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Πξόινγνο
Οθείισ θαη' αξρήλ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ,
θ. Καιατηδάθε Κσλζηαληίλν, γηα ηελ αληδηνηειή θαη ζπλερή θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε
θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ θαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. Κνπηξνχιε Δπηχρην,
ηελ επίθνπξε θαζεγήηξηα θα Κνινθνηζά Γηνλπζία θαη ηνλ ππνςήθην Γηδάθησξα θ. Γνκπάθε
Κσλζηαληίλν γηα ηελ πξνζθνξά θαη ηελ βνήζεηά ηνπο ζηελ έξεπλα ησλ ηερλνινγηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηελ κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Τζηξηληνπιάθε Έιιε θαη ζην
Πνιπηερλείν Κξήηεο.
Τέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα
ηελ ζηήξημε ηνπο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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Πεξίιεςε
Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ πινπνίεζε κίαο πιαηθφξκαο παξαθνινχζεζεο
ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ κίαο επθπνχο θαηνηθίαο απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή απφ έμππλα
θηλεηά ηειέθσλα. Πεξηιακβάλεη ηελ θπθισκαηηθή πινπνίεζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ
ζηαζκψλ βάζεο αηζζεηήξσλ θαη ελεξγνπνηεηψλ, θαζψο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο
δηεπαθήο ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο, καδί κε ηνλ κεραληζκφ άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ
απηήλ.
Τα δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο νη νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα
δσκάηηα ηεο θαηνηθίαο, θαη εκθαλίδνληαη ζηελ εθαξκνγή, είλαη ε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ε
θσηεηλφηεηα, ε ηαρχηεηα αλέκνπ, ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αέξα ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, θαη ε
αλίρλεπζε θίλεζεο. Τα δεδνκέλα απηά, ζηελ ζπλέρεηα, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
απηνκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ελεξγνπνηεηέο.
Οη ελεξγνπνηεηέο νη νπνίνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ νηθία πεξηιακβάλνπλ θψηα, θηλεηήξεο
πνξηψλ θαη παξαζχξσλ θαη ερεία εηδνπνίεζεο. Τα θψηα θαη νη θηλεηήξεο κπνξνχλ, επίζεο, λα
ειεγρζνχλ κέζσ ηεο πινπνηεζήζαο πιαηθφξκαο, έπεηηα απφ επηινγή ηνπ ρξήζηε ζηελ
εθαξκνγή, ελέξγεηα γηα ηελ νπνία επηλνήζεθε θαη πινπνηήζεθε πξνγξακκαηηζηηθά έλα
βαζηθφ πξσηφθνιιν.
Η πινπνηεζήζα πιαηθφξκα δχλαηαη λα επεθηαζεί θαη λα παξακεηξνπνηεζεί, ψζηε λα
θηινμελήζεη νπνηνπδήπνηε είδνπο αηζζεηήξα, θαη λα εκθαλίζεη ηα δεδνκέλα απφ απηφλ ζηνλ
ρξήζηε. Απηφ ην γεγνλφο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ απφδνζή ηεο, ηελ θαζηζηά
θαηάιιειε φρη κφλν ζην πιαίζην κίαο έμππλεο νηθίαο, αιιά θαη ζε πιήζνο άιισλ εθαξκνγψλ
ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ.

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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1. Δηζαγσγή
1.1 Πεξηγξαθή νθειώλ επθπνύο θαηνηθίαο
Τα ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, ζέινληαο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε
ξαγδαία εμέιημε ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ θαη θαηλνηνκηψλ, πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ ηνπο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο, επηιέγνπλ λα θάλνπλ ρξήζε φιν
θαη πεξηζζφηεξσλ έμππλσλ αληηθεηκέλσλ. Ο φξνο έμππλα αληηθείκελα απνδίδεηαη ζε κία
επξεία πνηθηιία ζπζθεπψλ, πνπ ελζσκαηψλνπλ πιηθφ, ινγηζκηθφ, δεδνκέλα θαη ππεξεζίεο.
Τα έμππλα αληηθείκελα, κε ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζε θαηνηθίεο θαη θηίξηα, έρνπλ
δεκηνπξγήζεη κία λέα ηάζε ζηελ εμέιημε ησλ ρψξσλ δηαβίσζεο, δνπιεηάο θαη δηαζθέδαζεο. Η
ηάζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ απηνκαηνπνίεζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζθεπψλ, πνπ
πθίζηαληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ, ηνπ
ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη ησλ ζπζθεπψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αζθάιεηα. Η
παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο φισλ απηψλ ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ, κέζσ ελφο
ππνινγηζηή ή ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, δίλεη ηειηθά ζηα θηίξηα ην φλνκα έμππλα θηίξηα θαη
ζηηο θαηνηθίεο ηελ νλνκαζία έμππλα ζπίηηα ή επθπείο θαηνηθίεο (smart homes).
Οη ιφγνη πνπ επηιέγνπλ νη άλζξσπνη ζήκεξα λα κεηαηξέςνπλ ην ζπίηη ηνπο ζε έλα "έμππλν
ζπίηη" δελ πεξηνξίδνληαη κφλν απφ ηελ αλάγθε ηνπο γηα κία άλεηε θαη γεκάηε δηεπθνιχλζεηο
δσή. Έλα έμππλν ζπίηη είλαη ηαπηφρξνλα θαη έλα αζθαιέο ζπίηη, θαζψο δίλεη ζηνπο ελνίθνπο
ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα επηηεξνχλ ηνπο ρψξνπο ηνπ ζπηηηνχ φηαλ ιείπνπλ, κε θάκεξεο
αζθαιείαο θαη αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο θίλεζεο, νη νπνίνη ζηέιλνπλ ηα δεδνκέλα πνπ
ιακβάλνπλ ζηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε. Δπηπιένλ, έμππλα ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ
CO2 θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα δσκάηηα ηνπ ζπηηηνχ κπνξνχλ λα πξνιάβνπλ ηηο δπζάξεζηεο
ζπλέπεηεο κίαο ππξθαγηάο. Τέινο, αζθάιεηα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ε δπλαηφηεηα πνπ ηνπο
δίλεηαη λα θιεηδψλνπλ ηηο πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ηνπ ζπηηηνχ απνκαθξπζκέλα, κε ηε
βνήζεηα ησλ έμππλσλ θιεηδαξηψλ.
Αθφκα, ε κεηαηξνπή ελφο ζπηηηνχ ζε έμππλν ζπίηη δελ απαηηεί πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο
εγθαηάζηαζεο, θαζψο ζπλήζσο νη έμππλεο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε κία
θαηνηθία εχθνια, γξήγνξα θαη ρσξίο ηελ αλάγθε θάπνηνπ εηδηθνχ. Δμίζνπ εχθνιε είλαη θαη ε
ρξήζε ηνπο, ε νπνία απαηηεί ειάρηζηε εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία, κε κνλαδηθφ
πξναπαηηνχκελν

ηε

γλψζε

ρξήζεο

ελφο

ζχγρξνλνπ

θηλεηνχ

ηειεθψλνπ.

Ωζηφζν, ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ησλ έμππλσλ ηερλνινγηψλ εληφο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ελφο
ζπηηηνχ, επεθηείλνληαη θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ

14

Πνιπηερλείν Κξήηεο - Σρνιή Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

πεξηβάιινληνο. Η παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο
ηηκνιφγεζεο ζε έλα ζχζηεκα θσηηζκνχ ελφο έμππλνπ ζπηηηνχ, θαζψο θαη ε εηδνπνίεζε ζε
πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, πξνζθέξεη ζηνπο ελνίθνπο ηνπ
ζπηηηνχ ηε δπλαηφηεηα γηα εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη πφξσλ.
Οη έμππλεο ζπζθεπέο ηείλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε ελέξγεηα,
πξνζπαζψληαο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ), κε απνηέιεζκα λα
κελ νμχλνπλ -αλ φρη λα ακβιχλνπλ- ην πξφβιεκα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Τέινο, ε επέλδπζε ζηνλ νηθηαθφ απηνκαηηζκφ είλαη ζίγνπξν φηη ζα απνδεηρηεί θεξδνθφξα ζε
φζνπο ηελ επηιέμνπλ, θαζψο πέξα απφ ηε γξήγνξε απφζβεζε ιφγσ ηεο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο πνπ πξνζθέξεη, απμάλεη ηελ αμία κεηαπψιεζεο ηεο θαηνηθίαο.

1.2 Πεξηγξαθή πξνβιήκαηνο
Ωζηφζν, αλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε πηνζέηεζε έμππλσλ ηερλνινγηψλ ζηα
πιαίζηα κηαο θαηνηθίαο είλαη πνιιά, ηα εκπνξηθά δηαζέζηκα ζπζηήκαηα ζηνλ ηνκέα απηφ
ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ νξηζκέλα θνηλά κεηνλεθηήκαηα.
Αξρηθά, ην απμεκέλν θφζηνο φισλ ησλ εκπνξηθά δηαζεζίκσλ πινπνηήζεσλ ιεηηνπξγεί σο
απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζε κία θαηνηθία, θαζψο
απαηηνχληαη πνιιά έηε ιεηηνπξγίαο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφζβεζε ησλ εμφδσλ κέζσ
ησλ ελεξγεηαθψλ νθειψλ. Τα θφζηε ζπληήξεζεο, αλαβάζκηζεο ή θαη αληηθαηάζηαζεο
θάπνηνπ ζπζηαηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ιφγσ αζηνρίαο είλαη επίζεο ζεκαληηθά, εθφζνλ νη
παξαπάλσ εξγαζίεο δχλαηαη λα γίλνπλ κφλν απφ ηνλ εθάζηνηε επίζεκν θαηαζθεπαζηή.
Αθφκα, ε αιιειεπίδξαζε ησλ έμππλσλ αληηθεηκέλσλ κε ρξήζηεο κε εμνηθεησκέλνπο κε ηελ
ηερλνινγία γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιε φζν ηα εκπνξηθά ζπζηήκαηα απμάλνπλ ηελ
πνιππινθφηεηά ηνπο, κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη φρη κε
γλψκνλα ηελ επθνιία ηνπ ρξήζηε. Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, νη ρξήζηεο ζηακαηνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο έμππλεο ζπζθεπέο ηνπο, θνβνχκελνη ηελ πξφθιεζε αηπρεκάησλ.
Δπηπιένλ, νη εθαξκνγέο ησλ επίζεκσλ θαηαζθεπαζηψλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε κία
απφ ηηο γλσζηέο πιαηθφξκεο θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα εθ ησλ Windows, Linux, Android,
iOS, θαη είλαη "θιεηζηέο", κε ηελ έλλνηα φηη φρη κφλν δε δίλνπλ πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν ηνπο
θψδηθα, αιιά δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ αγνξά πξντφλησλ απφ ηνπο ίδηνπο
θαηαζθεπαζηέο.
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Τν ίδην ζπκβαίλεη ηφζν κε ην πιηθφ φζν θαη κε ηε δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εθαξκνγήο
(API), ηα νπνία δελ πξνζθέξνληαη πξνο ρξήζε θαη επεμεξγαζία. Τέινο, ζπλεζηζκέλα
πξνβιήκαηα ησλ δηαζέζηκσλ εκπνξηθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ επθπψλ θαηνηθηψλ
είλαη ε κεησκέλε ηθαλφηεηα επεθηαζηκφηεηαο, ε έιιεηςε επειημίαο θαη ε ειιηπήο
δηαιεηηνπξγηθφηεηα (interoperability), ηα νπνία νθείινληαη ζην κεγάιν αληαγσληζκφ ησλ
εηαηξεηψλ ηνπ ηνκέα απηνχ, πνπ δελ έρεη επηηξέςεη ηελ θαζηέξσζε παγθνζκίσο απνδεθηψλ
πξνηχπσλ

1.3 Σηόρνη ηεο Γηπισκαηηθήο
Κίλεηξν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ
πξνβιεκάησλ ζηηο πινπνηήζεηο ησλ έμππλσλ θαηνηθηψλ. Σηελ πξνηεηλφκελε πινπνίεζε έρνπλ
ηεζεί σο ζηφρνη νη παξαθάησ.
Αξρηθά, ε πξνηεηλφκελε εθαξκνγή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε φιεο ηηο γλσζηέο
πιαηθφξκεο θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. Windows, Linux, Android, iOS), λα είλαη
αλνηρηνχ θψδηθα (open-source) ην πιηθφ, ην API θαη ην ινγηζκηθφ ηεο, θαη λα δηαηίζεηαη
δσξεάλ πξνο κειέηε, αιιαγή θαη δηαλνκή. Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα είλαη εχθνια επεθηάζηκε
θαη επέιηθηε, ψζηε λα θηινμελήζεη νπνηνλδήπνηε αηζζεηήξα θαη ελεξγνπνηεηή εχθνια θαη
ρσξίο ηελ αλάγθε πνιχσξσλ θαη πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ.
Τν θφζηνο ηεο πξνηεηλφκελεο πινπνίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ην ειάρηζην δπλαηφ, ηφζν θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ βαζηθνχ ζπζηήκαηνο, φζν θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία
αλαβάζκηζήο

ηνπ

κε

επηπιένλ

αηζζεηήξεο,

εάλ

ν

ρξήζηεο

ην

επηιέμεη.

Δπηπιένλ, ε πξνηεηλφκελε εθαξκνγή πξέπεη λα είλαη εχρξεζηε θαη ηθαλή λα ρξεζηκνπνηεζεί
αθφκε θαη απφ αξράξηνπο ρξήζηεο, πεξηιακβάλνληαο απιφ ιεμηιφγην θαη επεμεγεκαηηθέο
εηθφλεο.

1.4 Γηάξζξσζε Γηπισκαηηθήο
Η αλάπηπμε θαη δηάξζξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, δίλεηαη παξαθάησ:
Σηελ δεχηεξε ελφηεηα νξίδνληαη αλαιπηηθφηεξα νη πξνδηαγξαθέο, βάζεη ησλ άλσζελ ζηφρσλ,
θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε έξεπλα εχξεζεο ησλ βέιηηζησλ ιχζεσλ ζε ηερλνινγίεο πιηθνχ
(αηζζεηήξεο, κηθξνειεγθηέο, νδεγνχο θηλεηήξσλ) θαη ινγηζκηθνχ. Γίλεηαη, επίζεο, ελδεηθηηθή
ρξήζε θαη πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε κεκνλσκέλνπ ζηνηρείνπ πιηθνχ πνπ επηιέρζεθε
γηα ηελ πιαηθφξκα.
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Σηελ ηξίηε ελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε πινπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο, κε ηελ ζχλδεζε φισλ
ησλ κεκνλνκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ επηιέρζεθαλ, ηελ ζπγγξαθή θαη επεμήγεζε ηνπ θψδηθα ησλ
ζηαζκψλ βάζεο, ηεο δηεπαθήο ρξήζηε θαη ηεο Android εθαξκνγήο.
Η ηέηαξηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο
πιαηθφξκαο, θαη θαηά πφζνλ επεηεχρζεζαλ νη νξηζκέλνη ζηφρνη. Αθφκα, αλαθέξνληαη
κειινληηθέο εμειίμεηο ηεο πιαηθφξκαο, αιιά θαη λένη εξεπλεηηθνί ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε
απηήλ.
Η πέκπηε ελφηεηα απνηειεί ηελ βηβιηνγξαθία.
Σηελ έθηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα δίλεηαη ην παξάξηεκα, ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ πξνηεηλφκελν
θψδηθα πνπ πινπνηήζεθε γηα ηελ δηεπαθή ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο, ζπλνδεπφκελν απφ
ζηηγκηφηππα νζφλεο, ηνλ θψδηθα ησλ δχν ζηαζκψλ βάζεο, ηνλ θψδηθα ηεο Android
εθαξκνγήο, αιιά θαη βαζηθνχο νξηζκνχο.
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2. Αλάιπζε ελλνηώλ, ζεσξεηηθό ππόβαζξν, πξνδηαγξαθέο
2.1 Η πιαθέηα αλάπηπμεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο
Γηα ηελ άληιεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο,
θαζψο θαη σο κνλάδα ειέγρνπ ησλ θψησλ θαη ησλ θηλεηήξσλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε
ελφο κηθξνειεγθηή ζε κία Development Board. Ωο πξνυπφζεζε νξίζηεθε ε Development
Board λα απνηειεί OSH (Open Source Hardware), δειαδή πιηθφ αλνηρηνχ θψδηθα κε
ειεχζεξα πξνζβάζηκα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα, ην νπνίν επηηξέπεη επθνιφηεξε
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ αιιά θαη δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο θαη επέθηαζεο. Ο
κηθξνειεγθηήο θξίζεθε πξνηηκφηεξε επηινγή απφ θάπνην SBPC (Single Board PC) φπσο ην
Raspberry Pi, ηφζν γηα ην ρακειφηεξν θφζηνο φζν θαη γηα ηελ ρακειφηεξε θαηαλάισζε
ελέξγεηάο, ηα νπνία θαζηζηνχλ ηελ πξνηεηλφκελε πινπνίεζε πεξηζζφηεξν ζπκβαηή κε
ηερληθέο ζπγθνκηδήο ελέξγεηαο (energy harvesting). Τν πιήζνο θαη ην είδνο ησλ αλαινγηθψλ
αηζζεηήξσλ θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ ρξήζε ελφο κηθξνειεγθηή κε 16 αλαινγηθέο εηζφδνπο,
κε αλάιπζε ζηνλ ADC ηνπ ηνπιάρηζηνλ 10bit. Απαηηνχληαη, επίζεο, ηνπιάρηζηνλ 10 ςεθηαθά
Pins. Η ππνινγηζηηθή ηνπ ηζρχο πξέπεη λα είλαη αξθεηή λα θηινμελήζεη έλαλ Web Server,
ψζηε ηα δεδνκέλα ησλ αηζζεηήξσλ λα κπνξνχλ λα είλαη πξνζβάζηκα κέζσ δηθηχνπ, ην νπνίν
ηαπηφρξνλα θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ ζπκβαηφηεηα κε θάπνην module επέθηαζεο κε Ethernet
Controller. Πξνηηκφηεξε είλαη επίζεο θαη ε ζπκβαηφηεηα κε 5V Logic γηα ηελ απνθπγή
αλάγθεο ζχλδεζεο θπθισκάησλ πξνζαξκνγήο, φπσο δηαηξέηεο ηάζεο ή logic level shifters
ζηνπο αηζζεηήξεο. Τέινο, ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πιαθέηαο αλάπηπμεο ηέζεθε σο πξνυπφζεζε
θαη ε ζπκβαηφηεηα κε ην Abstraction Layer ηνπ Arduino, ψζηε ν θψδηθαο ηεο πξνηεηλφκελεο
πινπνίεζεο λα είλαη ζπκβαηφο κε ην πιήζνο ησλ ζπζθεπψλ πνπ ην ππνζηεξίδνπλ.

2.2 Arduino Mega 2560
Η κνλάδα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ αηζζεηήξσλ θαη ε κνλάδα ειέγρνπ ησλ θψησλ
θαη ησλ θηλεηήξσλ πνπ επηιέρζεθαλ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην έμππλν ζπίηη ηεο
πξνηεηλφκελεο πινπνίεζεο, είλαη δχν Arduino Mega2560 κε αληίζηνηρεο Ethernet Shields. To
Arduino Mega2560 είλαη κία πιαθέηα πνπ ελζσκαηψλεη ηνλ κηθξνειεγθηή Atmega2560, ηεο
νηθνγέλεηαο κηθξνειεγθηψλ AVR, ηεο εηαηξείαο Atmel.
Γηαζέηεη 54 pins πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ςεθηαθέο είζνδνη ή ςεθηαθέο έμνδνη,
ηα 15 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έμνδνη δηακφξθσζεο πιάηνπο παικνχ (PWM - Pulse
Width

Modulation),

δέθηε/πνκπνχ

16

αλαινγηθέο

(UART - Universal

εηζφδνπο,

4

θπθιψκαηα εληαίνπ

αζχγρξνλνπ

Asynchronous

Receiver/Transmitter,

θχθισκα
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δηακεζνιαβεηήο ζηε ζεηξηαθή επηθνηλσλία ηνπ κηθξνειεγθηή κε άιιεο ζπζθεπέο), έλαλ
θξπζηαιιηθφ ηαιαλησηή ζηα 16MHz, κία ζχξα εληαίνπ ζεηξηαθνχ δηαχινπ (USB - Universal
Serial Bus), κία ππνδνρή ξεχκαηνο, 6 pins γηα ζεηξηαθφ πξνγξακκαηηζκφ εληφο θπθιψκαηνο
(ICSP - In Circuit Serial Programming) θαη έλα θνπκπί επαλαθνξάο (Reset). (Atmel, 2014)

Σρήκα 2-1. Τo Arduino Mega 2560
Τν Arduino Mega2560, φπσο φιεο νη πιαθέηεο Arduino, είλαη πιηθφ αλνηρηνχ θψδηθα, ην
νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα είλαη επέιηθην θαη εχρξεζην, ψζηε λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε
ζρεδηαζηέο λα δεκηνπξγνχλ δηαδξαζηηθά αληηθείκελα. Κάζε πιαθέηα Arduino κπνξεί λα έξζεη
ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ ηεο, ιακβάλνληαο ζήκαηα εηζφδνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα θσο απφ
έλαλ αηζζεηήξα θσηφο, ην άγγηγκα ελφο δαρηχινπ πάλσ ζε έλα θνπκπί, ή αθφκα θαη έλα
κήλπκα απφ θάπνην κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαη κεηαηξέπνληάο ηα ζε κία έμνδν, κπνξεί
λα ελεξγνπνηήζεη έλα κνηέξ, έλα LED (Light Emitting Diode), ή θαη λα δεκνζηεχζεη θάηη ζην
δηαδίθηπν.

