεις και να τις χρησιμοποιούν ως οδηγό για τη συναρμολόγηση

κυκλωμάτων με τη χρήση Arduino και άλλων υλικών.
Ÿ Να συνδέουν το Arduino με άλλες πλατφόρμες και να δημιουργούν μικτές λύσεις λογισμικού/υλικού

Ασκήσεις
Ÿ PWM έλεγχος: https://www.tinkercad.com/things/hm05Kl1ERG5
Ÿ Εφέ φωτισμού
Ÿ Έλεγχος πρόσβασης με arduino yun: https://github.com/fperal/AccessControl

1. PWM έλεγχος
Ÿ Χρησιμοποιήστε το Tinkercad circuits, και δημιουργήστε ένα κύκλωμα Arduino UNO, μια πλακέτα

breadboard, μια οθόνη LCD, έναν οδηγό και ένα κινητήρα DC. Θα έχει 3 κουμπιά: το ένα για ρυθμίζει την
δεξιόστροφη περιστροφή, ένα για την αριστερόστροφη περιστροφή και το άλλο για να σταματάει τον
κινητήρα. Θα έχει κι ένα ποτενσιόμετρο που θα ρυθμίζει την ταχύτητα.
Ÿ Προσομοιώστε το κύκλωμα στο Tinkercard
Ÿ Κατασκευάστε το αντίστοιχο κύκλωμα προγραμματίστε το με Arduino και δοκιμάστε το.

Κύκλωμα
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Κώδικας
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 13, en = 11, d4 = 7, d5 = 6, d6 = 5, d7 = 4;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
#deﬁne clockwise 0
#deﬁne counterclockwise 1
#deﬁne stop 2
#deﬁne enable 3
#deﬁne MotorPositive 9
#deﬁne MotorNegative 10
#deﬁne ButtonCW 15
#deﬁne ButtonCCW 16
#deﬁne ButtonStop 17

void SetMotorDirection(int dir);
void SetMotorSpeed(int percent);

void setup()
{
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
pinMode(enable,OUTPUT);
pinMode(MotorPositive,OUTPUT);
pinMode(MotorNegative,OUTPUT);
pinMode(ButtonCW,INPUT);
pinMode(ButtonCCW,INPUT);
pinMode(ButtonStop,INPUT);

}
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void loop()
{
if (digitalRead(ButtonCW))
{
SetMotorDirection(clockwise);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Dir: CW ");
}
if (digitalRead(ButtonCCW))
{
SetMotorDirection(counterclockwise);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Dir: CCW ");
}
if (digitalRead(ButtonStop))
{
SetMotorDirection(stop);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Dir: stop ");
}
int speed=analogRead(A0)/10;
SetMotorSpeed(speed);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Speed: ");
lcd.print(speed);
lcd.print(" ");
}
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void SetMotorSpeed(int percent)
{
analogWrite(enable,percent*2.55);
}
void SetMotorDirection(int dir)
{
switch(dir)
{
case clockwise:
digitalWrite(MotorPositive,HIGH);
digitalWrite(MotorNegative,LOW);
case counterclockwise:
digitalWrite(MotorPositive,LOW);
digitalWrite(MotorNegative,HIGH);
break;
case stop:
digitalWrite(MotorPositive,HIGH);
digitalWrite(MotorNegative,HIGH);
break;
}
}

https://www.tinkercad.com/things/hm05Kl1ERG5

break;

2. Εφέ φωτισμού
Θα χρησιμοποιήσουμε τη κλάση - class FastLED για να δημιουργήσουμε κάποια εφέ φωτισμού με μια έγχρωμη
λωρίδα led.
Αρχεία τεκμηρίωσης:
Ÿ Fastled class
Ÿ Fastled basic usage
Ÿ RGB led strip
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Κώδικας
#include "FastLED.h"
#deﬁne NumLeds 30
#deﬁne DATA_PIN 6
CRGB leds[NumLeds];
void setup()
{
FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NumLeds);
randomSeed(analogRead(0));
}
void loop()
{
//white sweep
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i] = CRGB::White; FastLED.show(); delay(30);
leds[i] = CRGB::Black; FastLED.show(); delay(30);
}

//color gradient
//red increasing gradient
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i].red=i; FastLED.show();
delay(100);
}
//clearing red
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
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{
leds[i].red=0; FastLED.show();
delay(100);
}
//gree increasing gradient
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i].green=i; FastLED.show();
delay(100);
}
//clearing gree
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i].green=0; FastLED.show();
delay(100);
}

//blue increasing gradient
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i].blue=i; FastLED.show();
delay(100);
}
//clearing blue
for(int i=0; i<NumLeds; i++)
{
leds[i].blue=0; FastLED.show();
delay(100);
}
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//random colors on each led
int time=millis();
do
{
int red,green,blue,led;
red=random(255);
green=random(255);
blue=random(255);
led=random(NumLeds);
leds[led].red=red;
leds[led].blue=blue;
leds[led].green=green;
FastLED.show();
} while (millis()<(time+5000)); //during 5seconds
}

3. Σύστημα πρόσβασης με Arduino Yun
Ÿ Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να ελέγξει την πρόσβαση του σημείου από όπου ελέγχετε μια

ηλεκτρική κλειδαριά χρησιμοποιώντας RFID tokens και RFID lector RMD6300, με Arduino Yun.
Ÿ Το Arduino Yun θα διατηρεί ένα αρχείο με εξουσιοδοτημένους χρήστες, tokens (κωδικός πιστοποίησης

χρήστη) και άλλα αρχεία καταγραφής πρόσβασης
Ÿ Το πρόγραμμα θα διαβάζει τις tokens μέσω του RMD6300, το οποίο θα συνδεθεί σε μια σειριακή θύρα, για

να ελέγξει εάν το token είναι εξουσιοδοτημένο και να επιτρέψει την πρόσβαση στον χρήστη.
Αρχεία Τεκμηρίωσης:
Ÿ RMD6300
Ÿ RFID tokens
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Κύκλωμα

26

Κώδικας
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// RFIDYun
// Arduino program uses RMD6300 to read RFID tokens
// Linino part stores RFID valid numbers in a ﬁle named users
// users format is similar to /etc/passwd: one line for each user
//
//

line format is RFIDid:username
RFIDid is a 7 digit number

#include <FileIO.h>
#include <Bridge.h>

//DEBUG uses "serial" console. If it is not available it freezes at the beginning of the program
//#deﬁne DEBUG
//FILEDEBUG uses access log ﬁle to log button apen as well as rﬁd login
#deﬁne FILEDEBUG
//#include <SoftwareSerial.h>
#include <AltSoftSerial.h>
//AltSoftSerial work better than softwareserial (better performance)
//it uses a timer
AltSoftSerial RFID; //(RX=13, TX=5)
//SoftwareSerial RFID(2,8); //(RX=2, TX=8)
unsigned char HexToNum(unsigned char digit);
int TagCheck(unsigned long int code, char *tag);
unsigned long int longCalcCode(char *tag);
int ReadUser(File&, char *tag, char *username);
String getTimeStamp();
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//green led pin 8
//red led pin 10
#deﬁne GREEN 8
#deﬁne RED 10
#deﬁne BUTTON 11
void setup()
{
RFID.begin(9600); // start serial to RFID reader
pinMode(GREEN, OUTPUT);
pinMode(RED, OUTPUT);
Bridge.begin(); //start communication with linino
#ifdef DEBUG
Console.begin(); //start communication with ethernet console (300bps)
while (!Console); //wait until console is ready
Console.println("Arduino starting......");
#endif
/* //initialize comunication with the ﬁlesystem in the linino part
FileSystem.begin();
FileSystem.open("users",FILE_READ);
*/
}
void loop()
{
char tag[14];
int index = 0;
int i;
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char rﬁd[10], user[25], userOK[25] = "";
//create objets UsersFile, linked to users in linino, open for reading
File UsersFile = FileSystem.open("/root/users", FILE_READ);
if (RFID.available() > 13) //RFID token is 13 bytes long, so I check if there is at least 13 bytes
{
do //making a sweep of the 13 bytes and putting all together in a string
{
i = RFID.read();
#ifdef DEBUG //printing the code readed to the console terminal
Console.print(i);
Console.print(" ");
#endif
tag[index++] = i;
} while (i != 3);
#ifdef DEBUG
Console.println(" "); //sending LF to the console (if not it does not show)
#endif
int OK = 0;
while (ReadUser(UsersFile, rﬁd, user) == 0) //we will sweep all users ﬁle until user found or EOF
{
if (TagCheck(atol(rﬁd), tag)) //convert string to number and check against tag
{
OK = 1;
strcpy(userOK, user);
}
}
UsersFile.close(); //ﬁnished reading, ﬁle closed
//creating log, it will add user to the end of the log ﬁle
File LogFile = FileSystem.open("/root/accesslog", FILE_APPEND);