Σρήκα 2-2. Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε Arduino Mega 2560
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Τν γεγνλφο φηη είλαη OSH έρεη παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην λα ζεζπηζηεί κία παγθφζκηα
θνηλφηεηα θνηηεηψλ, εξαζηηερλψλ, θαιιηηερλψλ θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ, νη νπνίνη κε ηε
ζπλεηζθνξά ηνπο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ηεξάζηην φγθν πξνζβάζηκεο γλψζεο, πνπ βνεζά
ηφζν αξράξηνπο ρξήζηεο φζν θαη εηδηθνχο λα εμειίζζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη καδί κε απηέο λα
εμειίζζνπλ θαη ην ίδην ην πιηθφ.

2.2.1

Arduino Ethernet Shield

H Arduino Ethernet Shield επηηξέπεη ζε κία πιαθέηα Arduino λα ζπλδεζεί ζην δηαδίθηπν.
Δίλαη βαζηζκέλε ζην Ehernet chip W5100, ηεο εηαηξείαο Wiznet. Τν Ethernet Chip W5100
παξέρεη κία ζηνίβα πξσηνθφιισλ δηαδηθηχνπ (TCP/IP) ηθαλή γηα TCP (Transmission Control
Protocol) θαη UDP (User Datagram Protocol), ππνζηεξίδνληαο έσο 4 ηαπηφρξνλεο ζπλδέζεηο.
(Wiznet, 2015)
Γηα λα ζπλδεζεί ε πιαθέηα Arduino ζην δηαδίθηπν, εθηφο απφ ηελ Arduino Ethernet Shield,
είλαη αλαγθαία ε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο Ethernet ζηνλ θψδηθα, ε νπνία θάλεη ηελ πιαθέηα
Arduino λα ζπκπεξηθέξεηαη είηε σο εμππεξεηεηήο, ν νπνίνο δέρεηαη εηζεξρφκελεο ζπλδέζεηο,
είηε σο πειάηεο, ν νπνίνο δεκηνπξγεί εμεξρφκελεο ζπλδέζεηο.

Σρήκα 2-3. Η ζπκβαηή κε ην Arduino Mega 2560, Ethernet Shield

Η πιαθέηα Arduino επηθνηλσλεί κε ηελ Arduino Ethernet Shield ρξεζηκνπνηψληαο ην δίαπιν
ζεηξηαθήο δηαζχλδεζεο πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ (SPI – Serial Peripheral Interface). Απηφο
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
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βξίζθεηαη ζηα pins 11,12,13 ζηελ πιαθέηα Arduino Uno θαη ζηα pins 50,51,52 ζηελ πιαθέηα
Arduino Mega2560. Καη ζηηο δχν πιαθέηεο, ην pin 10 ρξεζηκνπνηείηαη σο SS (Slave Select).
Σηελ πιαθέηα Arduino Mega2560 ην pin 53 δε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηιέγεη ην ethernet
chip W5100, αιιά πξέπεη λα κέλεη νξηζκέλν σο έμνδνο, δηαθνξεηηθά ην SPI interface δε ζα
ιεηηνπξγεί.
Σηηο πιαηθφξκεο Arduino είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο Arduino
Ethernet Shield, βάδνληαο ηε κία πάλσ ζηελ άιιε.

Σρήκα 2-4. Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε Ethernet Shield
Η Arduino Ethernet Shield πεξηιακβάλεη κία ππνδνρή θάξηαο SD, ε νπνία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνζεθεχεη αξρεία γηα εμππεξεηήζεηο πέξα απφ ην δίθηπν. Δπηπιένλ, ε
Arduino Ethernet Shield έρεη έλαλ ππνδνρέα γηα βχζκα RJ-45, πάλσ ζηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ην
θαιψδην δηθηχνπ. Σηελ παξνχζα εξγαζία, έλα θαιψδην δηθηχνπ ελψλεη θάζε κία απφ ηηο δχν
Arduino Ethernet Shields κε έλα δξνκνινγεηή (router), ζηνλ νπνίν ζπλδένληαη ζηε ζπλέρεηα
αζχξκαηα ην θηλεηφ ή ν ππνινγηζηήο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνηεηλφκελε εθαξκνγή.
Σηελ παξνχζα εξγαζία, ε κία απφ ηηο δχν Arduino Ethernet Shields πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ήηαλ ε Arduino Ethernet Shield 2, ε νπνία απνηειεί ηε λέα έθδνζε ηεο Arduino Ethernet
Shield. Η δηαθνξά ηνπο εληνπίδεηαη ζην φηη ε λέα έθδνζε έρεη δηαθνξεηηθφ ethernet chip, ην
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
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W5500 κε πεξηνρή ελδηάκεζεο κλήκεο (buffer) ρσξεηηθφηεηαο 32ΚΒ, έλαληη ηνπ ethernet
chip W5100 ηεο παιαηφηεξεο έθδνζεο -φπσο πξναλαθέξζεθε- κε ρσξεηηθφηεηα buffer 16KB.
Δπίζεο, γηα λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία ηεο πιαθέηαο Arduino κε ηε λεφηεξε έθδνζε
Arduino Ethernet Shield 2 είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο Ethernet2.h. Καηά ηα
άιια, νη δχν πιαθέηεο είλαη ίδηεο, κε ειάρηζηεο εζσηεξηθέο βειηηψζεηο ζηε λεφηεξε έθδνζε,
νη νπνίεο επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ην θφζηνο θαη ειάρηζηα ηηο επηδφζεηο θαη ηε
ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο.

2.2.2

Τν Arduino IDE - Arduino Software

Τν νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο

Arduino – ή ινγηζκηθφ Arduino – πεξηέρεη έλα

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ γηα ηε ζχληαμε ηνπ θψδηθα, κία πεξηνρή γηα κελχκαηα,
κία θνλζφια θεηκέλνπ, κία γξακκή εξγαιείσλ κε θνπκπηά γηα δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θαη κία
ζεηξά απφ κελνχ. Σπλδέεηαη κε πιηθφ Arduino (Arduino hardware) γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο
λα θνξηψζεη πξνγξάκκαηα θαη λα επηθνηλσλεί ην πιηθφ κε ην ινγηζκηθφ.

Σρήκα 2-5. Τν IDE ηνπ Arduino
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Τν νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Arduino είλαη έλα ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα
(open-source software), γξακκέλν ζε Java θαη βαζηζκέλν ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ
Processing. Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο είλαη ε Wiring
(γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C++, ζε ζπλδπαζκφ κε βηβιηνζήθεο πινπνηεκέλεο επίζεο ζε
C++), ε νπνία είλαη αξθεηά εχθνιε ζηε ζχληαμε θαη θαηαλνεηή αθφκε θαη απφ θάπνηνλ
αξράξην πξνγξακκαηηζηή. Δπίζεο, ην πεξηβάιινλ ππνζηεξίδεη ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ
C θαη C++. Έλα πξφγξακκα γξακκέλν ζην ινγηζκηθφ Arduino (IDE) νλνκάδεηαη sketch θαη
έρεη ηε κνξθή [φλνκα_αξρείνπ].ino.
Έλα απιφ sketch πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψην παξάδεηγκα απφ έλαλ αξράξην
πξνγξακκαηηζηή Arduino είλαη ην Blink.ino, ην νπνίν ελεξγνπνηεί γηα έλα δεπηεξφιεπην θαη
ζηε ζπλέρεηα απελεξγνπνηεί ην led πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηελ πιαθέηα Arduino θαη είλαη
ζπλδεδεκέλν, ζε ζεηξά κε κία αληίζηαζε, ζηελ ςεθηαθή έμνδν 13.

Σρήκα 2-6. Ελδεηθηηθό Hello World (Blink) ζην Arduino IDE
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2.3 Αηζζεηήξεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπο
Ωο αηζζεηήξαο νξίδεηαη κία δηάηαμε πνπ αληρλεχεη έλα θπζηθφ κέγεζνο θαη παξάγεη απφ απηφ
κία κεηξήζηκε έμνδν. Σηα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα γίλεηαη ρξήζε αηζζεηήξσλ, ησλ νπνίσλ ε
κεηξήζηκε έμνδνο είλαη ηάζε ή πην ζπάληα έληαζε ξεχκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δχλαηαη ε
κέηξεζε λα νδεγεζεί ζε έλαλ κηθξνειεγθηή θαη λα εκθαληζηεί ζηνλ ρξήζηε, ή βάζεη απηήο λα
πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα ελέξγεηα. Η ρξήζε αηζζεηήξσλ απαηηείηαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο
ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζε κία επθπή θαηνηθία, ζπλεπψο θαη θξίζεθε απαξαίηεηε θαη
ζηελ πξνηεηλφκελε πινπνίεζε.
Η ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ε θσηεηλφηεηα, ε ηαρχηεηα αλέκνπ, ε ηπρφλ θίλεζε, ε
πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αέξα ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απνηεινχλ ηα θπζηθά κεγέζε γηα ηα νπνία
έγηλε ε επηινγή ησλ αηζζεηήξσλ, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ επθπή θαηνηθία. Γηα ηελ επηινγή
ηνπ κνληέινπ θάζε ελφο απφ ηνπο αηζζεηήξεο απηνχο, ειήθζεζαλ ππ' φςηλ παξάκεηξνη φπσο
ην εχξνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε αθξίβεηά ηνπο, ην θφζηνο ηνπο, ε γξακκηθφηεηα ηεο εμφδνπ ηνπο,
ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηά ηνπο, ε επαηζζεζία ηνπο, ε απφθξηζή ηνπο, αιιά θαη ην πξνζδφθηκν
ρξφλνπ δσήο ηνπο.
Λνηπέο παξάκεηξνη πνπ ειήθζεζαλ ππ' φςηλ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε πξσηνθφιισλ
επηθνηλσλίαο κε ηνπο αηζζεηήξεο, φπσο ηα SPI, I2C, CAN-BUS ή 1-Wire. Τα πξσηφθνιια
απηά επηηξέπνπλ ηελ ζχλδεζε πνιιψλ αηζζεηήξσλ ζε έσο ηέζζεξα Pins, αιιά ηαπηφρξνλα
απμάλνπλ εθζεηηθά ην θφζηνο ηνπο, θπξίσο δηφηη ζηηο δηαηάμεηο ηνπο πεξηιακβάλνπλ θαη έλαλ
βαζηθφ κηθξνειεγθηή γηα ηελ επηθνηλσλία. Τέινο, απμάλνπλ θαη ηελ απαηηνχκελε
επεμεξγαζηηθή ηζρχ ζηελ Development Board.
Οη επηιερζέληεο αηζζεηήξεο ζηελ πξνηεηλφκελε πινπνίεζε είλαη νη: LM35D (ζεξκνθξαζία),
HIH-4030 (πγξαζία), ΤΔΜΤ 6000 (θσηεηλφηεηα), Modern Devices Wind Sensor Rev. C
(ηαρχηεηα αλέκνπ), Parallax PIR (θίλεζε) θαη K-30 (πεξηεθηηθφηεηα αέξα ζε δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα).
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2.4 Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο LM35D
Γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο ρψξνπο ηεο θαηνηθίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν
αηζζεηήξαο ηεο Texas Instruments, LM35D. Η ζεηξά αηζζεηήξσλ LM35 είλαη αθξηβείο
αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο (integrated-circuit, IC), ησλ νπνίσλ ε
ηάζε εμφδνπ είλαη γξακκηθά αλάινγε κε ηε ζεξκνθξαζία ζε βαζκνχο Κειζίνπ. Έηζη, ν LM35
έρεη έλα πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο γξακκηθνχο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, νη νπνίνη
βαζκνλνκνχληαη ζε βαζκνχο Κέιβηλ, θαζψο δελ απαηηεί απφ ην ρξήζηε λα αθαηξεί κία
κεγάιε ζηαζεξή ηάζε απφ ηελ έμνδν πνπ παξαηεξεί γηα λα επηηχρεη ηελ θαηάιιειε
κεηαηξνπή ζηελ θιίκαθα Κειζίνπ. (Texas Instruments, 2016)

Σρήκα 2-7. Ο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο LM35D

Ο LM35D δελ απαηηεί θακία εμσηεξηθή βαζκνλφκεζε ή άιιε ξχζκηζε θαη παξέρεη ηππηθά
αθξίβεηα ±1.5˚C ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζην εχξνο ζεξκνθξαζηψλ 0 έσο +100˚C. Τν
ρακειφ θφζηνο εμαζθαιίδεηαη κε ηε βαζκνλφκεζε ζε επίπεδν wafer (θέηαο εκηαγσγνχ). Η
ρακειή αληίζηαζε θαη ε γξακκηθφηεηα ηεο εμφδνπ, θαζψο θαη ε αθξηβήο εγγελήο
βαζκνλφκεζε θάλνπλ ηε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εμφδνπ θαη κε ην
θχθισκα ειέγρνπ εμαηξεηηθά εχθνιε. Ο αηζζεηήξαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε κνλή
ηξνθνδνζία ή κε ζεηηθή θαη αξλεηηθή ηξνθνδνζία. Καζψο αληιεί κφλν 60κA απφ ηελ
ηξνθνδνζία ηνπ, έρεη πνιχ ρακειή απην-ζέξκαλζε, ιηγφηεξν απφ 0.1˚C ζε λελεκία.
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Σρήκα 2-8. Σρεκαηηθό δηάγξακκα αηζζεηήξα LM35

2.4.1

Σπλδεζκνινγία LM35D κε Arduino

Ο LM35D κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί απφ 4-20V. Γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε
έμνδνο 5V ηνπ Arduino. Η αλαινγηθή έμνδνο ηνπ αηζζεηήξα ζπλδέζεθε ζηελ αλαινγηθή
είζνδν A0 ηνπ Arduino θαη ην pin GND ηνπ αηζζεηήξα ζην GND ηνπ Arduino.

Σρήκα 2-9. Σπλδεζκνινγία LM35D κε Arduino
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Σρήκα 2-10. Σρεκαηηθό ζπλδεζκνινγίαο LM35D κε Arduino

2.4.2

Κώδηθαο Arduino γηα αηζζεηήξα LM35D

int lm35Pin=A0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int temperature=calculateTemperature(lm35Pin);
}
int calculateTemprature(int lm35Pin) {
int sum=0;
int temp;
for (int j=0;j<=10;j++){
temp = (5.0 * analogRead(lm35Pin) * 100.0) / 1024; //temp se kelsiou
sum+=temp;
}
temp=sum/10;
return temp;
}
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2.4.3

Αηζζεηήξαο πγξαζίαο HIH-4030

Γηα ηελ κέηξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο πγξαζίαο ζηα δσκάηηα ρξεζηκνπνηήζεθε ν αηζζεηήξαο
ηεο Honywell, HIH-4030 θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ην breakout board ηεο Sparkfun. Ο
αηζζεηήξαο HIH-4030 κπνξεί εχθνια λα ζπλδεζεί κε έλαλ κηθξνειεγθηή ή θάπνηα άιιε
ζπζθεπή, δίλνληαο ζρεδφλ γξακκηθή ηάμε εμφδνπ. Δμαηηίαο ηεο ρακειήο θαηαλάισζήο ηνπ
(ηππηθά 200κA), είλαη ηδαληθφο γηα ρξήζε ζε ζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε
κπαηαξία. Δπηπιένλ, ε πςειή ηθαλφηεηα ελαιιαμηκφηεηαο (interchangeability) ηνπ αηζζεηήξα
κεηψλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο παξαγσγήο θαη βαζκνλφκεζήο ηνπ. (Honeywell, 2016)

Σρήκα 2-11. Ο αηζζεηήξαο πγξαζίαο HIH-4030
Ο αηζζεηήξαο HIH-4030 εγγπάηαη άξηζηε απφδνζε ζηε κέηξεζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο
(RH - Relative Humidity), ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειή ηηκή θαη δηαηίζεηαη ζε κνξθή ζηνηρείνπ
επηθαλεηαθήο ηνπνζέηεζεο (SMD - Surface Mount Device). Ο πξνηεηλφκελνο ηξφπνο
ππνινγηζκνχ ηεο πγξαζίαο πεξηιακβάλεη δηφξζσζε ζθάικαηνο κέζσ ζεξκνθξαζίαο.

Σρήκα 2-12. Σρεκαηηθό δηάγξακκα αηζζεηήξα πγξαζίαο HIH-4030
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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2.4.4

Σπλδεζκνινγία HIH-4030 κε Arduino

Βάζεη ηνπ datasheet, ν HIH-4030 κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί απφ 4V έσο 5,8V. Γηα ηελ
ηξνθνδνζία ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε έμνδνο 5V ηνπ Arduino. Η αλαινγηθή έμνδνο ηνπ
αηζζεηήξα ζπλδέζεθε κε ηελ αλαινγηθή είζνδν Α0 ηνπ Arduino θαη ην pin GND ηνπ
αηζζεηήξα ζην GND ηνπ Arduino.

Σρήκα 2-13. Σπλδεζκνινγία HIH-4030 κε Arduino

Σρήκα 2-14. Σρεκαηηθό ζπλδεζκνινγίαο HIH-4030 κε Arduino

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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2.4.5

Κώδηθαο Arduino γηα αηζζεηήξα HIH-4030

int HIH4030_Pin = A0; //analogiko pin sto opoio sindeoume ton aisthitira
void setup() {
Serial.begin(9600); //arxizoume tin seiriaki epikoinwnia
}
void loop() {
float temperature = 25; //ipothetoume thermokrasia dwmatiou 25 vathmous
//kelsiou, kathws ephreazei tin metrisi.
//Sto teliko project poy metrame tin thermokrasia me allo aisthitira, tha
//dwsoume tin pragmatiki thermokrasia
float relativeHumidity

= getHumidity(temperature);

Serial.println(relativeHumidity);
}

float getHumidity(float degreesCelsius) {
float supplyVolt = 5.0; //metavliti stin opoia dilwnoume tin tasi
//trofodosias tou aisthitira.
//Xrhsimopoioume ws trofodosia tin 5V exodo tou arduino
int HIH4030_Value = analogRead(HIH4030_Pin); //diavasma mesw analogRead
float voltage = HIH4030_Value / 1023. * supplyVolt;
// lamvanontas ip opsin tin akriveia toy ADC, metatrepoume tin timi tis
exodou tou aisthitira se tasi. Sto arduino exoume akriveia 10bit, ara 2^10
float sensorRH = 161.0 * voltage / supplyVolt - 25.8;
//ipologismos sxetikis igrasias vasei datasheet, gia thermokrasia dwmatiou
//25 vathmous kelsiou
float trueRH = sensorRH / (1.0546 - 0.00216 * degreesCelsius); //diorthwsi
//lamvanontas ip opsin kai tin thermokrasia
return trueRH;
}

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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2.5 Αηζζεηήξαο θσηόο πεξηβάιινληνο TEMT6000
Γηα ηε κέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζπηηηνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ν
αηζζεηήξαο ηεο Vishay, TEMT6000 θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ην breakout board ηεο Sparkfun.
Ο αηζζεηήξαο TEMT6000 είλαη έλα επηηαμηαθφ θσηνηξαλδίζηνξ πιαλάξ, ηχπνπ NPN, απφ
ππξίηην, κέζα ζε έλα κηθξνζθνπηθφ δηαθαλέο θαινχπη γηα επηθαλεηαθή ηνπνζέηεζε πάλσ ζε
έλα PCB (Printed Circuit Board). (Vishay, 2011)

Σρήκα 2-15. Ο αηζζεηήξαο θωηόο TEMT6000

Ο αηζζεηήξαο είλαη επαίζζεηνο ζην νξαηφ θάζκα. Η ιεηηνπξγία ηνπ είλαη απιή. Όζν
πεξηζζφηεξν ην θσο πνπ πξνζπίπηεη ζηνλ αηζζεηήξα ηφζν κεγαιχηεξε ε αλαινγηθή ηάζε ζην
pin ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ.

Σρήκα 2-16. Σρεκαηηθό δηάγξακκα αηζζεηήξα TEMT6000

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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2.5.1

Σπλδεζκνινγία TEMT6000 κε Arduino

Γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ TEMT6000 ρξεζηκνπνηήζεθε ε έμνδνο 5V ηνπ Arduino. Η
αλαινγηθή έμνδνο ηνπ αηζζεηήξα ζπλδέζεθε ζηελ αλαινγηθή είζνδν A0 ηνπ Arduino θαη ην
pin GND ηνπ αηζζεηήξα ζην GND ηνπ Arduino.