29

if (OK)
{
#ifdef DEBUG
Console.println("OK");
Console.print("Hello ");
Console.println(userOK);
#endif
LogFile.print(userOK); //log access to ﬁle
LogFile.print(" access at "); LogFile.println(getTimeStamp());
digitalWrite(GREEN, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(GREEN, LOW);
}
else
{
#ifdef DEBUG
Console.println("ERROR");
#endif
digitalWrite(RED, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(RED, LOW);
}
LogFile.close();
delay(3000);
while (RFID.available())RFID.read(); //ﬂush seem not to work well, so I read all data from RFID to empty it
//without this, it reads 6 times each RFID.
RFID.ﬂush();
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}
//getting date in seconds from midnight
String sDate=getTimeStamp();
String sDay=sDate.substring(0,1);
String sHours=sDate.substring(11,13);
String sMinutes=sDate.substring(14,16);
String sSeconds=sDate.substring(17,19);
unsigned long int seconds=3600*sHours.toInt()+60*sMinutes.toInt()+sSeconds.toInt();
int OpenTheDoor=0;
// calendar ﬁle /root/calendar
//format HH:MM/O for open the door
//and HH:MM/C for close the door
if (sDay.toInt()<6) //from monday to friday
{
File CalendarFile = FileSystem.open("/root/calendar", FILE_READ);
//Reading lines from the ﬁle. The lines are marked with the time in wich we open or close the door
while(CalendarFile.available()>0)
{
String line=CalendarFile.readStringUntil('\n');
if (line.length()==7 && line.substring(0,1)!="#")
{
//tranlating HH:MM to seconds from midnight
unsigned long int LineSeconds=3600*(line.substring(0,2)).toInt()+60*(line.substring(3,5)).toInt();
if (seconds>LineSeconds)
{
if (line.substring(6,7)=="O") OpenTheDoor=1;
if (line.substring(6,7)=="C") OpenTheDoor=0;
}
}
}
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CalendarFile.close();
}

if(!digitalRead(BUTTON)) //user request to open the door (pull-up)
{
if(OpenTheDoor) //if the schedule says the door should be opened now
{
#ifdef DEBUG
Console.println(" / Open / ");
#endif
#ifdef FILEDEBUG
File LogFile = FileSystem.open("/root/accesslog", FILE_APPEND);
LogFile.print("BUTTON access at "); LogFile.println(getTimeStamp());
#endif
digitalWrite(GREEN, HIGH); //it will blink open
delay(1000);
digitalWrite(GREEN, LOW);
}
else
{
digitalWrite(GREEN, LOW);
digitalWrite(RED,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(RED, LOW);
}
}
/*
if(OpenTheDoor) //if the schedule says the door should be opened now
{
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#ifdef DEBUG
Console.println(" / Open / ");
#endif
digitalWrite(GREEN, HIGH); //it will blink open 1s every 10s
delay(1000);
digitalWrite(GREEN, LOW);
delay(9000);
}
else
{
#ifdef DEBUG
Console.println(" / close / ");
#endif
delay(10000);
}
*/
}
///////////////////////////////////////////////////////
// HexToNum
//
// Convert a HEX digit in ASCII format to a number with its value
//
unsigned char HexToNum(unsigned char digit)
{
if ( (digit >= '0') && (digit <= '9') ) return digit - 48;
if ( (digit >= 'A') && (digit <= 'F') ) return digit - 55;
if ( (digit >= 'a') && (digit <= 'f') ) return digit - 87;
}
////////////////////////////////////////////////////////
// TagCheck
//
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// Check decimal number printed on tag against tag readed
// by RFID sensor in HEX format
//
// code -> decimal code printed on tag
//

tag[] -> character array containig tag in HEX format

//
int TagCheck(unsigned long int code, char *tag)
{
unsigned char HexData[4];
for (int i = 3, index = 0; i < 11; i = i + 2, index++) HexData[index] = (HexToNum(tag[i]) << 4) + HexToNum(tag[i +
1]);
int i = 0;
int checksum = 0x0A;
unsigned long int CalcCode = HexData[0];
while (i < 4)
{
checksum = checksum ^ HexData[i];
CalcCode = (CalcCode << 8) + HexData[i++]; //generate the code using hex digits weights
}
return code == CalcCode;
}
////////////////////////////////////////////////////////
//

longCalcCode

//
//

Convert RFID sensor in HEX format to numeric format

//

as printed in tags

//
//
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code -> decimal code printed on tag