Σρήκα 2-17. Σπλδεζκνινγία TEMT6000 κε Arduino

Σρήκα 2-18. Σρεκαηηθό ζπλδεζκνινγίαο TEMT6000 κε Arduino

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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2.5.2

Κώδηθαο Arduino γηα αηζζεηήξα TEMT6000

int temt6000Pin = A0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
int illuminance = calculateLux(temt6000Pin);
}
int calculateLux(int temt6000Pin) {
int illuminance = analogRead(temt6000Pin)* 0.9765625;//fwteinotita se lux
return illuminance;
}

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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2.6 Αηζζεηήξαο αλέκνπ Wind Sensor Rev. C
Γηα ηε κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν αηζζεηήξαο ηεο Modern
Device, Wind Sensor Rev. C. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεξκηθφ αλεκφκεηξν ρακεινχ θφζηνπο,
ζρεδηαζκέλν γηα ρξήζε ζε πεηξάκαηα κε ειεθηξνληθά. Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζηελ
ηερληθή “hot-wire” (ζεξκφ ζχξκα), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζέξκαλζε ελφο ζηνηρείνπ ζε κηα
ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη, ζηε ζπλέρεηα, κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο πνπ απαηηείηαη γηα
λα δηαηεξεζεί ην ζεξκαζκέλν ζηνηρείν ζηε ζεξκνθξαζία απηή, θαζψο αιιάδεη ν άλεκνο.
Απηή ε κεηξνχκελε ειεθηξηθή ηζρχο είλαη επζέσο αλάινγε κε ην ηεηξάγσλν ηεο ηαρχηεηαο
ηνπ αλέκνπ. Η ηερληθή “hot-wire” ππεξέρεη ζηε κέηξεζε ρακειψλ έσο κεζέσλ ηαρπηήησλ
αλέκνπ θαη είλαη ε πξνηηκψκελε ηερληθή γηα αλίρλεπζε ηεο θίλεζεο ηνπ αέξα ζε εζσηεξηθνχο
ρψξνπο,

φπνπ

ηα θππειινθφξα αλεκφκεηξα

-ηα νπνία ηππηθά ζπλαληψληαη ζε

κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχο- είλαη αλαπνηειεζκαηηθά. Τα “hot-wire” αλεκφκεηξα είλαη
ζπλήζσο δηαζέζηκα ζε θνξεηέο ζπζθεπέο, πνπ κνηάδνπλ κε πνιχκεηξα θαη θνζηίδνπλ πεξίπνπ
250€.

Σρήκα 2-19. Ο αηζζεηήξαο αλέκνπ Wind Sensor Rev. C

Ωο πεηξακαηηθφ εξγαιείν, ν αηζζεηήξαο είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηνο, κε έλα κηθξφ θχζεκα
ηνπ αλέκνπ λα αληρλεχεηαη ζε απφζηαζε 45-60 cm. Ο αηζζεηήξαο κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί
γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, αιιά ζηελ εθθίλεζε ρξεηάδεηαη λα ηνπ επηηξαπεί λα δεζηαζεί γηα
πεξίπνπ 10 δεπηεξφιεπηα γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί ζεξκηθά, γηα βέιηηζηε αθξίβεηα. Απηφ ην
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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ρξνληθφ δηάζηεκα επηηξέπεη ζην ζεξκίζηνξ λα θηάζεη ζε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο, ε
ηξνθνδνζία ηνπ αηζζεηήξα κέζσ ελφο κηθξνειεγθηή επεξεάδεη ηελ αθξίβεηά ηνπ θαη δε
ζπληζηάηαη, θαζψο ην ξεχκα πνπ αληιεί ν αηζζεηήξαο κεηαβάιιεηαη κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ
αλέκνπ. Ο Wind Sensor Rev. C έρεη έλα κηθξφ πνηελζηφκεηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
βαζκνλφκεζε ηνπ αηζζεηήξα γηα κεδεληθφ άλεκν. Η βαζκνλφκεζε είλαη απιή. Έλα γπάιηλν
πνηήξη ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ηνλ αηζζεηήξα γηα λα κπινθάξεη ηε ξνή ηνπ αέξα πξνο απηφλ
θαη κε θαηάιιειε ξχζκηζε ηνπ πνηελζηνκέηξνπ επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ κεδεληθφ επίπεδν
αλέκνπ.

Σρήκα 2-20. Σρεκαηηθό δηάγξακκα αηζζεηήξα Wind Sensor Rev. C

Οη αηζζεηήξεο Wind Sensor Rev. C βαζκνλνκνχληαη πεξίπνπ ζηα 0.5V ηεο εμφδνπ γηα
κεδεληθφ άλεκν, κε 6V παξνρή. Έλα ρακειφηεξν ζεκείν βαζκνλφκεζεο, π.ρ. 0.2V, ζα έρεη
σο απνηέιεζκα κία ιίγν κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο. Η ρξεζηκνπνίεζε κεγάιπηεξεο
ηάζεο ηξνθνδνζίαο απαηηεί βαζκνλφκεζε εθ λένπ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηάζεσλ
ηξνθνδνζίαο κεγαιχηεξσλ ησλ 10V. Μία ξπζκηδφκελε παξνρή ζπληζηάηαη.
Ο αηζζεηήξαο κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί απφ 4 έσο 10 volts θαη θαηαλαιψλεη 20 έσο 40 mA,
αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. Τν ζήκα εμφδνπ ηνπ είλαη αλαινγηθφ, κε ηελ ηηκή ηνπ
λα θπκαίλεηαη απφ 0 έσο VCC (ηάζε εηζφδνπ). (Modern Device, 2016)
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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2.6.1

Σπλδεζκνινγία Wind Sensor Rev. C κε Arduino

Ο Wind Sensor Rev. C έρεη 5 pins. Η ζχλδεζή ηνπ κε ην Arduino απαηηεί ηελ ζχλδεζε ηνπ
GND θαη ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ αηζζεηήξα ζηα GND θαη +5V ηνπ Arduino αληίζηνηρα, ελψ νη
έμνδνη RV θαη TMP ζπλδένληαη ζηηο εηζφδνπο Α0 θαη Α1. Τν pin Out κέλεη αζχλδεην, θαζψο
ε έμνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί ηε ξχζκηζε ηνπ πνηελζηνκέηξνπ θαη έρεη ρακειφ ζεκείνπ
θνξεζκνχ, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αιιάμεη πνιχ ζε ζρέζε κε
ηε ζεξκνθξαζία βαζκνλφκεζεο

ηνπ

αηζζεηήξα.

Ωο

pin εμφδνπ

ηνπ

αηζζεηήξα

ρξεζηκνπνηείηαη ην pin RV.

Σρήκα 2-21. Σπλδεζκνινγία Wind Sensor Rev. C κε Arduino

Σρήκα 2-22. Σρεκαηηθό ζπλδεζκνινγίαο Wind Sensor Rev. C κε Arduino
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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Σηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ pins ηνπ αηζζεηήξα αλέκνπ Wind
Sensor Rev. C.

Πίλαθαο 2-1. Δπεμήγεζε ησλ Pins ηνπ Wind Sensor Rev C.

Ground Γείσζε

+V

Τξνθνδνζία – 5 εσο 10 volts – ζπληζηάηαη ξπζκηδφκελε παξνρή γηα θαιχηεξα
απνηειέζκαηα

Out

Τάζε εμφδνπ. Δίλαη ε ηάζε ζην RV πνιιαπιαζηαζκέλε θαηά πεξίπνπ 3 θαη
νιηζζεκέλε θαηά ηε ξχζκηζε ηνπ πνηελζηνκέηξνπ. Απηή ε ηάζε εμφδνπ ζα θνξεζηεί
(θηάζεη ην Ground ή ην +V) αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αιιάμεη πνιχ ζε
ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία φηαλ βαζκνλνκήζεθε ν αηζζεηήξαο. Η επαηζζεζία απηήο
ηεο εμφδνπ κπνξεί λα αιιάμεη αιιάδνληαο ηελ αληίζηαζε R11. Μεγαιχηεξε
επαηζζεζία ζα θάλεη ηνλ αηζζεηήξα λα θνξεζηεί πην εχθνια κε ηελ αιιαγή ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.

RV

Απηή είλαη ε ηάζε κεηά ηνλ A/D κεηαηξνπέα – θαη δε ζα θνξεζηεί. Δπίζεο, δε ζα
πέζεη θάησ απφ1,8V γηα ζεξκνθξαζίεο δσκαηίνπ. Απηή ε ηάζε δελ επεξεάδεηαη απφ
ηε βαζκνλφκεζε ηνπ πνηελζηνκέηξνπ. Η έμνδνο ηνπ αηζζεηήξα είλαη ινγαξηζκηθή,
ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ν αηζζεηήξαο κπνξεί λα εληνπίζεη πνιχ κηθξέο θηλήζεηο ηνπ
αέξα, θαζψο επίζεο θαη φηη δε ζα θνξεζηεί κέρξη ε ξνή αέξα λα θηάζεη πεξίπνπ ηα
60 κίιηα ηελ ψξα. Τν ελδεηθηηθφ Arduino sketch γηα ρξήζε κε ηνλ αηζζεηήξα απηφ
έρεη θαηαζθεπαζηεί λα ρξεζηκνπνηεί ην pin απηφ σο έμνδν.

TMP

Μία έμνδνο ζεξκνθξαζίαο. Απηφ είλαη απιά κία αληίζηαζε ζε έλα θχθισκα
δηαηξέηε ηάζεο θαη έλα ζεξκίζηνξ. Θα δηαβάδεη πεξίπνπ 2.8V ζε ζεξκνθξαζία
δσκαηίνπ, ζα πέθηεη γηα κεγαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαη ζα αλεβαίλεη γηα
ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο .Γε ζα θνξεζηεί πνηέ. Έλαο αιγφξηζκνο γηα λα
κεηαθξάζεη ηελ ηάζε ζε ζεξκνθξαζία πεξηέρεηαη ζην sketch παξάδεηγκα.

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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2.6.2

Κώδηθαο Arduino γηα αηζζεηήξα Wind Sensor Rev. C

#define analogPinForRV

1

//to rv sindeetai sto analogiko pin1

#define analogPinForTMP

0

//to tmp sindeetai sto analogiko pin0

float WindSpeed_KPH;
const float zeroWindAdjustment =

.2; //gia calibration tou aisthitira

int TMP_Therm_ADunits;

//i thermokrasia apo to thermistor tou windsensor

float RV_Wind_ADunits;

//i exodos RV tou windsensor

float RV_Wind_Volts;
int TempCtimes100;
float zeroWind_ADunits;
float zeroWind_volts;
float WindSpeed_MPH;

void setup() {
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
float aeras = calculateWindspeed();
Serial.println("WindSpeed KPH:");
Serial.println(aeras);
delay(1000);
}

float calculateWindspeed() {
TMP_Therm_ADunits = analogRead(analogPinForTMP);
RV_Wind_ADunits = analogRead(analogPinForRV);
RV_Wind_Volts = (RV_Wind_ADunits *

0.0048828125);

TempCtimes100 = (0.005 * ((float)TMP_Therm_ADunits *
(float)TMP_Therm_ADunits)) - (16.862 * (float)TMP_Therm_ADunits) + 9075.4;
zeroWind_ADunits = -0.0006 * ((float)TMP_Therm_ADunits *
(float)TMP_Therm_ADunits) + 1.0727 * (float)TMP_Therm_ADunits + 47.172;
zeroWind_volts = (zeroWind_ADunits * 0.0048828125) - zeroWindAdjustment;
WindSpeed_MPH =

pow(((RV_Wind_Volts - zeroWind_volts) / .2300) , 2.7265);

WindSpeed_KPH = WindSpeed_MPH * 1.60934; //metatropi apo mph se kmh
return WindSpeed_KPH;
}
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2.7 Αηζζεηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα K-30
Ο αηζζεηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα K-30 είλαη έλαο ρακεινχ θφζηνπο, ππέξπζξνο θαη
ρσξίο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο πνκπφο, ν νπνίνο είλαη θαηάιιεινο γηα ελζσκάησζε ζε
ζπζθεπέο πνπ απαηηνχλ παξαθνινχζεζε δεδνκέλσλ CO2. Δπηπιένλ, είλαη έλαο αθξηβήο
αηζζεηήξαο, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θαηαζθεπαζηέο πιηθνχ, νη νπνίνη εχθνια θαη
ρσξίο κεγάιεο επελδχζεηο κπνξνχλ λα ηνλ εληάμνπλ ζηα πξντφληα ηνπο. Τν γεγνλφο φηη είλαη
κηθξνχ κεγέζνπο θαη ρακειψλ απαηηήζεσλ ηζρχνο ηνλ θάλεη λα κπνξεί εχθνια λα απνηειέζεη
έλα πξφζζεην ζηνηρείν ζε εμνπιηζκφ πνπ βαζίδεηαη ζε κηθξνειεγθηή.

Σρήκα 2-23. Ο αηζζεηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα K-30

Ο αηζζεηήξαο CO2 K-30 είλαη ηδαληθφο γηα εθαξκνγέο ζε θαηνηθίεο, ζε κνλάδεο δηαρείξηζεο
αέξα, θαζψο θαη ζε ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ, θαζψο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε ζεξκνθξαζίεο
0 έσο +50 o C, ζε επίπεδα πγξαζίαο 0-95% RH θαη έρεη δηάξθεηα δσήο κεγαιχηεξεο ησλ 15
ρξφλσλ. Δπίζεο, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα δεζηαζεί είλαη ιηγφηεξνο απφ 1 ιεπηφ θαη
κπνξεί λα κεηξήζεη πεξηεθηηθφηεηεο CO2 απφ 0-10000 ppm, κε αθξίβεηα ±30ppm. Η κέζνδνο
πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα κεηξήζεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αέξα ζε CO2 είλαη θπκαηνδεγφο
ηερλνινγία ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο ρσξίο δηάρπζε (NDIR – Non-Dispersive Infrared) κε
απηφκαην αιγφξηζκν βαζκνλφκεζεο (ABC – Automatic Background Calibration). Υπάξρνπλ
πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη λα ζπλδεζεί ν αηζζεηήξαο CO2 K-30 ζε έλα ζχζηεκα-ππνδνρέα.
Σηελ παξνχζα εξγαζία έρεη ζπλδεζεί κε ην Arduino ρξεζηκνπνηψληαο επηθνηλσλία UART (κε
ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηα 9600bits/sec), ε νπνία πεξηιακβάλεη ζχλδεζε ησλ pins G+
(ηξνθνδνζία), G0 (γείσζε), TxD θαη RxD. (CO2meter, 2015)

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ

39

Πνιπηερλείν Κξήηεο - Σρνιή Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

2.7.1

Σπλδεζκνινγία K-30 κε Arduino

Ο αηζζεηήξαο CO2 K-30 κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί απφ 5-14V θαη αληιεί θαηά κέζν φξν
40mA. Γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ (G+) ρξεζηκνπνηήζεθε ε έμνδνο 5V ηνπ Arduino. Δπηπιένλ,
ην pin TxD ηνπ αηζζεηήξα ζπλδέζεθε κε ην D13 ηνπ Arduino, ην pin RxD ηνπ αηζζεηήξα κε
ην D12 ηνπ Arduino θαη ην pin G0 ηνπ αηζζεηήξα ζην GND ηνπ Arduino.

Σρήκα 2-24. Σπλδεζκνινγία K-30 κε Arduino

Σρήκα 2-25. Σρεκαηηθό ζπλδεζκνινγίαο K-30 κε Arduino
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2.7.2

Κώδηθαο Arduino γηα αηζζεηήξα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα K-30

Η βηβιηνζήθε k.Series είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα
#include "kSeries.h"
kSeries K_30(13,12);

void setup()
{
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
double co2 = K_30.getCO2('p'); //epistrefei se ppm tin timi tou co2
Serial.print("Co2 ppm = ");
Serial.println(co2);
delay(1500);
}
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2.8 Αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο θίλεζεο PIR
Γηα ηελ αλίρλεπζε θίλεζεο ζηνπο ρψξνπο ηεο θαηνηθίαο επηιέρζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ν
παζεηηθφο αηζζεηήξαο ππεξχζξσλ PIR (Passive Infra-Red) Sensor, ηεο εηαηξείαο Parallax.
Πξφθεηηαη γηα κία ππξνειεθηξηθή ζπζθεπή, ε νπνία εληνπίδεη ηελ θίλεζε αληηιακβαλφκελε
αιιαγέο ησλ επηπέδσλ ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο ζηα πεξηβάιινληα αληηθείκελα. Ο
αηζζεηήξαο ειέγρεη γηα μαθληθέο αιιαγέο ζε έλα ππέξπζξν (IR) πξφηππν πεξηβάιινλ. Όηαλ
εληνπίζεη θίλεζε, ν PIR Sensor βγάδεη ζηελ έμνδφ ηνπ έλα ζήκα πςειήο ηάζεο (HIGH), ην
νπνίν ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα γίλεη είζνδνο ζε έλα κηθξνειεγθηή ή λα ηξνθνδνηήζεη έλα
εμσηεξηθφ θνξηίν. (Parallax, 2014)

Σρήκα 2-26. O αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο θίλεζεο PIR
Ο αηζζεηήξαο PIR κπνξεί λα αληρλεχζεη έλα άηνκν ζε απφζηαζε έσο 9 κέηξσλ ή ζε
απφζηαζε έσο 4,5 κέηξσλ αλ ε επαηζζεζία είλαη ξπζκηζκέλε ζην θαηψηαην ζεκείν. Η
ςεθηαθή έμνδφο ηνπ επεξεάδεηαη -εθηφο απφ ηε ξχζκηζε επαηζζεζίαο- απφ ην κέγεζνο θαη ηηο
ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ αηζζεηήξα, θαζψο επίζεο
θαη απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηηο πεγέο θσηφο.
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Σρήκα 2-27. Σρεκαηηθό δηάγξακκα αηζζεηήξα PIR

Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ, ν αηζζεηήξαο PIR απαηηεί έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (έσο 40
δεπηεξφιεπηα) πξνεηνηκαζίαο, εληφο ηνπ νπνίνπ αλαγλσξίδεη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Καηά ηε
δηάξθεηα απηήο ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηα δχν LEDs πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην πιαζηηθφ
θάιπκκα είλαη αλακκέλα θαη πξέπεη ην πεδίν ζέαζεο ηνπ αηζζεηήξα λα παξακέλεη φζν ην
δπλαηφλ πην αθίλεην.

2.8.1

Σπλδεζκνινγία PIR Sensor κε Arduino

Ο αηζζεηήξαο κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί απφ 3-6 V, αληιεί 130κA φηαλ δελ εληνπίδεη θίλεζε
θαη 3mA (ρσξίο θνξηίν) φηαλ εληνπίδεη θάπνηα αιιαγή ζην πξφηππν πεξηβάιινλ. Γηα ηελ
ηξνθνδνζία ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε έμνδνο 5V ηνπ Arduino. Η ςεθηαθή έμνδνο ηνπ
αηζζεηήξα ζπλδέζεθε ζηελ ςεθηαθή είζνδν D2 ηνπ Arduino θαη ην pin GND ηνπ αηζζεηήξα
ζην GND ηνπ Arduino. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην onboard LED 13 ηνπ Arduino σο
έμνδνο, ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη θάζε θφξα πνπ ν αηζζεηήξαο εληνπίδεη θίλεζε θαη κέλεη
αλνηρηφ κέρξη ε έμνδνο ηνπ αηζζεηήξα λα γίλεη μαλά LOW.
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Σρήκα 2-28. Σπλδεζκνινγία PIR κε Arduino

Σρήκα 2-29. Σρεκαηηθό ζπλδεζκνινγίαο PIR κε Arduino
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2.8.2

Κώδηθαο Arduino γηα ρξήζε αηζζεηήξα PIR

int ledPin = 13;

// to onboard led

int inputPin = 2;

// to pin simatos

int pirState = LOW;

// arxiki katastasi

int val = 0;

// status

void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(inputPin, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
val = digitalRead(inputPin);
if (val == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
if (pirState == LOW) {
// ελεργοποηήζεθε
Serial.println("Αλητλεύηεθε θίλεζε");

pirState = HIGH;
}
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
if (pirState == HIGH) {
Serial.println("Σηακάηεζε ε θίλεζε");
pirState = LOW;
}
}
}
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2.9 Κύθισκα νδήγεζεο θηλεηήξσλ
Γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαζχξσλ ηεο έμππλεο θαηνηθίαο ζηελ παξνχζα εξγαζία
ρξεζηκνπνηήζεθαλ DC (Direct Current) θηλεηήξεο ηάζεο ιεηηνπξγίαο 6-9 V, θάζε έλαο απφ
ηνπο νπνίνπο αληιεί έσο 400mA, ζε ζπλδπαζκφ κε 4 L293D νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα
νδήγεζεο θηλεηήξσλ, θάζε έλα απφ ηα νπνία πεξηέρεη 2 H-bridges.

2.9.1

Λεηηνπξγία γέθπξαο H (H-Bridge)

Μία γέθπξα H (H-bridge) είλαη έλα ειεθηξνληθφ θχθισκα πνπ επηηξέπεη ζε κία ηάζε λα
εθαξκνζηεί ζε έλα θνξηίν θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Φξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε
ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα γηα λα επηηξέπεη ζηνπο DC θηλεηήξεο λα θηλεζνχλ πξνο ηα κπξνζηά
θαη πξνο ηα πίζσ.

Σρήκα 2-30. Κπθιωκαηηθό δηάγξακκα κίαο H-bridge (επηζεκαίλεηαη κε θόθθηλν ρξώκα)

Όηαλ νη δηαθφπηεο S1 θαη S4 είλαη θιεηζηνί (θαη νη S2 θαη S3 αλνηρηνί), κία ζεηηθή ηάζε
εθαξκφδεηαη ζηα άθξα ηνπ θηλεηήξα. Αλνίγνληαο ηνπο δηαθφπηεο S1 θαη S4 θαη θιείλνληαο
ηνπο δηαθφπηεο S2 θαη S3, ε ηάζε απηή αληηζηξέθεηαη, επηηξέπνληαο ζηνλ θηλεηήξα λα
ιεηηνπξγήζεη κε ηελ αληίζεηε θνξά.
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Σρήκα 2-31. Οη δύν βαζηθέο θαηαζηάζεηο κίαο H-bridge

Οη δηαθφπηεο S1 θαη S2 δελ πξέπεη πνηέ λα θιείλνπλ ηαπηφρξνλα, θαζψο απηφ πξνθαιεί
βξαρπθχθισκα ζηε πεγή ηάζεο εηζφδνπ. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο δηαθφπηεο S3 θαη S4. Ο
θηλεηήξαο ζηακαηάεη λα ιεηηνπξγεί φηαλ νη δηαθφπηεο S1 θαη S3 είλαη θιεηζηνί (θαη νη S2 θαη
S4 αλνηρηνί) ή φηαλ είλαη θιεηζηνί νη δηαθφπηεο S2 θαη S4 (θαη νη S1 θαη S3 αλνηρηνί).