//

tag[] -> character array containig tag in HEX format

//
unsigned long int longCalcCode(char *tag)
unsigned char HexData[4];
for (int i = 3, index = 0; i < 11; i = i + 2, index++) HexData[index] = (HexToNum(tag[i]) << 4) + HexToNum(tag[i +
1]);
int i = 0;
int checksum = 0x0A;
unsigned long int CalcCode = HexData[0];
while (i < 4)
{
checksum = checksum ^ HexData[i];
CalcCode = (CalcCode << 8) + HexData[i++]; //generate the code using hex digits weights
}
return CalcCode;
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ReadUser
//
// Reads linino ﬁle for the next tag id
// Returns tagID in string format at tag and username also in string format at username
// Returns 0 if everything went OK and >0 if there is some error:
// 1 -> Error reading ﬁle /root/users
// 2 -> Error: /root/users may be empty?
int ReadUser(File& UsersFile, char *tag, char *username)
{
if (UsersFile == 0) return 1;
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if (UsersFile.available() == 0) return 2; //no data found. Maybe EOF?
char data[25] = "xx";
int i = 0;
while (UsersFile.available() > 0 && data[i] != '\n') //read ﬁle until EOF or LF found
{
data[i] = UsersFile.read();
if (data[i] != '\n') i++; //next char until LF found
}
i = 0;
do //read tag, until : found
{
tag[i] = data[i];
} while (data[++i] != ':');
tag[i++] = '\0'; //add string terminator
int n = 0;
do //read username, until LF found
{
username[n++] = data[i];
} while (data[++i] != '\n');
username[n] = '\0'; //add end of string
return 0; //all went OK
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// getTimeStamp()
//
// This function return a string with the time stamp
//
// From https://www.arduino.cc/en/Tutorial/YunDatalogger
//
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String getTimeStamp()
{
String result;
Process time;
// date is a command line utility to get the date and the time
// in different formats depending on the additional parameter
time.begin("date");
time.addParameter("+%u %D %T"); // parameters: D for the complete date mm/dd/yy
// T for the time hh:mm:ss
// u for week day number (1 is monday)
time.run(); // run the command
// read the output of the command
while (time.available() > 0) {
char c = time.read();
if (c != '\n') {
result += c;
}
}
return result;
}
https://github.com/fperal/AccessControl
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΑΚΕΤΑ / BREADBOARD
Το Βreadboard είναι μια μονάδα για την κατασκευή προσωρινών κυκλώματα (πρωτοτύπων) και δεν απαιτεί απολύτως
καμία συγκόλληση. Επίσης επιτρέπει την εύκολη προσθήκη νέων εξαρτημάτων ια την επέκταση του ρομπότ έτσι ώστε
να καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην
εγκυκλοπαίδεια Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Breadboard

ΦΩΣ LED
To LED (Light Emitting Diode) είναι ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φώς όταν του παρέχεται μια ηλεκτρική τάση
κατά τη φορά ορθής πόλωσης. Το χρώμα του εξαρτάται από τη χημική σύσταση του ημιαγώγιμου υλικού που
χρησιμοποιείται. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντίσταση για να περιορίσει την ένταση. Τυπικά έχει άμεση πτώση τάσης
κοντά στα 2V. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην εγκυκλοπαίδεια Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
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ΚΟΥΜΠΙΑ MICRO PUSH
Είναι ένας διακόπτης όπως οι άλλοι. Κλείνει ένα κύκλωμα

ΑΝΤΙΣΤΑΤΗΣ
Ο αντιστάτης είναι ένα εξάρτημα που χρησιμοποιείται σε ένα κύκλωμα για τον έλεγχο της ροής του ρεύματος. Υπάρχει
κωδικός χρώματος για τον προσδιορισμό της αντίστασης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην
εγκυκλοπαίδεια Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor

ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ / POTENTIOMETER
Είναι μια συσκευή μεταβλητής αντίστασης με τρεις ακροδέκτες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεταβλητή
αντίσταση ή ως διαχωριστής τάσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην εγκυκλοπαίδεια
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
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LM35
Το LM35 είναι ένας αισθητήρας θερμοκρασίας ο οποίος έχει 3 πόδια: έντασης, εξόδου και γείωσης. Το αποτέλεσμα output είναι 10mV/ºC. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα texas instrument:
www.ti.com/product/lm35

PARALLAX PING
Είναι ένας αισθητήρας υπερήχων. Εκπέμπει παλμούς υπερήχων 40Khz και μετράει το χρόνο μεταξύ της στιγμής όπου
εκπέμπει ένα παλμό και λαμβάνει πίσω την αντανάκλαση του, δίνοντας σαν αποτέλεσμα ένα παλμό 5V με μεταβλητή
διάρκεια αναλογικά της μετρημένης απόστασης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε parallax
https://www.parallax.com/product/28015.