2.9.2

Η ιεηηνπξγία ηνπ θπθιώκαηνο νδήγεζεο (Motor Driver)

Κχθισκα νδήγεζεο (Motor driver) νλνκάδεηαη έλαο εληζρπηήο ξεχκαηνο, ν νπνίνο ιακβάλεη
έλα ζήκα ρακεινχ ξεχκαηνο απφ έλα κηθξνειεγθηή θαη παξάγεη έλα αλαινγηθά κεγαιχηεξν
ζήκα ξεχκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα ειέγμεη έλαλ θηλεηήξα. Ο Motor Driver L293D είλαη έλα
θχθισκα θαηάιιειν λα ειέγμεη δχν κηθξνχο θηλεηήξεο, θάλνληάο ηνπο λα θηλεζνχλ θαη πξνο
ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Δπηιέγεηαη ζε ζρέζε κε άιια θπθιψκαηα νδήγεζεο θηλεηήξσλ θαζψο
πεξηιακβάλεη δηφδνπο νη νπνίεο πξνζηαηεχνπλ ηα ηξαλδίζηνξο, πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ
έιεγρν ησλ θηλεηήξσλ, απφ αηρκέο ηεο ηάζεο, πνπ πξνθαινχληαη φηαλ ην πελίν ηνπ θηλεηήξα
ζηακαηά λα δηαξξέεηαη απφ ξεχκα.

2.9.3

Η ιεηηνπξγία ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο L293

Τν L293D είλαη έλα κνλνιηζηθφ νινθιεξσκέλν θχθισκα (IC - Integrated Circuit) πςειήο
ηάζεο εηζφδνπ θαη ξεχκαηνο εμφδνπ, πνπ δηαζέηεη 4 θαλάιηα νδήγεζεο. Δίλαη ζρεδηαζκέλν λα
δέρεηαη DTL (Diode–Transistor Logic) ή TTL (Transistor–Transistor Logic) ινγηθή, λα
νδεγεί επαγσγηθά θνξηία, φπσο ξειέ, DC θαη βεκαηηθνχο θηλεηήξεο, θαη λα ηξνθνδνηεί
ηξαλδίζηνξο ηζρχνο.
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Σρήκα 2-32. Τν νινθιεξωκέλν θύθιωκα L293D

Κάζε δεπγάξη θαλαιηψλ είλαη εμνπιηζκέλν κε κία είζνδν ελεξγνπνηήζεο, ψζηε λα
απινπνηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο δχν H-bridges. Μία μερσξηζηή είζνδνο ηξνθνδνζίαο
παξέρεηαη γηα ηε ινγηθή, επηηξέπνληαο ηε ιεηηνπξγία ζε ρακειφηεξε ηάζε. Τν L293D κπνξεί
λα ειέγμεη κέρξη 2 θηλεηήξεο κε απαηηήζεηο ηάζεο 4,5 – 36 V, ηα νπνία αληινχλ έσο 600mA.
Η ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ L293D είλαη 0-70°C.

Σρήκα 2-33. Σρεκαηηθό δηάγξακκα ηνπ νινθιεξωκέλνπ θπθιώκαηνο L293D
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2.9.4

Σπλδεζκνινγία L293D κε Arduino γηα έιεγρν DC θηλεηήξσλ

Οη είζνδνη ελεξγνπνίεζεο ηνπ νινθιεξσκέλνπ L293D (1,2EN / 3,4EN), θαζψο θαη ε
μερσξηζηή είζνδνο ηξνθνδνζίαο γηα ηε ινγηθή (VCC1 ) ζπλδέζεθαλ ζηελ έμνδν 5 V ηνπ
Arduino. Οη θηλεηήξεο ζπλδέζεθαλ ζηηο εμφδνπο ηνπ θπθιψκαηνο νδήγεζεο (ν έλαο ζηα pins
3 θαη 6 θαη ν δεχηεξνο ζηα pins 11 θαη 14). Γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλεηήξσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ηα pins εηζφδνπ 2,7 θαη 10,15, ηα νπνία ζπλδέζεθαλ ζηηο ςεθηαθέο εμφδνπο 2,3 θαη 4,5
αληίζηνηρα. Η είζνδνο VCC2 ηνπ L293D ζπλδέζεθε κε κπαηαξία 9V, ε νπνία είλαη ππεχζπλε
γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θηλεηήξσλ. Τν VCC2 δχλαηαη λα δερζεί απφ 4,5 V έσο 36 V.Τα pins
4,5 θαη 12,13 ηνπ νινθιεξσκέλνπ L293D, θαζψο θαη ν αξλεηηθφο πφινο ηεο κπαηαξίαο,
ζπλδέζεθαλ ζην GND ηνπ Arduino.

Σρήκα 2-34. Σπλδεζκνινγία L293 κε Arduino γηα έιεγρν δύν DC θηλεηήξωλ

Σρήκα 2-35. Σρεκαηηθό ζπλδεζκνινγίαο L293 κε Arduino γηα έιεγρν δύν DC θηλεηήξωλ
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2.9.5

Κώδηθαο Arduino γηα νδήγεζε δύν θηλεηήξσλ

int motor_left[] = {2, 3};
int motor_right[] = {4, 5};
void setup() {
Serial.begin(9600);
for(int i = 0; i < 2; i++){
pinMode(motor_left[i], OUTPUT);
pinMode(motor_right[i], OUTPUT);}
}
void loop() {
drive_forward();
delay(2000);
motor_stop();
drive_backward();
delay(2000);
motor_stop();
}
void motor_stop(){
digitalWrite(motor_left[0], LOW);
digitalWrite(motor_left[1], LOW);
digitalWrite(motor_right[0], LOW);
digitalWrite(motor_right[1], LOW);
delay(25);
}
void drive_forward(){
digitalWrite(motor_left[0], HIGH);
digitalWrite(motor_left[1], LOW);
digitalWrite(motor_right[0], HIGH);
digitalWrite(motor_right[1], LOW);
}

void drive_backward(){
digitalWrite(motor_left[0], LOW);
digitalWrite(motor_left[1], HIGH);
digitalWrite(motor_right[0], LOW);
digitalWrite(motor_right[1], HIGH);
}
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2.10 Τερλνινγίεο δηθηύνπ
Γηα ηελ ζχλδεζε ησλ βαζηζκέλσλ ζην Arduino ζηαζκψλ βάζεο, κε ην εζσηεξηθφ δίθηπν ηεο
επθπνχο θαηνηθίαο -θαη ελ δπλάκεη θαη κε ην δηαδίθηπν- απαηηείηαη ε ρξήζε ελφο
Modem/Router. Σηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνηεηλφκελε πινπνίεζε
πεξηιακβάλνληαη ην λα είλαη ρακεινχ θφζηνπο, λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 ζχξεο Ethernet
ζηελ ιεηηνπξγία σο Switch γηα ηνπο δχν ζηαζκνχο βάζεο, θαη λα δηαζέηεη WiFi ψζηε λα
ζπλδέεη ην ελζχξκαην δίθηπν κε αζχξκαηεο ζπζθεπέο (θηλεηά ηειέθσλα, laptops). Τα
πεξηζζφηεξα ηππηθά Modem/Routers πνπ δίλνληαη απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ
πιεξνχλ ηηο άλσζελ πξνυπνζέζεηο. Σηελ πξνηεηλφκελε πινπνίεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην
Philips CGA5720S/TE.
Σην εζσηεξηθφ δίθηπν ε IP δηεχζπλζε ηνπ ελ ιφγσ Router, νξίζηεθε ε 192.168.1.1, κε ηηο
ππφινηπεο ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη ζε απηφ λα δχλαηαη λα ιάβνπλ δηεπζχλζεηο απφ ηελ
192.168.1.2 έσο 192.168.1.254. Γηα ηνπο ζηαζκνχο βάζεηο αηζζεηήξσλ θαη ελεξγνπνηεηψλ
επηιέρζεθαλ νη ζηαηηθέο εζσηεξηθέο δηεπζχλζεηο 192.168.1.21 θαη 192.168.1.22 αληίζηνηρα.
Λνηπέο ζπζθεπέο πνπ ζπλδένληαη ζην ελ ιφγσ δίθηπν ιακβάλνπλ IPs εληφο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εχξνπο κέζσ ηνπ δπλακηθνχ κεραληζκνχ παξαρψξεζεο IP δηεπζχλζεσλ
(DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol).
Σε πεξίπησζε πνπ επηζπκνχκε ηα δεδνκέλα ησλ ζηαζκψλ βάζεο λα είλαη πξνζβάζηκα απφ
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θφζκνπ κέζσ Internet, θαη φρη κφλν εληφο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ εληφο
ηεο εκβέιεηαο ηνπ WiFi θαη ησλ θαισδίσλ Ethernet, απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ Port Forwarding.
Με ηνλ ηξφπν απηφ ηελ εμσηεξηθή IP δηεχζπλζε πνπ καο δίλεηαη απφ ηνλ πάξνρν, ηελ
αληηζηνηρνχκε ζε IP δηεχζπλζε εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ δηθηχνπ. Σην παξάδεηγκα πνπ
δίλεηαη παξαθάησ, ε [εμσηεξηθή IP]:80, αληηζηνηρεί ζηελ 192.168.1.21:80, ηνπ ζηαζκνχ
βάζεο αηζζεηήξσλ. Οη επηπηψζεηο αζθαιείαο ηεο πξφζβαζεο κέζσ δηαδηθηχνπ ζην εζσηεξηθφ
δίθηπν ηεο επθπνχο νηθίαο, δελ εμεηάζζεζαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία.

Σρήκα 2-36. Port forwarding ζε Router Philips CGA5720S/TE
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2.11 Τερλνινγίεο πινπνίεζε δηεπαθήο ρξήζηε (User Interface)
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηεπαθήο ρξήζηε θξίζεθε απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ jQuery Mobile:
Έλφο ζπλφινπ βηβιηνζεθψλ αλνηρηνχ θψδηθα, βαζηζκέλεο ζην πξφηππν HTML 5 (HyperText
Markup Language), νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ U.I.
(User Interface) εθαξκνγψλ. Απνηειεί αλεμάξηεην πιαηθφξκαο ινγηζκηθφ (cross platform),
ζπλεπψο είλαη ζπκβαηφ κε φια ηα ζχγρξνλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ (Windows, Linux) θαη θηλεηψλ ζπζθεπψλ (Android, iOS, Windows Phone).
Μεηαμχ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ε απηφκαηε πξνζαξκνγή ζε νζφλεο
δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη αλάιπζεο (Responsive Design), ε ππνζηήξημε ρεηξνλνκηψλ ζε
νζφλεο αθήο (Gestures) ηα εθέ κεηάβαζεο κεηαμχ νζνλψλ (Page Transitions), αιιά θαη ηα
πξν-πξνγξακκαηηζκέλα γξαθηθά ζηνηρεία (Widgets). Η πξφζβαζε ζηα γξαθηθά ζηνηρεία αιιά
θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ παξερφκελνπ API,
ην νπνίν επίζεο κπνξνχκε λα επεθηείλνπκε. (Firtman, 2012). Η άδεηα κε ηελ νπνία παξέρεηαη
ην jQuery Mobile είλαη ε ειεχζεξε MIT (Massachusetts Institute of Technology) License, ε
νπνία επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, αιιά θαη ζε ηπρφλ εκπνξηθή
ρξήζε.

Σρήκα 2-37. Γξαθηθά ζηνηρεία (Widgets) ηνπ jQuery Mobile
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2.11.1 Γνκή ζειίδαο εθαξκνγήο κε ρξήζε ηνπ jQuery Mobile
Η ρξήζε ηνπ jQuery Mobile ζε κία εθαξκνγή απαηηεί ηελ ελζσκάησζε ησλ ηξηψλ
βηβιηνζεθψλ

ηνπ

(jquery.mobile-[έθδνζε].min.css,

jquery-[έθδνζε].min.js,

jquery.mobile-

[έθδνζε].min.js). Η πξψηε βηβιηνζήθε έρεη θαηάιεμε .css θαη πεξηέρεη γξαθηθά ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο εκθάληζεο, ελψ νη δχν βηβιηνζήθεο κε θαηάιεμε .js πεξηέρνπλ θψδηθα javascript
ν νπνίνο επηδξά ζηα γξαθηθά ζηνηρεία ηνπ .css. (Dutson, 2013) Παξαθάησ δίλεηαη ν θψδηθαο
ηεο βαζηθήο δνκήο κίαο ζειίδαο HTML κε ελζσκαησκέλεο ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ jQuery
Mobile, ν νπνίνο απνηέιεζε θαη ηελ βάζε γηα ηελ πξνηεηλφκελε εθαξκνγή πνπ πινπνηήζεθε.

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-[version].min.css" />
<script src="jquery-[version].min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-[version].min.js"></script>
</head>

<body>

<div data-role="page">

<!-- αρτή εκθαληδόκελες ζειίδας -->

<div data-role="header">
<h1>Τίηινο ζειίδαο</h1>
</div> <!-- Τίηιος -->

<!-- Τκήκα ελζωκάηωζες περηετοκέλοσ -->

</div>

<!-- ηέιος εκθαληδόκελες ζειίδας -->

</body>

</html>
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Τα ζηνηρεία <meta> ηνπνζεηνχληαη ζην ηκήκα <head> </head> ελφο αξρείνπ HTML γηα λα
παξέρνπλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζηνλ κεραληζκφ (θπιινκεηξεηή ή WebView) πνπ ηα
εκθαλίδεη. Ο νξηζκφο ηνπ charset σο UTF-8 αθνξά ηελ θσδηθνπνίεζε θαη απαηηείηαη ζηελ
πξνηεηλφκελε εθαξκνγή γηα ηελ ζσζηή εκθάληζε ησλ Διιεληθψλ ραξαθηήξσλ. Ο νξηζκφο
ηνπ πιάηνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ σο device-width, initial-scale=1 αθνξά ην αξρηθφ επίπεδν
κεγέζπλζεο. Τν εκθαληδφκελν ζηνλ ρξήζηε UI αξρίδεη ζηνλ νξηζκφ ηεο ζειίδαο σο
<div data-role="page">. Ο ηίηινο ηεο θάζε ζειίδαο ηεο εθαξκνγήο εκθαλίδεηαη κέζα ζε
<h1> </h1> tags θαη δειψλεηαη σο <div data-role="header">.

2.11.2 Φξήζε ιίζηαο ζηνηρείσλ (Listview) ζε jQuery Mobile
Σηελ θαηαζθεπή ηνπ UI ηεο πξνηεηλφκελεο εθαξκνγήο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ιηζηψλ,
ηφζν γηα δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα επηιέμεη ην δσκάηην ην νπνίν ζέιεη λα ειέγμεη, φζν θαη
γηα ηελ εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ αηζζεηήξσλ. Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ
ησλ ιηζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαρσξηζηέο. Ο ρξήζηεο επίζεο γλσξίδεη εάλ θάπνηα επηινγή
ηεο ιίζηαο παξαπέκπεη ζε ππνκελνχ, κέζσ ηνπ εηθνληδίνπ ζηα δεμηά.

Σρήκα 2-38. Λίζηα ζηνηρείωλ (Listview) ζε jQuery Mobile
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Παξαθάησ δίλεηαη ν θψδηθαο δεκηνπξγίαο ηεο άλσζελ ιίζηαο ζηνηρείσλ / δεδνκέλσλ ζε
jQuery Mobile.

<div data-role="main" class="ui-content">

<ul data-role="listview">

<!--αρτή περηετοκέλοσ-->

<!--αρτή ιίζηας-->

<li><a href="#">Σηνηρείν 1</a></li>
<li><a href="#">Σηνηρείν 2</a></li>
<li><a href="#">Σηνηρείν 3</a></li>

<li data-role="list-divider">Γηαρσξηζηήο:</li>
<!--δηατωρηζκός ζηοητείωλ-->
<li><a href="#">Σηνηρείν 4</a></li>
<!--δηατωρηζκός ζηοητείωλ-->
<li data-role="list-divider">Γηαρσξηζηήο:</li>
<!--δηατωρηζκός ζηοητείωλ-->
<li data-icon="false"><b>Σηνηρείν 5</b></li>
</ul>

<!--ηέιος ιίζηας-->

</div>

<!--ηέιος περηετοκέλοσ-->

Η δεκηνπξγία κίαο ιίζηαο ζηνηρείσλ, απαηηεί ηελ ρξήζε ηνπ <ul data-role="listview"> tag ην
νπνίν ζπλεπάγεηαη κε ηαμηλνκεκέλε αιθαβεηηθά ιίζηα (unordered list). Κάζε ζηνηρείν ηεο
ιίζηαο νξίδεηαη κέζα ζηα <li> </li> tags. Σε πεξίπησζε πνπ είλαη επηζπκεηφ θάπνην ζηνηρείν
ηεο ιίζηαο λα παξαπέκπεη ζε θάπνηα άιιε ζειίδα (π.ρ. θάπνην ππνκελνχ ζηελ εθαξκνγή)
ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζε απηφ ην <a href="[φλνκα_αξρείνπ]"></a>. Σε πεξίπησζε πνπ έλα
ζηνηρείν ηεο ιίζηαο δελ παξαπέκπεη ζε άιιε ζειίδα, θξίλεηαη ζθφπηκε ε ρξήζε ηνπ
data-icon="false" γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ εηθνληδίνπ κεηάβαζεο (βι. Σηνηρείν 5 ζε
Σρήκα 2-38). Γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαρσξηζηέο (list
dividers), νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη σο ζηνηρεία ηεο ιίζηαο κε data-role="list-divider". Τν
ηέινο ηεο ιίζηαο νξίδεηαη κε ην θιείζηκν ηνπ ul tag (</ul>).

2.11.3 Φξήζε επηινγέσλ (Buttons) ζε jQuery Mobile
Γηα ηνλ έιεγρν παξακέηξσλ αιιά θαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε ζπζθεπψλ
κέζσ ηεο πξνηεηλφκελεο εθαξκνγήο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε επηινγέσλ (Buttons)
ζηελ δηεπαθή ρξήζηε. Οη επηινγείο δχλαηαη λα θαηαιακβάλνπλ ην πιήξεο πιάηνο ηεο νζφλεο
ηνπ ρξήζηε, είηε κέξνο απηήο εάλ δηαρσξηζηνχλ.
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Σρήκα 2-39. Επηινγείο (Buttons) ζε jQuery Mobile

Παξαθάησ δίλεηαη ν θψδηθαο δεκηνπξγίαο ηεο παξαπάλσ νζφλεο κε ελεξγνπνηεηέο ζε jQuery
Mobile.
<div data-role="main" class="ui-content">

<!--αρτή περηετοκέλοσ-->

<fieldset class="ui-grid-a">
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a">
Δλεξγνπνίεζε Α </button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b">
Απελεξγνπνίεζε Α </button></div>
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a">
Δλεξγνπνίεζε Β </button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b">
Απελεξγνπνίεζε Β </button></div>
</fieldset>

<button class="ui-btn ui-btn-a">Δλεξγνπνηεηήο Γ</button>
<button class="ui-btn ui-btn-b">Δλεξγνπνηεηήο Γ</button>

</div>

<!--ηέιος περηετοκέλοσ-->

Κάζε ελεξγνπνηεηήο νξίδεηαη κε ηα <button> </button> tags. Δάλ είλαη επηζπκεηφο
δηαρσξηζκφο ηνπ πιάηνπο ηεο νζφλεο, ρξεζηκνπνηνχληαη νη θιάζεηο ui-block-a θαη ui-block-b,
κέζα ζε θάζε κία εθ ησλ νπνίνλ ηνπνζεηνχληαη ηα button tags. Η αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο
εκθάληζεο ησλ ελεξγνπνηεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο θιαζεο ui-btn-a θαη ui-btn-b.
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3. Πξαθηηθή πινπνίεζε πιαηθόξκαο
3.1 Υινπνίεζε ζηαζκνύ βάζεο αηζζεηήξσλ
Ο πξψηνο ζηαζκφο βάζεο πινπνηήζεθε κε ρξήζε ηνπ κηθξνειεγθηή ATmega2560 ηνπ
Arduino Mega θαη ηνπ Ethernet ειεγθηή (Controller) Wiznet 5100 ηεο Ethernet Shield, ηα
νπνία πεξηγξάθεζαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Σε απηφλ ζπλδένληαη φινη νη αηζζεηήξεο
(έμη αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, πέληε αηζζεηήξεο πγξαζίαο, ηξεηο αηζζεηήξεο θσηεηλφηεηαο,
έλαο αηζζεηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, έμη αηζζεηήξεο θίλεζεο, θαη έλαο αηζζεηήξαο
ηαρχηεηαο αλέκνπ), φπσο θαη ην ερείν (buzzer) ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ερεηηθή
εηδνπνίεζε ζηελ ιεηηνπξγία ζπλαγεξκνχ, ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ θίλεζεο απφ αηζζεηήξα
PIR. Η ελδεηθηηθή ζπλδεζκνινγία, αλάγλσζε θαη θαλνληθνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ θάζε
κεκνλσκέλν αηζζεηήξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έρεη πεξηγξαθεί ζην Κεθάιαην 2. Σπλνιηθά ε
ζπλδεζκνινγία φισλ ησλ αηζζεηήξσλ ζηνλ ζηαζκφ βάζεο παξίζηαηαη ζηελ παξαθάησ
εηθφλα.

Σρήκα 3-1. Παξάζηαζε ζπλδεζκνινγίαο ζπλόινπ αηζζεηήξωλ θαη buzzer ζε ζηαζκό βάζεο
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Σηα αλαινγηθά Pins A0 έσο Α5 ζπλδένληαη νη έμνδνη ησλ έμη αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο
LM35. Σηα Pins A6 έσο Α10 ζπλδένληαη νη έμνδνη ησλ ηεζζάξσλ αηζζεηήξσλ πγξαζίαο
HIH4030. Σηα Pins A11 έσο A13 ζπλδένληαη νη έμνδνη ησλ ηξηψλ αηζζεηήξσλ θσηφο
TEMT6000. Σηα Pins A14 θαη A15 ζπλδένληαη νη έμνδνη TMP θαη RV αληίζηνηρα, ηνπ ελφο
αηζζεηήξα ηαρχηεηαο αλέκνπ Wind Sensor Rev. C. Τα ςεθηαθά Pins 0 θαη 1 αθέζεθαλ
ζθνπίκσο αρξεζηκνπνίεηα, θαζφηη αληηζηνηρνχλ ζην TX θαη RX ηεο ζεηξηαθήο ζχξαο, ε
νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο απνζθαικάησζεο. Σηα ςεθηαθά Pins 2 έσο
7 ζπλδέζεθαλ νη έμνδνη ησλ αηζζεηήξσλ PIR. Σηα ςεθηαθά Pins 12 θαη 13, ζπλδέζεθαλ ηα
RX θαη TX ηνπ αηζζεηήξα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα K-30, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ην
πξσηφθνιιν SPI. Σην ςεθηαθφ Pin 36 ζπλδέζεθε ην Buzzer ζπλαγεξκνχ. Τα ινηπά ςεθηαθά
Pins δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
Η δήισζε ησλ Pins ζηνλ θψδηθα ηνπ Arduino έγηλε σο εμήο:
const int lm35PinTrapezaria = A0;
const int lm35PinKouzina = A1;
const int lm35PinSaloni = A2;
const int lm35PinGrafeio = A3;
const int lm35PinKrevatokamara = A4;
const int lm35PinKhpos = A5;
const int hih4030PinTrapezaria = A6;
const int hih4030PinKouzina = A7;
const int hih4030PinSaloni = A8;
const int hih4030PinGrafeio = A9;
const int hih4030PinKhpos = A10;
const int temt6000PinKouzina = A11;
const int temt6000PinSaloni = A12;
const int temt6000PinKhpos = A13;
const int windSensorTempPin = A14;
const int windSensorRVPin = A15;
const int pirPinTrapezaria = 2;
const int pirPinKouzina = 3;
const int pirPinSaloni = 4;
const int pirPinGrafeio = 5;
const int pirPinKrevatokamara = 6;
const int pirPinKhpos = 7;
const int co2rxPin = 12;
const int co2txPin = 13;
const int buzzerPin = 36;
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Γηα λα είλαη πξνζβάζηκεο νη άλσζελ κεηξήζεηο αηζζεηήξσλ απφ εθαξκνγέο ζε ππνινγηζηέο
θαη έμππλα θηλεηά ηειέθσλα, θξίζεθε απαξαίηεηε ε πινπνίεζε θψδηθα Web Server ζην
Arduino κε ηελ Ethernet Shield, ν νπνίνο κέζσ ελφο API πνπ επηλνήζεθε ζα παξέρεη ηα
δεδνκέλα ζε κνξθή XML. (Trevennor, 2014) Σηελ ζπλέρεηα, κε ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ API θαη
θάλνληαο parse ηα δεδνκέλα ηνπ XML, ζα είλαη εθηθηή ε εκθάληζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη
δεδνκέλσλ αηζζεηήξσλ ζηελ πξνηεηλφκελε πινπνηεζήζα εθαξκνγή.

Σρήκα 3-2. Αλαπαξάζηαζε δεκηνπξγίαο αξρείνπ XML θαη απνζηνιή ηνπ ζε έμππλεο ζπζθεπέο
κέζω ηνπ Router

Ο βαζηθφο πξνηεηλφκελνο θψδηθαο δεκηνπξγίαο Web Server πνπ λα παξάγεη σο έμνδν έλα
ζηαηηθφ XML, δίλεηαη παξαθάησ.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h> //ethernet i ethernet2 analogws wiznet w5100 i w5500
//se ethernet shield

byte mac[] = {0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90 };
IPAddress ip(192, 168, 1, 21);

EthernetServer server(80);
String readString;

void setup()
{
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
//Serial.begin(9600); //gia debugging
}

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ

59

Πνιπηερλείν Κξήηεο - Σρνιή Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

void loop()
{
EthernetClient client = server.available();// eiserxomenoi clients
if (client)
{
while (client.connected())
{
if (client.available())
{
char c = client.read();
if (readString.length() < 100) //diavasma olou tou mikous tou req
{
readString += c;
Serial.write(c);
if (c == '\n') {//emfanisi toy HTML/XML
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Server: Arduino");
client.println("Access-Control-Allow-Origin: *");
client.println("Connection: close");
client.println("Content-Type: text/xml\r\n");
client.print("<note>"); //edw arxizei to xml arxeio mou
client.print("<metavliti>");
client.print("timi metavlitis"); //edw se eisagwgika, meta oxi
client.print("</metavliti>");
client.print("</note>");
delay(1);
//delay gia statherotita
client.stop();
//diagrafi gia nea ananewsi
readString = "";
//delay gia statherotita
delay(1);
client.stop();

}
}
}
}
}
}
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Σην άλσζελ θνκκάηη θψδηθα, αξρηθά δειψλνληαη νη βηβιηνζήθεο ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ρξήζε
(SPI.h θαη Ethernet.h), ζηελ ζπλέρεηα ε MAC Address θαη ε IP δηεχζπλζε πνπ ζα
αληηζηνηρεζνχλ ζηνλ Ethernet Controller ηνπ Arduino, ηα νπνία απαηηείηαη λα είλαη κνλαδηθά
ζην δίθηπν. Δληφο ηεο void setup, εθηειείηαη ε Ethernet.begin() κε παξακέηξνπο ηα
δεισζέληα Mac Address θαη IP, γηα εθθίλεζε ησλ παξακέηξσλ δηθηχνπ. Δληφο ηεο void loop,
ηεο ξνπηίλαο θψδηθα ε νπνία εθηειείηαη θαη' επαλάιεςε, πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ην
εάλ ππάξρεη εηζεξρφκελνο client, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη αλάγλσζε ηνπ Request.
Τέινο, κέζσ ησλ client.print() γίλεηαη εκθάληζε ηνπ XML, ην νπνίν δειψλεηαη σο εμήο κε ην
Content-Type: text/xml\r\n. Δληφο ηνπ XML πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε κνξθή ησλ tags σο
εμήο:
<metrisi>[ηηκή κεηαβιεηής]</metrisi>
<metrisi2>[ηηκή κεηαβιεηής]</metrisi2>
<allipliroforia>[ηηκή
<katiallo>[ηηκή

κεηαβιεηής]</allipliroforia>

κεηαβιεηής]</katiallo>

Η επηηπρήο επηθνηλσλία κε ηνλ WebServer ηνπ Arduino δχλαηαη λα επαιεζεπηεί κε ηελ ρξήζε
ηνπ εξγαιείνπ ping ζηελ δηεχζπλζε ηνπ Server (ζηελ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηελ
192.168.1.21) σο εμήο:

Σρήκα 3-3. Χξήζε εξγαιείνπ ping γηα επαιήζεπζε επηθνηλωλίαο κε WebServer πνπ ηξέρεη ζην
Arduino
Με ηελ ρξήζε ελφο browser δχλαηαη λα επαιεζεπηεί θαη ε επηηπρήο δεκηνπξγία ηνπ XML.
(Deitel, 2001). Ο άλσζελ θψδηθαο Arduino παξήγαγε ηνλ WebServer κε ην παξαθάησ XML:
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Σρήκα 3-4. Επηβεβαίωζε δεκηνπξγίαο αξρείνπ XML κέζω Browser

Τν πιήξεο πινπνηεζέλ API ζε XML παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:

Σρήκα 3-5. Τν πιήξεο πινπνηεζέλ API ζε XML κε ηηο κεηξήζεηο όιωλ ηωλ αηζζεηήξωλ
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απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ

62

Πνιπηερλείν Κξήηεο - Σρνιή Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πιήξνπο XML ην νπνίν πεξηέρεη φιεο ηηο κεηξήζεηο απφ ηνπο
αηζζεηήξεο, θαη φρη ζηαηηθφ πεξηερφκελν, απαηηείηαη ε θιήζε ζπλαξηήζεσλ ππνινγηζκνχ
κεηξήζεσλ απφ ηνπο αηζζεηήξεο πνπ πεξηγξάθεζαλ ζην Κεθάιαην 2 θαη ε εκθάληζε ηεο
επηζηξαθείζαο κεηαβιεηήο εληφο ησλ tags. Δλδεηθηηθά:
client.print("<temp_trapezaria>");
int tempTrapezaria = calculateTemprature(lm35PinTrapezaria);
client.print(tempTrapezaria);
client.print("</temp_trapezaria>");
client.print("<temp_kouzina>");
int tempKouzina = calculateTemprature(lm35PinKouzina);
client.print(tempKouzina);
client.print("</temp_kouzina>");

Απφ ηελ άλσζελ ξνπηίλα ε πξψηε γξακκή εκθαλίδεη ην αξρηθφ tag <temp_trapezaria>. Σηελ
ζπλέρεηα, θαιείηαη ε ζπλάξηεζε ππνινγηζκνχ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε βαζκνχο Κειζίνπ,
calculateTemprature(), κε παξάκεηξν ηνλ αξηζκφ ηνπ Pin ηεο ηξαπεδαξίαο, θαη ην απνηέιεζκά
ηεο ηνπνζεηείηαη ζηελ κεηαβιεηή tempTrapezaria. Σηελ επφκελε γξακκή εκθαλίδεηαη ε ηηκή
ηεο ελ ιφγσ κεηαβιεηήο. Έπεηηα εκθαλίδεηαη ην tag θιεηζίκαηνο </temp_trapezaria>.
Αληηζηνίρσο γηα φια ηα ππφινηπα δσκάηηα, κε δηαθνξά ηελ παξάκεηξν πνπ πεξληέηαη ζηελ
ζπλάξηεζε ππνινγηζκνχ, θαζφηη γηα λα ππνινγηζηεί θαη λα εκθαληζηεί ε ζεξκνθξαζία ζηελ
Κνπδίλα απαηηείηαη λα πεξαζηεί ζηελ ζπλάξηεζε calculateTemprature() ν αξηζκφο ηνπ Pin
ηνπ LM35 πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κνπδίλα. Όζνλ αθνξά ηνλ αηζζεηήξα πγξαζίαο, φπσο
αλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 2.4.3, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ ηχπνπ δηφξζσζεο ζθάικαηνο
κέζσ ζεξκνθξαζίαο. Γειαδή κεηψλεηαη ην ζθάικα θαηά ηελ κέηξεζε ηεο πγξαζίαο εθ' φζνλ
ππάξρεη δηαζέζηκε κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο εθείλε ηελ ζηηγκή. Σπλεπψο γηα λα ππνινγηζηεί κε
κηθξφ ζθάικα ε πγξαζία ζηελ θνπδίλα ζα γίλεη θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο calculateHumidity()
θαη κέζα ζε απηήλ ζα πεξαζηεί θαη ε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ίδην δσκάηην πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ άιινλ αηζζεηήξα, θαη ν αξηζκφο ηνπ Pin ηνπ HIH4030, φπσο
παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:
client.print("<hum_kouzina>");
float humKouzina = calculateHumidity(tempKouzina, hih4030PinKouzina);
client.print(humKouzina);
client.print("</hum_kouzina>");
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Όζνλ αθνξά ηνλ PIR, ζηελ έηνηκε ζπλάξηεζε digitalRead() πνπ παξέρεη ην abstraction layer
ηνπ Arduino, δίλεηαη σο παξάκεηξνο ν αξηζκφο ηνπ Pin ηνπ αηζζεηήξα απηνχ ηνπ ηχπνπ θαη ε
κεηαβιεηή πνπ επηζηξέθεηαη ειέγρεηαη γηα ην εάλ είλαη HIGH ή LOW σο εμήο:
client.print("<pir_saloni>");
int proximitySaloni = digitalRead(pirPinSaloni);
if (proximitySaloni == LOW)
{
client.print("Ηζστία");
}
else
{
client.print("Κιέθηες");
}
client.print("</pir_saloni>");

Σηελ πεξίπησζε πνπ γίλεη HIGH ζπλεπάγεηαη φηη ν αηζζεηήξαο έρεη αληρλεχζεη θίλεζε, νπφηε
θαη ζα εκθαλίζεη ζην αξρείν XML ην string "Κιέθηεο" αλάκεζα απφ ηα αληίζηνηρα tags.
Δλδεηθηηθά ν θψδηθαο γηα εκθάληζε δεδνκέλσλ απφ έλαλ αηζζεηήξα θάζε θαηεγνξίαο, θαη ηελ
κέηξεζε λα ηνπνζεηείηαη εληφο tags ζην XML, δίλεηαη παξαθάησ.
client.print("<temp_saloni>");
int tempSaloni = calculateTemprature(lm35PinSaloni);
client.print(tempSaloni);
client.print("</temp_saloni>");
[...]

client.print("<hum_saloni>");
float humSaloni = calculateHumidity(tempSaloni, hih4030PinSaloni);
client.print(humSaloni);
client.print("</hum_saloni>");
[...]

client.print("<fws_saloni>");
int fwsSaloni = calculateLux(temt6000PinSaloni);
client.print(fwsSaloni);
client.print("</fws_saloni>");
[...]
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client.print("<wind>");
int aeras = calculateWind(windSensorTempPin, windSensorRVPin);
client.print(aeras);
client.print("</wind>");
[...]

client.print("<pir_saloni>");
int proximitySaloni = digitalRead(pirPinSaloni);
if (proximitySaloni == LOW)
{
client.print("Ηζστία");
}
else
{
client.print("Κιέθηες");
}
client.print("</pir_saloni>");
[...]

client.print("<co2>");
double valCO2 = kSensor.getCO2('P');
client.print(valCO2);
client.print("</co2>");

Ο πιήξεο πξνηεηλφκελνο θψδηθαο ηνπ ζηαζκνχ βάζεο αηζζεηήξσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο
δειψζεηο κεηαβιεηψλ θαη αληηθεηκέλσλ, ηνλ θψδηθα αξρηθνπνίεζεο θαη δήισζεο ησλ
εηζφδσλ θαη εμφδσλ, ηελ ξνπηίλα δεκηνπξγία θαη αλαλέσζεο ηνπ webserver, ηηο ξνπηίλεο
αλάγλσζεο θαη θαλνληθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο αηζζεηήξεο, αιιά θαη ηελ ξνπηίλα
εκθάληζήο ηνπο ζην XML, γηα ην ζχλνιν ησλ αηζζεηήξσλ θάζε θαηεγνξίαο (έμη LM35, πέληε
HIH4030, ηξεηο TEMT6000, έμη Parallax PIR, έλαλ Wind Sensor Rev C θαη έλαλ K30),
δίλεηαη ζην παξάξηεκα 6.3.1.
Η πιήξεο αληηζηνηρία θάζε pin ηνπ Arduino κε θάζε αηζζεηήξα, ηνλ ηχπν ησλ εμφδσλ ηνπο,
ηα κεηξνχκελα κεγέζε ηνπο, ην φλνκα ησλ κεηαβιεηψλ ηνπο ζην XML, θαη κε ηα δσκάηηα
ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ ζηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλνη, δίλεηαη παξαθάησ.
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Πίλαθαο 3-1. Αληηζηνηρία Pins ηνπ Arduino ηνπ πξώηνπ ζηαζκνύ βάζεο, κε
αηζζεηήξεο, ηύπνπο εμόδσλ, κεηαβιεηέο ζην XML, κεηξνύκελα κεγέζε θαη δσκάηηα
Pin

Αηζζεηήξαο

Τύπνο
Δμόδνπ

Μεηαβιεηή (tag)
ζε XML

Μεηξνύκελν
κέγεζνο

Γσκάηην

Α0

LM35

An. Out

temp_trapezaria

ζεξκνθξαζία

Τξαπεδαξία

Α1

LM35

An. Out

temp_kouzina

ζεξκνθξαζία

Κνπδίλα

Α2

LM35

An. Out

temp_saloni

ζεξκνθξαζία

Σαιφλη

Α3

LM35

An. Out

temp_grafeio

ζεξκνθξαζία

Γξαθείν

Α4

LM35

An. Out

temp_krevatokamara

ζεξκνθξαζία

Υπλνδσκάηην

Α5

LM35

An. Out

temp_khpos

ζεξκνθξαζία

Κήπνο

Α6

ΗΙΗ4030

An. Out

hum_trapezaria

πγξαζία

Τξαπεδαξία

Α7

ΗΙΗ4030

An. Out

hum_kouzina

πγξαζία

Κνπδίλα

Α8

ΗΙΗ4030

An. Out

hum_saloni

πγξαζία

Σαιφλη

Α9

ΗΙΗ4030

An. Out

hum_grafeio

πγξαζία

Γξαθείν

Α10

ΗΙΗ4030

An. Out

hum_khpos

πγξαζία

Κήπνο

Α11

TEMT6000

An. Out

fws_kouzina

θσηεηλφηεηα

Κνπδίλα

Α12

TEMT6000

An. Out

fws_saloni

θσηεηλφηεηα

Σαιφλη

Α13

TEMT6000

An. Out

fws_khpos

θσηεηλφηεηα

Κήπνο

wind

Ταρχηεηα
αλέκνπ

Σαιφλη

Α14
Α15

Wind Sensor
Rev C.

An. Out
TMP
An. Out
RV

D2

Parallax PIR

D. Out

pir_trapezaria

θίλεζε

Τξαπεδαξία

D3

Parallax PIR

D. Out

pir_kouzina

θίλεζε

Κνπδίλα

D4

Parallax PIR

D. Out

pir_saloni

θίλεζε

Σαιφλη

D5

Parallax PIR

D. Out

pir_grafeio

θίλεζε

Γξαθείν

D6

Parallax PIR

D. Out

pir_krevatokamara

θίλεζε

Υπλνδσκάηην

D7

Parallax PIR

D. Out

pir_khpos

θίλεζε

Κήπνο

co2

δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα

Σαιφλη

D12
K30
D13

D. Out
SPI (RX)
D.Out
SPI (TX)
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3.2 Υινπνίεζε ζηαζκνύ βάζεο ειέγρνπ θηλεηήξσλ θαη θώησλ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ ζηαζκνχ βάζεο έγηλε ρξήζε ηνπ κηθξνειεγθηή
ATmega2560 ηνπ Arduino Mega -νκνίσο κε ηνλ πξψην ζηαζκφ βάζεο- θαη ηνπ Ethernet
ειεγθηή (Controller) Wiznet 5500 ηεο Ethernet Shield 2. Σην Arduino απηφ ζπλδένληαη ηα έμη
θψηα LED ησλ δσκαηίσλ θαη νη ηέζζεξηο γέθπξεο νδήγεζεο L293 νη νπνίεο ειέγρνπλ ηελ
ιεηηνπξγία ησλ νθηψ θηλεηήξσλ ησλ πνξηψλ θαη παξαζχξσλ. Η ρξήζε ηεο ελ ιφγσ γέθπξαο
νδήγεζεο έρεη πεξηγξαθεί ζην Κεθάιαην 2.9. Η ηξνθνδνζία ησλ θηλεηήξσλ πξαγκαηνπνηείηαη
κέζσ μερσξηζηνχ ηξνθνδνηηθνχ 9V, θαη απνηειεί ηελ κέγηζηε αζθαιή ηάζε ηξνθνδνζίαο
ηνπο.

Σρήκα 3-6. Παξάζηαζε ζπλδεζκνινγίαο ζπλόινπ L293, θηλεηήξωλ θαη LEDs ζε ζηαζκό βάζεο
ειέγρνπ θηλεηήξωλ θαη θώηωλ
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Σηα Pins D0 έσο D9 θαη A0 έσο A5 ζπλδένληαη νη είζνδνη ησλ L293, ελψ ζηα Pins D14 έσο
D19 ζπλδένληαη ηα LED ηνπ θσηηζκνχ. Όια ηα άλσζελ Pins είλαη πξνγξακκαηηζκέλα ζηελ
πξνηεηλφκελε πινπνίεζε λα ιεηηνπξγνχλ σο ςεθηαθέο έμνδνη, θαη λα έρνπλ ηελ αξρηθή
θαηάζηαζή ηνπο ζε LOW.
Οκνίσο κε ηνλ ζηαζκφ βάζεο αηζζεηήξσλ, ζηνλ ζηαζκφ βάζεο ειέγρνπ θηλεηήξσλ θαη
θψησλ, απαηηείηαη ε εθηέιεζε ξνπηίλαο δεκηνπξγίαο ελφο Web Server ζην Arduino κε ηελ
Ethernet Shield, φπσο παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην 3.1. Σηελ ζπλέρεηα, ειέγρνπκε ηα GET
requests ηα νπνία εθηειεί ν ρξήζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ή ελφο browser ζηελ IP ηνπ Arduino,
θαη γηα θάζε δηαθνξεηηθφ request, εθηειείηαη δηαθνξεηηθή ξνπηίλα ειέγρνπ κεραληζκψλ
θψησλ ή θηλεηήξσλ πνξηψλ/παξαζχξσλ, σο εμήο:
[...]
else if (readString.indexOf("?epai") > 0) //parathiro ipnodwmatioy
{
digitalWrite(A4, HIGH);
digitalWrite(A5, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(A4, LOW);
digitalWrite(A5, LOW);
}
else if (readString.indexOf("?rpai") > 0)//parathiro ipnodwmatioy
{
digitalWrite(A4, LOW);
digitalWrite(A5, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(A4, LOW);
digitalWrite(A5, LOW);
}
[...]
else if (readString.indexOf("?aft") > 0) //fws trapezaria on
{
digitalWrite(14, HIGH);
}
else if (readString.indexOf("?kft") > 0) //fws trapezaria off
{
digitalWrite(14, LOW);
}
[...]
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Ο έιεγρνο ηεο παξακέηξνπ ηνπ GET request πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο κεζφδνπ indexof()
ζηελ κεηαβιεηή readString.