MICRO-SERVO
Οι κινητήρες servo είναι μικρές συσκευές που έχουν έναν εξωτερικό άξονα ο οποίος ελέγχεται από μια
πλακέτα και διατηρεί τον άξονα σε μια σταθερή θέση. Αυτός ο άξονας μπορεί να μετακινηθεί με ακρίβεια. Η
θέση του servo ελέγχεται από τον κύκλο λειτουργίας ενός σήματος PWM με συχνότητα 50Hz. Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην εγκυκλοπαίδεια Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Servo_control
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L293
Πρόκειται για ένα οδηγό κινητήρα με γέφυρα. Παρέχει πλήρη έλεγχο ενός κινητήρα, συμπεριλαμβανομένου του
αμφίδρομου ελέγχου (bidirectional control) και πέδησης (braking). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
στην εγκυκλοπαίδεια Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/H_bridge

MICROMOTEUR A COURANT CONTINU
Ένας κινητήρας είναι κατάλληλος για την κίνηση μικρών ρομπότ. Μπορεί να λειτουργήσει μέσω ενός οδηγού (όπως
L293 ή L298) καθώς χρειάζεται τάση που υπερβαίνει τα 100 mA. Ο κινητήρας περιστρέφεται συνήθως με μερικές
χιλιάδες (rpms) έτσι ώστε να μειωθούν οι αριθμοί στροφών και να αυξηθεί η ροπή. Ο κινητήρας είναι συνήθως
εξοπλισμένος με ένα γρανάζι.

N CHANNEL MOSFET
Είναι ένα τρανζίστορ ισχύος που ελέγχεται από την πύλη που συνήθως χρησιμοποιείται ως διακόπτης ελεγχόμενης
τάσης. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_6.html

41

RGB LED STRIP
Είναι μια λωρίδα χρωμάτων led. Κάθε λωρίδα led μπορεί να ρυθμίσει ξεχωριστά την ένταση ενός εκ των τριών
χρωμάτων. Η λωρίδα που χρησιμοποιήθηκε στην ενότητα αυτή είναι μια NeoPixel λωρίδα. Οι λωρίδες συνδέονται σε
έναν καταχωρητή μετατόπισης (shift register) και μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα του κόκκινου, πράσινου και μπλε
στοιχείου με ακρίβεια 8-bit PWM (24-bit χρώμα σε pixel). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα adafruit: :
https://www.adafruit.com/product/1376?length=1

RMD6300 RFID CARD READER AND RFID TOKENS
Η συσκευή ανάγνωσης καρτών RDM6300 125KHz είναι σχεδιασμένη για να διαβάζει κωδικούς 125KHz συμβατούς με
read-only tags και read/write card. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Itead:
https://www.itead.cc/wiki/RDM6300
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ARDUINO YUN
Το Arduino yun είναι μια πλακέτα που βασίζεται στον μικροελεγκτή ATmega32u4 και το Atheros AR9331. Ο
επεξεργαστής Atheros υποστηρίζει μια έκδοση Linux βασισμένη στο OpenWrt, ονομάζεται OpenWrt-Yun. Η πλακέτα
έχει ενσωματωμένα Ethernet και WiFi υποστήριξη, μια θύρα USB-A, υποδοχή κάρτας microSD, 20 ψηφιακούς
ακροδέκτες εισόδου/ εξόδου (εκ των οποίων 7 είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως έξοδοι PWM και 12 ως
αναλογικές είσοδοι), ένα 16 MHz ταλαντωτή κρυστάλλου(crystal oscillator), μία micro USB σύνδεση, μια κεφαλίδα ICSP,
και 3 κουμπιά επαναφοράς.
Περισσότερες πληροφορίες:
Ÿ

https://store.arduino.cc/arduino-yun

Ÿ

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

43