Σρήκα 3-7. Εθηέιεζε GET request γηα ηνλ έιεγρν θηλεηήξωλ θαη θώηωλ

Γηα ηελ παξάκεηξν ηνπ GET request θξίζεθε απαξαίηεηε ε επηλφεζε θαη πινπνίεζε ελφο
βαζηθνχ πξσηνθφιινπ. Σπγθεθξηκέλα ν πξψηνο ραξαθηήξαο ηνπ GET request δχλαηαη λα
είλαη "a" (άλνηγκα), ην νπνίν πεξηγξάθεη ελεξγνπνίεζε ζε θψο, "k" (θιείζηκν), ην νπνίν
πεξηγξάθεη απελεξγνπνίεζε ζε θσο, "e" (enable), ην νπνίν πεξηγξάθεη ελεξγνπνίεζε
θηλεηήξα πξνο ηελ θνξά αλνίγκαηνο θαη r (reverse enable), ην νπνίν πεξηγξάθεη
ελεξγνπνίεζε θηλεηήξα πξνο ηελ αληίζεηε θνξά. Οη επφκελνη, έλαο, δχν, ή ηξεηο ραξαθηήξεο
πεξηγξάθνπλ ην είδνο ηνπ κεραληζκνχ. Δλδεηθηηθά: f (θσο), pa (παξάζπξν), mpv
(κπαιθνλφπνξηα βφξεηα). Ο ηειεπηαίνο ραξαθηήξαο πεξηγξάθεη ην δσκάηην ζην νπνίν είλαη
ηνπνζεηεκέλνο ν κεραληζκφο. Δλδεηθηηθά: t (ηξαπεδαξία), g (γξαθείν) θ.ν.θ. Γηα παξάδεηγκα
ην request GET /?afg αληηζηνηρεί ζε άλνηγκα ζην θσο ηνπ γξαθείνπ.
Ο πιήξεο πξνηεηλφκελνο θψδηθαο ηνπ ζηαζκνχ βάζεο ειέγρνπ θηλεηήξσλ θαη θψησλ πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο δειψζεηο κεηαβιεηψλ θαη αληηθεηκέλσλ, ηνλ θψδηθα αξρηθνπνίεζεο θαη
δήισζεο ησλ εμφδσλ, ηελ ξνπηίλα δεκηνπξγία θαη αλαλέσζεο ηνπ webserver, ηηο ξνπηίλεο
ειέγρνπ ησλ GET requests, θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ δηεξγαζηψλ ελεξγνπνίεζεο ή
απελεξγνπνίεζεο ησλ Pins, δίλεηαη ζην παξάξηεκα 6.3.2.
Η πιήξεο αληηζηνηρία θάζε pin ηνπ Arduino κε ηα θπθιψκαηα ζηα νπνία ζπλδένληαη, ην
θαλάιη ηνπ θπθιψκαηνο ζην νπνίν ζπλδένληαη, ηηο κεηαβιεηέο ζην πινπνηεζέλ πξσηφθνιιν
πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, αιιά θαη ηνπο κεραληζκνχο θαη ηα δσκάηηα ζηα νπνία
βξίζθνληαη, δίλεηαη ζηνλ πίλαθα παξαθάησ:
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Πίλαθαο 3-2. Αληηζηνηρία Pins ηνπ Arduino ηνπ δεύηεξνπ ζηαζκνύ βάζεο, κε
ζπλδεδεκέλν θύθισκα, θαλάιη L293, κεηαβιεηέο ζην πξσηόθνιιν, θαη δσκάηηα
Pin
0
1
2
4
6
8
Α0
Α2
Α4

1

?epat

?rpat

παξάζπξν
ηξαπεδαξίαο

2

?epak

?rpak

παξάζπξν θνπδίλαο

1

?empk

?rmpk

κπαιθνλφπνξηα
θνπδίλαο

2

?empns

?rmpns

λ. κπαιθνλφπνξηα
ζαινληνχ

1

?empvs

?rmpvs

β. κπαιθνλφπνξηα
ζαινληνχ

2

?epag

?rpag

παξάζπξν γξαθείνπ

1

?empg

?rmpg

κπαιθνλφπνξηα
γξαθείνπ

2

?epai

?rpai

παξάζπξν
ππλνδσκαηίνπ

3 - L293

Α1
Α3

Γσκάηην θαη
κεραληζκόο

2 - L293

7
9

Μεηαβιεηή ζε
πξσηόθνιιν γηα
θιείζηκν

1 - L293

3
5

Μεηαβιεηή ζε
πξσηόθνιιν
γηα άλνηγκα

A/A θαη
Καλάιη
Κύθισκα

4 - L293

Α5
14

1 - LED

1

?aft

?kft

θσο ηξαπεδαξίαο

15

2 - LED

1

?afk

?kfk

θσο θνπδίλαο

16

3 - LED

1

?afs

?kfs

θσο ζαινληνχ

17

4 - LED

1

?afg

?kfg

θσο γξαθείνπ

18

5 - LED

1

?afm

?kfm

θσο ππλνδσκαηίνπ

19

6 - LED

1

?afp

?kfp

θσο θήπνπ
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3.3 Υινπνίεζε δηεπαθήο ρξήζηε
3.3.1

Υινπνίεζε θεληξηθνύ κελνύ δηεπαθήο ρξήζηε πιαηθόξκαο έμππλνπ
ζπηηηνύ

Η θεληξηθή νζφλεο ηεο δηεπαθήο ρξήζηε ηεο πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο απνηειείηαη απφ κία
ιίζηα κε ηηο επηινγέο Ιζφγεην, Πξψηνο Όξνθνο, Κήπνο, Ηκεξνκελία, Δπραξηζηίεο θαη Σρεηηθά
(About). Οη επηινγέο Ιζφγεην θαη Πξψηνο Όξνθνο παξαπέκπνπλ ζε άιιεο ιίζηεο κε ηηο
νλνκαζίεο ησλ δσκαηίσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ. Η επηινγή Κήπνο παξαπέκπεη θαηεπζείαλ ζηηο
ελδείμεηο αηζζεηήξσλ ηνπ θήπνπ θαη ζηνπο ελεξγνπνηεηέο ηνπ, ρσξίο λα παξεκβάιιεηαη
θάπνην ππνκελνχ. Τα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο θαηεγνξηνπνηνχληαη κέζσ δηαρσξηζηψλ (Όξνθνη,
Ηκεξνκελία, Σρεηηθά). Τν ζηνηρείν ηεο ιίζηαο εκεξνκελία δελ παξαπέκπεη ζε θάπνην
ππνκελνχ, ζπλεπψο έρεη αθαηξεζεί απφ απηφ ν ζρεηηθφο δείθηεο ζην δεμηφ κέξνο ηνπ UI. Γηα
ηελ εκθάληζε ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ψξαο ζην θεληξηθφ κελνχ πινπνηήζεθε ζρεηηθή
ζπλάξηεζε. Όιεο νη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εθαξκνγή είλαη ππφ άδεηα Public
Domain, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηελ ειεχζεξε ρξήζε ηνπο ηφζν ζηελ παξνχζα εξγαζία φζν
θαη γηα εκπνξηθέο εθαξκνγέο.

Σρήκα 3-8. Σηηγκηόηππα νζόλεο πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο
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Παξαθάησ δίλεηαη ν θψδηθαο γηα ηελ πξνηεηλφκελε πινπνίεζε ηνπ θεληξηθνχ κελνχ ηεο
εθαξκνγήο, ν νπνίνο δεκηνπξγεί ην άλσζελ UI.
<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a">
<h1>Κεληξηθό κελνύ</h1>
</div>

<div data-role="main" class="ui-content">
<ul data-role="listview">
<li data-role="list-divider">Όξνθνη:</li>
<li><a href="isogeio.html"><img src="isogeio.png">
<h4>Ιζόγεην</h4></a></li>
<li><a href="prwtosorofos.html"><img src="prwtosorofos.png">
<h4>Πξώηνο Όξνθνο</h4></a></li>
<li><a href="khpos.html" data-ajax="false">
<img src="khpos.png" ><h4>Κήπνο</h4></a></li>
<li data-role="list-divider">Ηκεξνκελία:</li>
<li data-icon="false"><img src="calendar.png" >
<h4 id="demo"></h4></li>
<li data-role="list-divider">Σρεηηθά:</li>
<li><a href="thanks.html"><img src="thanks.png" >
<h4>Δπραξηζηίεο</h4></a></li>
<li><a href="about.html"><img src="about.png" >
<h4>Σρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή</h4></a></li>
</ul>
</div>

</div>

Τν flag data-theme="b" ην νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί ζην div ηεο ζειίδαο παξαπέκπεη ζε αιιαγή
ζέκαηνο (ρξψκαηνο εκθάληζεο καχξν) ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζειίδαο. Αληίζηνηρα, ζηνλ ηίηιν
έρεη νξηζζεί data-theme="a" ην νπoίν παξαπέκπεη ζε δηαθνξεηηθφ ρξψκα εκθάληζεο. Τα flags
data-ajax="false" (ή ελαιιαθηηθά ην rel="external") ην νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ επηινγή
Κήπνο, θαζφηη είλαη επηζπκεηφ ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή λα κελ θνξησζεί κέζσ AJAX -ην
νπνίν απνηειεί ηελ default ξχζκηζε ηνπ jquery mobile-. Η θφξησζε κέζσ AJAX
δεκηνπξγνχζε

πξφβιεκα

ζηελ

αλαλέσζε

ησλ

δεδνκέλσλ

ησλ

αηζζεηήξσλ.

Τν

<img src="*.png"> αθνξά ηελ εθάζηνηε εηθφλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε ζηνηρείν ηεο
ιίζηαο.
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Ο θψδηθαο γηα ηελ εκθάληζε ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ψξαο ζην θεληξηθφ κελνχ δίλεηαη
παξαθάησ:
<script>
var dt = new Date();
var d = dt.toLocaleDateString();
var t = dt.toLocaleTimeString();
t = t.replace(/\u200E/g, '');
t = t.replace(/^([^\d]*\d{1,2}:\d{1,2}):\d{1,2}([^\d]*)$/, '$1$2');
var result = d + ' ' + t;
document.getElementById("demo").innerHTML = result;
</script>

Δίλαη επηζπκεηφ ε εκεξνκελία θαη ε ψξα πνπ επηζηξέθεηαη ζηελ εθαξκνγή λα κελ
πεξηιακβάλεη ηα δεπηεξφιεπηα, ε ζσζηή εκθάληζε ησλ νπνίσλ ζα απαηηνχζαλ ζπλερή
αλαλέσζε ηεο εθαξκνγήο. Η ζπλάξηεζε toLocaleTimeString επηζηξέθεη ηελ ψξα ζε κνξθή
ΩΩ:ΛΛ:ΓΓ, ζπλεπψο απαηηείηαη ε ρξήζε Regular Expressions ψζηε λα αθαηξεζνχλ. Τν
\u200E απνηειεί ηνλ Unicode ραξαθηήξα πνπ νξίδεη γξαθή απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Σην
ηέινο ε εκεξνκελία πνπ παξέρεηαη κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο toLocaleDateString() θαη ε ψξα
πνπ δηακνξθψζεθε, κέζσ ηνπ Regular Expression, ηνπνζεηνχληαη ζηελ κεηαβιεηή result θαη
δχλαηαη λα εκθαληζηνχλ ζηελ ζειίδα, κέζσ ηνπ Id (Identifier) πνπ ηεο δφζεθε.

3.3.2

Υινπνίεζε δηεπαθήο ρξήζηε άληιεζεο δεδνκέλσλ αηζζεηήξσλ
πιαηθόξκαο έμππλνπ ζπηηηνύ

Γηα ηελ εκθάληζε ησλ κεηξήζεσλ ησλ αηζζεηήξσλ θάζε δσκαηίνπ πινπνηήζεθε θαηάιιειε
δηεπαθή ρξήζηε (UI) ζε κνξθή ιίζηαο δεδνκέλσλ. Η παξνχζα εθαξκνγή δχλαηαη λα
εκθαλίζεη δεδνκέλα ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, θσηεηλφηεηαο, έληαζεο αλέκνπ, θίλεζεο θαη
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Η ιίζηα ησλ κεηξήζεσλ είλαη πινπνηεκέλε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
εκθαλίδεη ηα δεδνκέλα θάζε αηζζεηήξα ζπλνδεπφκελα απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο εηθνλίδην
θαη ηελ κνλάδα κέηξεζήο ηνπο. Κάζε δσκάηην ηνπ ζπηηηνχ κπνξεί λα πεξηέρεη θαη ιηγφηεξνπο
εθ ησλ άλσζελ αηζζεηήξεο, ζπλεπψο ην UI έρεη πξνζαξκνζζεί γηα θάζε πεξίπησζε δσκαηίνπ
απφ ηνλ κέγηζην αξηζκφ αηζζεηήξσλ κέρξη ηνλ ειάρηζην. Τν επηιερζέλ δσκάηην εκθαλίδεηαη
ζηνλ ηίηιν ηεο εθαξκνγήο.

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
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Σρήκα 3-9. Σηηγκηόηππν νζόλεο δεδνκέλωλ αηζζεηήξωλ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο

Σηελ πεξίπησζε ησλ νζνλψλ εκθάληζεο δεδνκέλσλ, δελ απαηηείηαη απιψο ε εκθάληζε ελφο
ζηαηηθνχ κελνχ, αιιά θαη ε άληιεζε δεδνκέλσλ απφ ηνλ webserver ν νπνίνο ηξέρεη ζην
Arduino κε ηελ Ethernet Shield θαη παξάγεη ην πξνηεηλφκελν API. Η κνξθή ηνπ
πξνηεηλφκελνπ API είλαη xml, κε ηα tags λα πξνζδηνξίδνπλ ηφζν ην είδνο ηεο κέηξεζεο φζν
θαη ηνπ δσκαηίνπ απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη. Σπλεπψο απαηηείηαη θαη ε πινπνίεζε
κεραληζκνχ parsing ηνπ xml γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάζε κέηξεζεο ζε κεηαβιεηέο πξνζβάζηκεο
απφ ην UI.
Παξαθάησ δίλεηαη ν θψδηθαο γηα ηελ πξνηεηλφκελε πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο εκθάληζεο
δεδνκέλσλ αηζζεηήξσλ.

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
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<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="isogeio.html" rel="external" class="ui-btn-left
ui-alt-icon ui-nodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext
ui-corner-all" data-role="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Σαιόλη</h1>
</div>

<div data-role="navbar">
<ul>
<li><a href="saloni.html" rel="external">Αηζζεηήξεο</a></li>
<li><a href="salonimotors.html" rel="external">Μνηέξ</a></li>
</ul>
</div>

<div data-role="main" class="ui-content">
<ul data-role="listview">
<li><img src="thermometer.png" ><h4>Θεξκνθξαζία:</h4>
<span id="temp_saloni"></span><b> °C</b></li>
<li><img src="droplet.png" ><h4>Υγξαζία:</h4>
<span id="hum_saloni"></span><b> %</b></li>
<li><img src="fwteinotita.png" ><h4>Φσηεηλόηεηα:</h4>
<span id="fws_saloni"></span><b> lux</b></li>
<li><img src="wind.png" ><h4>Αέξαο:</h4>
<span id="wind"></span><b> km/h</b></li>
<li><img src="pir.png" ><h4>PIR:</h4>
<span id="pir_saloni"></span><b> !</b></li>
<li><img src="co2.png" ><h4>CO2:</h4>
<span id="co2"></span><b> ppm</b></li>
</ul>

</div>
<center><img src="saloni.png" ></center>
</div>

Οη νζφλεο κεηξήζεσλ βξίζθνληαη εληφο ππν-κελνχ ηεο εθαξκνγήο, ζπλεπψο ηνπνζεηήζεθε
πιήθηξν κεηάβαζεο πξνο πξνεγνχκελα κελνχ δίπια ζηνλ ηίηιν. Με ηνλ ηξφπν απηφ,
εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή πεξηήγεζε αθφκα θαη ζηηο πιαηθφξκεο πνπ δελ έρνπλ μερσξηζηφ
πιήθηξν κεηάβαζεο. Κάησ απφ ηνλ ηίηιν ηνπνζεηήζεθαλ θαξηέιεο κεηάβαζεο (navbar) κε
ηελ ρξήζε ηνπ <div data-role="navbar">. Δληφο ηεο ιίζηαο, νη κεηξήζεηο εκθαλίδνληαη κέζσ
ηνπ

<span id=[φλνκα_κεηαβιεηήο]></span>.

Δλδεηθηηθά,

νη

κεηαβιεηέο

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
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εκθαλίδνληαη ζην Σαιφλη, έρνπλ σο id ηα temp_saloni, hum_saloni, fws_saloni, wind,
pir_saloni θαη co2. Ο θψδηθαο γηα ηνλ κεραληζκφ ηνπνζέηεζεο ησλ κεηξήζεσλ ηνπ xml ζηηο
κεηαβιεηέο κε ηα άλσζελ ids, παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.
<script>
var xmlhttp, xmlDoc;
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.open("GET", "http://192.168.1.21", false);
xmlhttp.send();
xmlDoc = xmlhttp.responseXML;
document.getElementById("temp_saloni").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("temp_saloni")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("hum_saloni").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("hum_saloni")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("fws_saloni").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("fws_saloni")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("wind").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("wind")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("pir_saloni").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("pir_saloni")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("co2").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("co2")[0].childNodes[0].nodeValue;
</script>

Κάλνληαο GET request ζηελ IP ζηελ νπνία ηξέρεη ν WebServer ηνπ Arduino, επηζηξέθεηαη σο
απάληεζε (response) ην xml αξρείν ην νπνίν πεξηέρεη αλάκεζα ζε tags φιεο ηηο κεηξήζεηο.
(π.ρ. <co2>[κέηξεζε]</co2>). Η κέζνδνο getElementsByTagName() ρξεζηκνπνηείηαη, ψζηε
λα αληιεζνχλ απφ ην xmlDoc νη πιεξνθνξηεο αλάκεζα ζηα tags, ελψ ε getElementById()
ρξεζηκνπνηείηαη, ψζηε λα δνζεί έλα id ζε κία κεηαβιεηή. Τν id απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζην
HTML ηκήκα κέζσ ηνπ <span id="[id]"></span> γηα λα εκθαληζηεί ε ζπγθεθξηκέλε
πιεξνθνξία ζηελ ιίζηα (Listview) ηνπ jQuery Mobile.
Οη πιεξνθνξίεο ζηελ εθάζηνηε ζειίδα θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαλεψλνληαη απηφκαηα, ψζηε
ν ρξήζηεο λα έρεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν επίβιεςε ησλ κεηξήζεσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ,
πινπνηήζεθε ζπλάξηεζε απηφκαηεο αλαλέσζεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σηελ
πξνηεηλφκελε πινπνίεζε ε αλαλέσζε πξαγκαηνπνηείηαη θάζε πέληε δεπηεξφιεπηα, ελψ αλ ν
ρξήζηεο επηζπκεί κπνξεί, επηιέγνληαο ηελ θαξηέια "αηζζεηήξεο", λα αλαλεψζεη ηηο κεηξήζεηο
πξηλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ. Ο πξνηεηλφκελνο θψδηθαο αλαλέσζεο ησλ κεηξήζεσλ δίλεηαη
παξαθάησ:

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
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<script>
function autoRefresh()
{
window.location = window.location.href;
}
setInterval('autoRefresh()', 5000); // 5000ms, 5 defterolepta
</script>

Η ζπλάξηεζε autoRefresh αλαλεψλεη φιε ηελ ζειίδα ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηνλ ρξήζε, ελψ
κέζσ ηεο setInterval νξίδεηαη ν ξπζκφο αλαλέσζεο.

3.3.3

Υινπνίεζε δηεπαθήο ρξήζηε ειέγρνπ θηλεηήξσλ θαη θσηηζκνύ
έμππλνπ ζπηηηνύ

Σηελ πξνηεηλφκελε πινπνίεζε ν ρξήζηεο δχλαηαη λα ειέγμεη ησλ θσηηζκφ ζε θάζε δσκάηην,
αιιά θαη ηελ ελεξγνπνίεζε θαη αληίζηξνθε ελεξγνπνίεζε ησλ θηλεηήξσλ ησλ παξαζχξσλ.

Σρήκα 3-10. Σηηγκηόηππν νζόλεο ειέγρνπ ελεξγνπνηεηώλ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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Παξαθάησ δίλεηαη ν θψδηθαο γηα ηελ πξνηεηλφκελε πινπνίεζε ηνπ UI ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ
ελεξγνπνηεηψλ (θηλεηήξσλ πνξηψλ/παξαζχξσλ θαη θψησλ) ηεο εθαξκνγήο.
<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="isogeio.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon
ui-nodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext
ui-corner-all" data-role="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Σαιόλη, κνηέξ</h1>
</div>

<div data-role="navbar">
<ul>
<li><a href="saloni.html" rel="external" >Αηζζεηήξεο</a></li>
<li><a href="salonimotors.html" rel="external">Μνηέξ</a></li>
</ul>
</div>

<div data-role="main" class="ui-content">
<fieldset class="ui-grid-a">
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button0">Άλνημε θσο</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button1">Κιείζε θσο</button></div>
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button2">Άλνημε λόηηα κπαιθνλόπνξηα</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button3">Κιείζε λόηηα κπαιθνλόπνξηα</button></div>
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button4">Άλνημε βόξεηα κπαιθνλόπνξηα</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button5">Κιείζε βόξεηα κπαιθνλόπνξηα</button></div>
</fieldset>
</div>
<center><img src="saloni.png" ></center>

</div>

Σην UI ηεο πξνηεηλφκελεο εθαξκνγήο ηνπνζεηείηαη έλα πιέγκα (grid) απφ πιήθηξα (buttons),
θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ θαηαιακβάλεη ην κηζφ πιάηνο ηεο νζφλεο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ
θιάζεσλ ui-block-a θαη ui-block-b. Αληίζηνηρα κέζσ ησλ θιάζεσλ ui-button-a θαη
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
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ui-button-b, επηιέγνπκε δηαθνξεηηθφ ζέκα (ρξψκα) ησλ πιήθηξσλ ελεξγνπνίεζεο θαη
απελεξγνπνίεζεο. Σε θάζε πιήθηξν ηνπνζεηείηαη θαη δηαθνξεηηθφ (κνλαδηθφ) id, ψζηε λα
είλαη εθηθηφ κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ id λα πξνγξακκαηηζζεί θάπνηα δηεξγαζία θαηά ην
πάηεκά ηνπ.
Παξαθάησ δίλεηαη ν πξνηεηλφκελνο θψδηθαο ηνπ κεραληζκνχ ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε
κίαο δηεξγαζίαο θαηά ηελ επηινγή ελφο απφ ηα άλσζελ πιήθηξα ηνπ UI.
<script>
$(document).ready(function(){
$("#button0").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?afs", function(data, status){
});
});
$("#button1").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?kfs", function(data, status){
});
});
$("#button2").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?empns", function(data, status){
});
});
$("#button3").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?rmpns", function(data, status){
});
});
$("#button4").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?empvs", function(data, status){
});
});
$("#button5").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?rmpvs", function(data, status){
});
});
});
</script>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
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Η κέζνδνο click() εθηειείηαη φηαλ επηιερζεί έλα button, βάζεη ηνπ id ηνπ, ην νπνίν έρεη
νξηζζεί ζην UI. Όηαλ επηιερζεί, πξαγκαηνπνηείηαη έλα get request ζηνλ Web Server πνπ
εθηειείηαη ζην Arduino, κε ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλα ηα LEDs θαη νη θηλεηήξεο ησλ
πνξηψλ/παξαζχξσλ. Η παξάκεηξνο ηνπ θάζε get request (π.ρ. /?afs), ε νπνία ιακβάλεηαη απφ
ην Arduino, αθνινπζεί ην πξνηεηλφκελν πξσηφθνιιν πνπ πινπνηήζεθε. Κάζε παξάκεηξνο
πνπ ζηέιλεηαη ζηνλ Web Server ηνπ Arduino αληηζηνηρεί ζε ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε
δηαθνξεηηθνχ θηλεηήξα πφξηαο/παξαζχξνπ ή θσηφο.

Σρήκα 3-11. Επηβεβαίωζε εθηέιεζεο get request ζηνλ Server ηνπ Arduino θαηά ηελ επηινγή
"Άλνημε θωο" ηεο πξνηεηλόκελεο εθαξκνγήο

3.3.4

Υινπνίεζε ινηπώλ ηκεκάησλ δηεπαθήο ρξήζηε εθαξκνγήο
πιαηθόξκαο έμππλνπ ζπηηηνύ

Οκνίσο, ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξέρεηαη ν θψδηθαο θαη ζηηγκηφηππα
νζφλεο ηεο πξνηεηλφκελεο εθαξκνγήο γηα φια ηα πινπνηεζέληα κελνχ (Κεληξηθφ κελνχ 6.1.1,
Ιζφγεην 6.1.3, Πξψηνο Όξνθνο 6.1.5, Δπραξηζηίεο 6.1.11, Σρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 6.1.13),
νζφλεο ελδείμεσλ αηζζεηήξσλ (Δλδείμεηο Τξαπεδαξίαο 6.1.15, Δλδείμεηο Κνπδίλαο 6.1.19,
Δλδείμεηο Σαινληνχ 6.1.23, Δλδείμεηο Γξαθείνπ 6.1.27, Δλδείμεηο Κξεβαηνθάκαξαο 6.1.31,
Δλδείμεηο Κήπνπ 6.1.7) θαη νζφλεο ειέγρνπ θσηηζκνχ θαη θηλεηήξσλ (Δλεξγνπνηεηέο
Τξαπεδαξίαο 6.1.17,

Δλεξγνπνηεηέο

Κνπδίλαο 6.1.21,

Δλεξγνπνηεηέο

Σαινληνχ 6.1.25,

Δλεξγνπνηεηέο Γξαθείνπ 6.1.29, Δλεξγνπνηεηέο Κξεβαηνθάκαξαο 6.1.33, Δλεξγνπνηεηέο
Κήπνπ 6.1.9).
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3.3.5

Υινπνίεζε Android εθαξκνγήο κε ρξήζε ηεο πξνηεηλόκελεο
δηεπαθήο ρξήζηε

Η επηινγή ηερλνινγηψλ δηαδηθηχνπ (HTML5 θαη jQuery Mobile) ζηελ πινπνίεζε ηεο
δηεπαθήο ρξήζηε θαη ηνπ κεραληζκνχ άληιεζεο δεδνκέλσλ ζπλεπάγεηαη ηελ δπλαηφηεηα
εθηέιεζεο ζε πιήζνο δηαθνξεηηθψλ πιαηθνξκψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ κε ιίγεο ή
θαζφινπ αιιαγέο. Η πινπνίεζε Android εθαξκνγήο κε ηνλ άλσζελ κεραληζκφ θαη ην UI
απαηηεί ηελ ρξήζε ελφο container ηχπνπ WebView, θψδηθα θφξησζεο θαη εκθάληζεο κπάξαο
πξνφδνπ (progress bar), θψδηθα ρεηξηζκνχ ηνπ πιήθηξνπ "Πίζσ" (Back Button Handling),
θαζψο θαη νξηζκέλεο αιιαγέο γηα πιήξε εθκεηάιιεπζε νξηζκέλσλ εηδηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο
πιαηθφξκαο νη νπνίεο δελ ππάξρνπλ κε ηελ ίδηα κνξθή ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο
(π.ρ. αιιαγή εκθάληζεο απφ portrait ζε landscape ηεο εθαξκνγήο βάζεη ησλ ελδείμεσλ ηνπ
orientation sensor ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο, ρξήζε αδεηψλ θ.α.). Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Android
εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξνηεηλφκελν απφ ηελ Google πεξηβάιινλ, ην Android
Studio. Απνηειεί έλα IDE βαζηζκέλν ζην IntelliJ, ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη φια ηα
εξγαιεία (adb, sdks, editors, compilers, emulators) γηα αλάπηπμε θαη απνζθαικάησζε
εθαξκνγψλ ζηελ πιαηθφξκα. Ο βαζηθφο θψδηθαο Java γηα ρξήζε ηεο θιάζεο WebView θαη
εκθάληζε ηνπ πινπνηεζέληνο πξνηεηλφκελνπ UI ηεο εθαξκνγήο δίλεηαη παξαθάησ. Τα αξρεία
.html, .js, .css θαη .png πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ UI ηνπνζεηνχληαη ζηνλ
θάθειν /assets/ ηνπ Android Project.
public class SmartHomeActivity extends Activity {
WebView webview;

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.main);

webview = (WebView) findViewById(R.id.web_engine);
webview.setWebViewClient(new NewWebViewClient());
webview.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); //js
webview.getSettings().setAllowFileAccess(true); //assets prosvasi
webview.setScrollBarStyle(WebView.SCROLLBARS_OUTSIDE_OVERLAY);
//webview.loadUrl("http://tuc.gr"); //gia debugging
webview.loadUrl("file:///android_asset/mainmenu.html");

}
}
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Μέζσ ηεο κεζφδνπ setJavaScriptEnaled(true) ελεξγνπνηνχκε ηελ Javascript εληφο ηνπ
κεραληζκνχ WebView, θαη κέζσ ηεο κεζφδνπ setAllowFileAccess(true) ηνπ επηηξέπνπκε
ηνπηθή πξφζβαζε ζηα αξρεία ηεο εθαξκνγήο. Τέινο γηα λα εκθαλίζεη ην WebView ην αξρείν
mainmenu.html

ην

νπνίν

βξίζθεηαη

κέζα

ζηα

/assets/,

θαιείηαη

ε

κέζνδνο

loadUrl("file:///android_asset/mainmenu.html ").
Απαηηείηαη, επίζεο, ν παξαθάησ πξνηεηλφκελνο θψδηθα Java γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
ρξήζεο ηνπ πιήθηξνπ επηζηξνθήο (Back) ην νπνίν δηαζέηνπλ φιεο νη ζπζθεπέο κε
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android.
@Override
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) && webview.canGoBack()) {
webview.goBack();
return true;
}
return super.onKeyDown(keyCode, event);
}

Γίλεηαη ζχγθξηζε ηνπ KeyCode ην νπνίν παηήζεθε, κε ηελ ζηαζεξά KEYCODE_BACK, θαη,
ζηελ ζπλέρεηα, κέζσ ηεο κεζφδνπ canGoBack() ηεο θιάζεο WebView, ειέγρνπκε αλ ην
WebView δηαζέηεη ηζηνξηθφ επηζηξνθήο ζε πξνεγνχκελε ζειίδα. Αλ θαη νη δχν απηέο
ζπλζήθεο είλαη αιεζείο, εθηειείηαη ε κέζνδνο goBack(). Με ηνλ ηξφπν απηφ, έζησ φηη ν
ρξήζηεο έρεη επηιέμεη ην κελνχ ηνπ Ιζνγείνπ, αλ ρξεζηκνπνηήζεη ην πιήθηξν επηζηξνθήο ηεο
ζπζθεπήο ηνπ, ζα κεηαθεξζεί μαλά ζην θεληξηθφ κελνχ.
Έλαο αθφκα κεραληζκφο, ν νπνίνο πινπνηήζεθε ζε Java, γηα ηελ ζσζηή κεηαθνξά ηεο
εθαξκνγήο ζην Android, πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ επηινγψλ αθήο ηνπ
ρξήζηε. Ο κεραληζκφο απηφο πξνβιέπεη λα αλνίγνπλ φιεο νη ζειίδεο εληφο ηνπ WebView,
εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηεχζπλζε (URL - Uniform Resource Locator) αξρίδεη κε ην
"mailto:", φπσο ζπκβαίλεη ζην πεδίν επηθνηλσλίαο ηεο νζφλεο About ηεο πξνηεηλφκελεο
εθαξκνγήο. Σηελ πεξίπησζε απηή, είλαη επηζπκεηφ ην mailto url λα ην ρεηξηζηεί θάπνηα άιιε
εμσηεξηθή εθαξκνγή εγθαηεζηεκέλε ζην Android φπσο ην Gmail. Η θψδηθαο ηνπ κεραληζκνχ
απηνχ δίλεηαη παξαθάησ.
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webview.setWebViewClient(new NewWebViewClient());

private class NewWebViewClient extends WebViewClient {
@Override
public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
if ((url != null && (url.startsWith("mailto:")))) {
view.getContext().startActivity(
new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(url)));
return true;
} else {
return false;
}
}
}

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη επέθηαζε ηεο θιάζεο WebViewClient. Σηελ ζπλέρεηα, κέζα ζηελ
κέζνδν shouldOverrideUrlLoading(), γίλεηαη έιεγρνο αλ ην url αξρίδεη κε ην string "mailto:".
Σηελ πεξίπησζε απηή, ν ρεηξηζκφο (handling) ηνπ url ζα γίλεη απφ ηνλ ζρεηηθφ κεραληζκφ ηνπ
Android, ν νπνίνο ζα εκθαλίζεη φιεο ηηο εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο πνπ δχλαηαη λα
ρεηξηζηνχλ URIs (Uniform Resource Identifier) ηεο κνξθήο απηήο.
Σηηο εθαξκνγέο πνπ αληινχλ δεδνκέλα απφ θάπνηνλ δηαθνκηζηή (Server) ζεσξείηαη
πξνηεηλφκελε πξαθηηθή ε ηνπνζέηεζε κπάξαο πξνφδνπ ηεο θφξησζεο ησλ δεδνκέλσλ.

Σρήκα 3-12. Μπάξα πξνόδνπ άληιεζεο δεδνκέλωλ από Arduino WebServer ζην Android
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Γηα ηελ εκθάληζε ηεο άλσζελ κπάξαο, ζηελ πξνηεηλφκελε εθαξκνγή πινπνηήζεθε ην
παξαθάησ θνκκάηη θψδηθα Java.
final Activity MyActivity = this;
webview.setWebChromeClient(new WebChromeClient() {
public void onProgressChanged(WebView view, int progress)
{
MyActivity.setTitle("Φόρηωζε ...");
MyActivity.setProgress(progress * 100);
if(progress == 100)
MyActivity.setTitle(R.string.app_name);
}
});

Σηελ κεηαβιεηή progress ηχπνπ integer ηνπνζεηείηαη ε επί ηνηο εθαηφ πξφνδνο ηεο θφξησζεο
ησλ δεδνκέλσλ. Σηελ ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
ε κεηαβιεηή ιάβεη ηελ ηηκή εθαηφ, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη νινθιήξσζε ηεο θφξησζεο. Σηελ
πεξίπησζε απηή ηνπνζεηείηαη ην φλνκα ηεο εθαξκνγήο ζηελ γξακκή ηίηινπ, νπφηε θαη ν
ρξήζηεο γλσξίδεη φηη έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία.
Κάζε εθαξκνγή Android πξέπεη λα έρεη ζηνλ αξρηθφ ηεο θάθειν έλα αξρείν κε φλνκα
AndroidManifest.xml, ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζή
ηεο θαη ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ κεηαγιψηηηζή (compilation) ηεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο
δηαβάδνληαη απφ ηελ Android ζπζθεπή, ε νπνία επηρεηξεί λα εθηειέζεη ηελ εθαξκνγή. Τέηνηεο
πιεξνθνξίεο είλαη ε έθδνζε ηεο εθαξκνγήο, ην κνλαδηθφ φλνκα παθέηνπ ηεο (package name),
νη άδεηεο (permissions) νη νπνίεο δεηάεη, ηελ παιαηφηεξε έθδνζε ηνπ Android ηελ νπνία
ππνζηεξίδεη, ηελ λεφηεξε έθδνζε ζηελ νπνία ηξέρεη ζσζηά, ηα activities θαη ηηο βηβιηνζήθεο
πνπ πεξηέρεη θαη άιια. Παξαθάησ δίλεηαη ηκήκα ηνπ αξρείνπ Manifest πνπ πινπνηήζεθε γηα
ηελ πξνηεηλφκελε εθαξκνγή θαη πεξηγξάθεη παξακέηξνπο απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηεο. Τν πιήξεο Manifest δχλαηαη λα βξεζεί ζην παξάξηεκα 6.2.3 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
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package="com.giwrgos.diplwmatikismarthome"
[...]
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
[...]
<application
android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
[...]
<activity
android:name=".mainActivity"
android:label="@string/app_name"
android:configChanges="orientation|screenSize">
<intent-filter>
[...]
</intent-filter>
</activity>
</application>
</manifest>

Αξρηθά, δίλεηαη έλα φλνκα παθέηνπ ζηελ εθαξκνγή, ην νπνίν αθνινπζεί ηελ ηερληθή ησλ
namespaces ηεο Java. Σηελ ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη νη άδεηεο (permissions) νη νπνίεο
απαηηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε εθαξκνγή. Σηελ παξνχζα πινπνίεζε απαηηνχληαη νη
android.permission.INTERNET

θαη

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE,

θαζφηη ε πξνηεηλφκελε εθαξκνγή είλαη απαξαίηεην λα ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν γηα λα αληιεί
δεδνκέλα απφ ηνλ Web Server πνπ εθηειείηαη ζην Arduino. Η δπλαηφηεηα λα πεξηζηξαθεί ε
νζφλε βάζεη κεηξήζεσλ απφ ηνλ αηζζεηήξα πξνζαλαηνιηζκνχ, ρσξίο λα γίλεηαη θάζε θνξά
επαλεθθίλεζε ηεο mainActivity, απνθηάηαη κέζσ ηνπ android:configChanges κε παξακέηξνπο
ηα "orientation|screenSize".
Μηαο θαη είλαη επηζπκεηφ κία Android εθαξκνγή λα είλαη ζπκβαηή κε φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο, απνθεχρζεθε ε ρξήζε APIs πνπ εηζήρζεζαλ ζε πνιχ πξφζθαηεο
εθδφζεηο ηνπ Android. Κάηη ηέηνην ζα θαζηζηνχζε ηελ εθαξκνγή αζχκβαηε κε παιαηφηεξεο
ζπζθεπέο. Η πινπνηεζήζα πξνηεηλφκελε εθαξκνγή δχλαηαη λα εγθαηαζηαζεί θαη λα
εθηειεζηεί ζηηο εθδφζεηο Android 2.3 Gingerbread έσο θαη Android 7.0 Nougat, ην νπνίν
ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηαηηζηηθά θαηαλνκήο εθδφζεσλ (Σεπηέκβξηνο 2016), αληηζηνηρεί
ζην 99,9% ησλ ελεξγψλ ζπζθεπψλ κε πξφζβαζε ζην Google Play. (Google, 2016)
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Σρήκα 3-13. Σηαηηζηηθά ζηνηρεία θαηαλνκήο εθδόζεωλ ηνπ Android, Σεπηέκβξηνο 2016

Ο πιήξεο θψδηθαο ηεο πξνηεηλφκελεο πινπνίεζεο Android εθαξκνγήο, κε φια ηα βαζηθά
(mainActivity.java)

θαη

βνεζεηηθά

αξρεία

απαξαίηεηα

γηα

ην

compilation

(AndroidManifest.xml, layout/main.xml, values/strings.xml) δίλνληαη ζην παξάξηεκα 6.2 ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο.
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4. Σπκπεξάζκαηα θαη Μειινληηθή Έξεπλα
4.1 Σπκπεξάζκαηα
Σηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαπηχρζεθε κία πιήξεο πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο γηα
παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν επθπψλ θαηνηθηψλ, κε ζθνπφ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο
ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Η πινπνίεζε απνηειείηαη απφ ην δίθηπν ησλ αηζζεηήξσλ
νη νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα δσκάηηα, (ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, θσηεηλφηεηαο,
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αλέκνπ θαη θίλεζεο), ην δίθηπν ησλ ελεξγνπνηεηψλ (LEDs,
θηλεηήξεο παξαζχξσλ, ερείν), ηνπο ζηαζκνχο βάζεο (δχν Arduino Mega κε Ethernet Shields)
κε ηνλ πξνηεηλφκελν θψδηθα, θαη ηελ εθαξκνγή (πξνηεηλφκελν UI θαη κεραληζκφο
επηθνηλσλίαο) γηα ππνινγηζηέο θαη έμππλεο θνξεηέο ζπζθεπέο.
Η εθαξκνγή επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ
αηζζεηήξσλ αιιά θαη ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν ησλ ελεξγνπνηεηψλ. Ο ξπζκφο αλαλέσζεο
ησλ δεδνκέλσλ δχλαηαη λα αιιαρζεί αλεμάξηεηα γηα θάζε δσκάηην θαη γηα θάζε αηζζεηήξα,
ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη ζαθή εηθφλα ησλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ταπηφρξνλα, ην
ζχζηεκα πξνζθέξεη θαη δπλαηφηεηεο απηνκαηνπνίεζεο, κηαο θαη νη ελδείμεηο δχλαηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δεδνκέλα γηα ηνπο ελεξγνπνηεηέο. Δλδεηθηηθά πινπνηήζεθε ε αλίρλεπζε
θίλεζεο ηνπ αηζζεηήξα PIR λα ελεξγνπνηεί απηφκαηα ην ερείν ηνπ ζπλαγεξκνχ.
Η πξνηεηλφκελε πινπνίεζε επηηεχρζεθε κε ειάρηζην θφζηνο ζε ζχγθξηζε κε ηηο εκπνξηθά
δηαζέζηκεο ιχζεηο. Τν ζχζηεκα δχλαηαη λα επεθηαζεί απεξηφξηζηα, θαζψο επηηξέπεη ηελ
ζχλδεζε φζσλ ζηαζκψλ βάζεσλ (ζπλεπψο θαη αηζζεηήξσλ θαη ελεξγνπνηεηψλ) είλαη
επηζπκεηφ ζηελ εθάζηνηε επθπή νηθία. Η επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο δχλαηαη λα επηηεπρζεί κε
ρξήζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ θψδηθα ζηαζκψλ βάζεο, φρη κφλν κε ην Arduino Mega πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε, αιιά θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε Development Board ρξεζηκνπνηεί ην
abstraction layer ηνπ Arduino. Σπλεπψο, απνηειεί κία πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκε ιχζε,
θαζφηη δηαθνξεηηθέο Development Boards, ρξεζηκνπνηψληαο ην πινπνηεζέλ API, κπνξνχλ
θαη επηθνηλσλνχλ κε ηελ πξνηεηλφκελε εθαξκνγή. Ταπηφρξνλα, κε ην πινπνηεζέλ API,
αλεμάξηεηνη πξνγξακκαηηζηέο δχλαηαη λα αλαπηχμνπλ εθαξκνγέο ζπκβαηέο κε ηνπο
ζηαζκνχο βάζεο.
Σηελ

δπλαηφηεηα επέθηαζεο,

ζηελ επειημία θαη ηελ παξακεηξνπνηεζηκφηεηα ηεο

πξνηεηλφκελεο πιαηθφξκαο, ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο φηη ε πιήξεο πινπνίεζε
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ηερλνινγηψλ (πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ) αλνηρηνχ θψδηθα. Η
δηαζεζηκφηεηα ησλ ζρεκαηηθψλ δηαγξακκάησλ θαη ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ (test points), φζνλ
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αθνξά ην πιηθφ, ηνπ θψδηθα ησλ βηβιηνζεθψλ ηνπ UI θαη ηνπ Arduino, θαζηζηά επθνιφηεξε
ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ εμέιημε. Οη βηβιηνζήθεο ηνπ Arduino, επίζεο,
θαζηζηνχλ ηελ πιαηθφξκα ζπκβαηή κε φια ηα γλσζηά πξσηφθνιια δηθηχσλ αηζζεηήξσλ
(SPI, I2C, 1-Wire, CAN-BUS). Έηζη, δχλαηαη λα ζπλδεζνχλ ζρεδφλ φινη νη αηζζεηήξεο πνπ
θπθινθνξνχλ ζην ιηαληθφ εκπφξην, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ θαζηζηά θαη ην θφζηνο ηεο
εμέιημεο / αλαβάζκηζεο πνιχ κηθξφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηηο εκπνξηθέο πινπνηήζεηο
θαηαζθεπαζηψλ.
Τν ζχζηεκα πινπνηήζεθε κε fail-safe ινγηθή: Η ηπρφλ αζηνρία ελφο κεκνλσκέλνπ
ππνζπζηήκαηνο (αηζζεηήξα, ελεξγνπνηεηή ή θαη νιφθιεξνπ ζηαζκνχ βάζεο) δελ ιεηηνπξγεί
κε θαηαζηξνθηθφ ηξφπν πξνο ην ππφινηπν ζχλνιν, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί.
Τν ζχλνιν ηεο πιαηθφξκαο ιεηηνπξγεί κε ηθαλνπνηεηηθή ηαρχηεηα θαη ζηαζεξφηεηα, αιιά θαη
κε κηθξή θαηαλάισζε ελέξγεηαο.
Τέινο, ε πξνηεηλφκελε εθαξκνγή ειέγρνπ πινπνηήζεθε κε αλεμαξηήηνπ πιαηθφξκαο
ηερλνινγίεο (cross platform), ην νπνίν θαζηζηά εθηθηή ηελ εθηέιεζή ηεο ζε φια ηα ζχγρξνλα
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ, (Windows, Linux), αιιά θαη έμππλσλ θνξεηψλ
ζπζθεπψλ (Android, iOS).

4.2 Μειινληηθή Έξεπλα
Η πινπνηεζήζα πιαηθφξκα δχλαηαη λα απνηειέζεη έλαπζκα ζε ινηπνχο εξεπλεηηθνχο ηνκείο
ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ πξαγκάησλ, αιιά θαη γεληθφηεξα.
Αξρηθά ζεσξείηαη θξίζηκν λα εμεηαζηεί ε ζχλδεζε ηεο πιαηθφξκαο -θαη φιεο ηεο επθπνχο
νηθίαο- κε ΑΠΔ (Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο) γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ
αληίθηππνχ ηεο. Ο έιεγρνο ησλ παξακέηξσλ ησλ ΑΠΔ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο
πξνηεηλφκελεο πιαηθφξκαο (π.ρ. έιεγρνο θφξηηζεο κπαηαξηψλ, έιεγρνο θαηάζηαζεο
κπαηαξηψλ, απνδνηηθφηεηα θσηνβνιηατθψλ, ηξέρνπζα θαηαλάισζε θηι).
Η ρξήζε ηεο παξνχζαο πιαηθφξκαο ζε βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ ζα απαηηνχζε πιήζνο
αιιαγψλ ζηελ πινπνίεζε, ηφζν ζηελ επηινγή βηνκεραληθά πηζηνπνηεκέλσλ θαη αλζεθηηθψλ
αηζζεηήξσλ, φζν θαη ζηελ εκβάζπλζε ζε παξακέηξνπο φπσο ν πξνζδφθηκνο ρξφλνο δσήο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ε θξηζηκφηεηα ζσζηήο ιεηηνπξγίαο, ε ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα θαη
ζσξάθηζε.
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Δπηπιένλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη αιιαγέο νη νπνίεο ζα απαηηνχληαλ ζηελ πιαηθφξκα,
γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο εμαηξεηηθά ρακειήο θαηαλάισζεο θαη ζπλδπαζκφ κε energy
harvesting κεζφδνπο. Κάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ duty cycle θαη ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ρακειήο θαηαλάισζεο (low power modes) ηνπ κηθξνειεγθηή,
ηα νπνία δελ εμεηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία.
Η ζπιινγή ελεξγεηαθψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ απφ πιήζνο ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο -αθνχ
αξρηθά εμεηαζηνχλ νη εζηθέο θαη λνκηθέο πξνεθηάζεηο- ζα είρε επίζεο ελδηαθέξνλ, θαζφηη ζα
κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζα κείσλαλ ηνλ θφξην ησλ
ζηαζκψλ παξνρήο ελέξγεηαο.
Τέινο, σο κειινληηθφο ηνκέαο έξεπλαο αμίδεη λα αλαθεξζεί ε δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο
επηθνηλσλίαο θαη ε πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζεη ε παξνχζα
πιαηθφξκα θαη ε αζθάιεηα ινηπψλ εκπνξηθψλ ιχζεσλ ζηνλ ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ
πξαγκάησλ.
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6. Παξάξηεκα
6.1 Σηηγκηόηππα νζόλεο θαη θώδηθαο HTML5 εθαξκνγήο
6.1.1

Σηηγκηόηππα θεληξηθήο νζόλεο εθαξκνγήο

Σρήκα 6-1. Δηεπαθή θεληξηθνύ κελνύ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-2. Δηεπαθή θεληξηθνύ κελνύ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε tablet/ππνινγηζηή
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Κώδηθαο θεληξηθήο νζόλεο εθαξκνγήο

6.1.2

<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script></head>
<body>
<div data-role="page" data-theme="b">
<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a">
<h1>Κεληξηθό κελνύ</h1></div>
<div data-role="main" class="ui-content">
<ul data-role="listview">
<li data-role="list-divider">Όξνθνη:</li>
<li><a href="isogeio.html"><img src="isogeio.png">
<h4>Ιζόγεην</h4></a></li>
<li><a href="prwtosorofos.html"><img src="prwtosorofos.png">
<h4>Πξώηνο Όξνθνο</h4></a></li>
<li><a href="khpos.html" data ajax="false">
<img src="khpos.png"> <h4>Κήπνο</h4></a></li>
<li data-role="list-divider">Ηκεξνκελία:</li>
<li data-icon="false"><img src="calendar.png">
<h4 id="demo"></h4></li>
<li data-role="list-divider">Σρεηηθά:</li>
<li><a href="thanks.html"><img src="thanks.png" >
<h4>Δπραξηζηίεο</h4></a></li>
<li><a href="about.html"><img src="about.png" >
<h4>Σρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή</h4></a></li>
</ul>
</div>
</div>
<script>
var dt = new Date();
var d = dt.toLocaleDateString();
var t = dt.toLocaleTimeString();
t = t.replace(/\u200E/g, '');
t = t.replace(/^([^\d]*\d{1,2}:\d{1,2}):\d{1,2}([^\d]*)$/, '$1$2');
var result = d + ' ' + t;
document.getElementById("demo").innerHTML = result;
</script>
</body>
</html>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ

92

Πνιπηερλείν Κξήηεο - Σρνιή Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

6.1.3

Σηηγκηόηππα νζόλεο Ιζνγείνπ εθαξκνγήο

Σρήκα 6-3. Δηεπαθή Ιζνγείνπ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-4. Δηεπαθή Ιζνγείνπ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε tablet/ππνινγηζηή
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Κώδηθαο νζόλεο Ιζνγείνπ εθαξκνγήο

6.1.4

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>
</head>

<body>
<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="mainmenu.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon
ui-nodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext ui-corner-all"
data-role="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Ιζόγεην</h1>
</div>

<div data-role="main" class="ui-content">
<ul data-role="listview">
<li data-role="list-divider">Γσκάηηα:</li>
<li><a href="trapezaria.html" rel="external">
<img src="trapezaria.png" ><h4>Τξαπεδαξία</h4></a></li>
<li><a href="kouzina.html" rel="external">
<img src="kouzina.png" ><h4>Κνπδίλα</h4></a></li>
<li><a href="saloni.html" rel="external">
<img src="saloni.png" ><h4>Σαιόλη</h4></a></li>
</ul>
</div>
<center><img src="isogeio.png" ></center>
</div>

</body>
</html>
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6.1.5

Σηηγκηόηππα νζόλεο Πξώηνπ Οξόθνπ εθαξκνγήο

Σρήκα 6-5. Δηεπαθή Πξώηνπ νξόθνπ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-6. Δηεπαθή Πξώηνπ νξόθνπ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε tablet/ππνινγηζηή
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6.1.6

Κώδηθαο νζόλεο Πξώηνπ Οξόθνπ εθαξκνγήο

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>
</head>

<body>
<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a"
role="banner" class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="mainmenu.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon uinodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext ui-corner-all" datarole="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Πξώηνο Όξνθνο</h1>
</div>

<div data-role="main" class="ui-content">
<ul data-role="listview">
<li data-role="list-divider">Γσκάηηα:</li>
<li><a href="grafeio.html" rel="external">
<img src="grafeio.png" ><h4>Γξαθείν</h4></a></li>
<li><a href="krevatokamara.html" rel="external">
<img src="krevatokamara.png" ><h4>Κξεβαηνθάκαξα</h4></a></li>
</ul>
</div>
<center><img src="prwtosorofos.png" ></center>

</div>

</body>
</html>
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6.1.7

Σηηγκηόηππα νζόλεο κεηξήζεσλ Κήπνπ εθαξκνγήο

Σρήκα 6-7. Δηεπαθή κεηξήζεωλ Κήπνπ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-8. Δηεπαθή κεηξήζεωλ Κήπνπ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε tablet/ππνινγηζηή

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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Κώδηθαο νζόλεο κεηξήζεσλ Κήπνπ εθαξκνγήο

6.1.8

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>

<script>

function autoRefresh()
{
window.location = window.location.href;
}
setInterval('autoRefresh()', 5000); //5000ms

</script>
</head>

<body>
<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="mainmenu.html" rel="external" class="ui-btn-left
ui-alt-icon ui-nodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext
ui-corner-all" data-role="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Κήπνο</h1>
</div>

<div data-role="navbar">

<ul>
<li><a href="khpos.html" rel="external">Αηζζεηήξεο</a></li>
<li><a href="khposmotors.html" rel="external">Μνηέξ</a></li>
</ul>
</div>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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<div data-role="main" class="ui-content">
<ul data-role="listview">
<li><img src="thermometer.png" ><h4>Θεξκνθξαζία:</h4>
<span id="temp_khpos"></span><b> °C</b></li>
<li><img src="droplet.png" ><h4>Υγξαζία:</h4>
<span id="hum_khpos"></span><b> %</b></li>
<li><img src="fwteinotita.png" ><h4>Φσηεηλόηεηα:</h4>
<span id="fws_khpos"></span><b> lux</b></li>
<li><img src="pir.png" ><h4>PIR:</h4>
<span id="pir_khpos"></span><b> !</b></li>
</ul>

</div>
<center><img src="khpos.png" ></center>
</div>

<script>
var xmlhttp, xmlDoc;
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.open("GET", "http://192.168.1.21", false);
xmlhttp.send();
xmlDoc = xmlhttp.responseXML;
document.getElementById("temp_khpos").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("temp_khpos")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("hum_khpos").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("hum_khpos")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("fws_khpos").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("fws_khpos")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("pir_khpos").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("pir_khpos")[0].childNodes[0].nodeValue;
</script>

</body>
</html>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.9

Σηηγκηόηππα νζόλεο ελεξγνπνηεηώλ Κήπνπ εθαξκνγήο

Σρήκα 6-9. Δηεπαθή ελεξγνπνηεηώλ Κήπνπ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ
ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-10. Δηεπαθή ελεξγνπνηεηώλ Κήπνπ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε
tablet/ππνινγηζηή

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.10 Κώδηθαο νζόλεο ελεξγνπνηεηώλ Κήπνπ εθαξκνγήο
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>

<script>
$(document).ready(function(){
$("#button0").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?afp", function(data, status){
});
});
$("#button1").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?kfp", function(data, status){
});
});
});
</script>

</head>
<body>
<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="mainmenu.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon uinodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext ui-corner-all"
data-role="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Κήπνο, κνηέξ</h1>
</div>

<div data-role="navbar">
<ul>
<li><a href="khpos.html" rel="external" >Αηζζεηήξεο</a></li>
<li><a href="khposmotors.html" rel="external">Μνηέξ</a></li>
</ul>
</div>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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<div data-role="main" class="ui-content">

<fieldset class="ui-grid-a">
<div class="ui-block-a">
<button class="ui-btnui-btn-a" id="button0">Άλνημε θσο</button></div>
<div class="ui-block-b">
<button class="ui-btn ui-btn-b"id="button1">Κιείζε θσο</button></div>
</fieldset>

</div>
<center><img src="khpos.png" ></center>

</div>

</body>

</html>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.11 Σηηγκηόηππα νζόλεο Δπραξηζηηώλ εθαξκνγήο

Σρήκα 6-11. Δηεπαθή Επραξηζηηώλ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-12. Δηεπαθή Επραξηζηηώλ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε tablet/ππνινγηζηή

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.12 Κώδηθαο νζόλεο Δπραξηζηηώλ εθαξκνγήο
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>
</head>

<body>
<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="mainmenu.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon
ui-nodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext ui-corner-all"
data-role="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Δπραξηζηίεο</h1>
</div>

<div class="ui-body">
<h3>Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο νθείισ λα επραξηζηήζσ:</h3>
<h3>Τνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, Καζεγεηή θ. Καιατηδάθε
Κσλζηαληίλν,</h3>
<h3>Τνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. Κνπηξνύιε Δπηύρην,</h3>
<h3>Τελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θα Κνινθνηζά Γηνλπζία,</h3>
<h3>Τνλ Υπνςήθην Γηδάθησξα θ. Γνκπάθε Κσλζηαληίλν,</h3>
<h3>Τε κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Τζηξηληνπιάθε Έιιε,</h3>
<h3>Τν Πνιπηερλείν Κξήηεο,</h3>
<h3>Τελ νηθνγέλεηά κνπ Μαλώιε, Αιεμία θαη Μαξγαξίηα,</h3>
<h3>Τε γηαγηά κνπ Μαξγαξίηα,</h3>
<h3>Τελ Κσλζηαληίλα,</h3>
<h3>Τνπο θίινπο θαη ηνπο ππόινηπνπο ζπγγελείο κνπ.</h3>
</div>
<center><img src="thanks.png" ></center>

</div>
</body>
</html>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.13 Σηηγκηόηππα νζόλεο Σρεηηθά (About) εθαξκνγήο

Σρήκα 6-13. Δηεπαθή Σρεηηθά (About) πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-14. Δηεπαθή Σρεηηθά (About) πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε tablet/ππνινγηζηή

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.14 Κώδηθαο νζόλεο Σρεηηθά (About) εθαξκνγήο
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>
</head>
<body>
<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="mainmenu.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon uinodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext ui-corner-all" datarole="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Σρεηηθά</h1>
</div>
<div class="ui-body">
<center><h3>Smart Home Version 1.0</h3></center>
<h4>Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο Smart Home ρξεζηκνπνηήζεθαλ
σο development boards δύν Arduino Mega2560 κε δύν Arduino
Ethernet Shields (Wiznet 5100), έλα γηα ιεηηνπξγία ησλ θώησλ
θαη ησλ κνηέξ θαη έλα γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ από ηνπο
αηζζεηήξεο.</h4>
<h4>Τν δεύηεξν Arduino Mega2560 πξνγξακκαηίζηεθε λα παξάγεη έλα
API ζε κνξθή xml, ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα ην θάλνπκε parse,
κέζσ ηεο εθαξκνγήο, γηα λα εκθαλίζνπκε ηα δεδνκέλα ησλ
αηζζεηήξσλ.</h4>
<h4>Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ web server ηνπ Arduino ρξεζηκνπνηήζεθαλ
νη βηβιηνζήθεο Ethernet.h θαη SPI.h.</h4>
<h4>Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα CO2 ρξεζηκνπνηήζεθε ε
βηβιηνζήθε kSeries.h.</h4>
<h4>Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ UI ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε
βηβιηνζήθε ηνπ jquery mobile.</h4>
<h4>Οη εηθόλεο ηεο εθαξκνγήο ήηαλ ππό άδεηα public domain από ην
openclipart.org.</h4>
</div>
<center><img src="about.png" width="150"></center>
</div>
</body>
</html>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
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6.1.15 Σηηγκηόηππα νζόλεο κεηξήζεσλ Τξαπεδαξίαο εθαξκνγήο

Σρήκα 6-15. Δηεπαθή κεηξήζεωλ ηξαπεδαξίαο πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ
ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-16. Δηεπαθή κεηξήζεωλ ηξαπεδαξίαο πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε
tablet/ππνινγηζηή
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.16 Κώδηθαο νζόλεο κεηξήζεσλ Τξαπεδαξίαο εθαξκνγήο
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>

<script>

function autoRefresh()
{
window.location = window.location.href;
}
setInterval('autoRefresh()', 5000); // 5000ms, 5 defterolepta
</script>

</head>

<body>

<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="isogeio.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon
ui-nodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext ui-corner-all"
data-role="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Τξαπεδαξία</h1>
</div>

<div data-role="navbar">
<ul>
<li><a href="trapezaria.html" rel="external">Αηζζεηήξεο</a></li>
<li><a href="trapezariamotors.html" rel="external">Μνηέξ</a></li>
</ul>
</div>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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<div data-role="main" class="ui-content">

<ul data-role="listview">
<li><img src="thermometer.png" ><h4>Θεξκνθξαζία:</h4>
<span id="temp_trapezaria"></span><b> °C</b></li>
<li><img src="droplet.png" ><h4>Υγξαζία:</h4>
<span id="hum_trapezaria"></span><b> %</b></li>
<li><img src="pir.png" ><h4>PIR:</h4>
<span id="pir_trapezaria"></span><b> !</b></li>
</ul>

</div>

<center><img src="trapezaria.png" ></center>

</div>

<script>
var xmlhttp, xmlDoc;
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.open("GET", "http://192.168.1.21", false);
xmlhttp.send();
xmlDoc = xmlhttp.responseXML;
document.getElementById("temp_trapezaria").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("temp_trapezaria")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("hum_trapezaria").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("hum_trapezaria")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("pir_trapezaria").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("pir_trapezaria")[0].childNodes[0].nodeValue;
</script>

</body>

</html>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.17 Σηηγκηόηππα νζόλεο ελεξγνπνηεηώλ Τξαπεδαξίαο εθαξκνγήο

Σρήκα 6-17. Δηεπαθή ελεξγνπνηεηώλ ηξαπεδαξίαο πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ
ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-18. Δηεπαθή ελεξγνπνηεηώλ ηξαπεδαξίαο πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε
tablet/ππνινγηζηή
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.18 Κώδηθαο νζόλεο ελεξγνπνηεηώλ Τξαπεδαξίαο εθαξκνγήο
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#button0").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?aft", function(data, status){
});
});
$("#button1").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?kft", function(data, status){
});
});
$("#button2").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?epat", function(data, status){
});
});
$("#button3").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?rpat", function(data, status){
});
});
});
</script>
</head>

<body>
<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="isogeio.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon
ui-nodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext ui-corner-all"
data-role="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Τξαπεδαξία, κνηέξ</h1>
</div>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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<div data-role="navbar">
<ul>
<li><a href="trapezaria.html" rel="external" >Αηζζεηήξεο</a></li>
<li><a href="trapezariamotors.html" rel="external">Μνηέξ</a></li>
</ul>
</div>

<div data-role="main" class="ui-content">
<fieldset class="ui-grid-a">
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button0">Άλνημε θσο</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button1">Κιείζε θσο</button></div>
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button2">Άλνημε παξάζπξν</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button3">Κιείζε παξάζπξν</button></div>
</fieldset>
</div>

<center><img src="trapezaria.png" ></center>

</div>

</body>

</html>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.19 Σηηγκηόηππα νζόλεο κεηξήζεσλ Κνπδίλαο εθαξκνγήο

Σρήκα 6-19. Δηεπαθή κεηξήζεωλ Κνπδίλαο πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ
ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-20. Δηεπαθή κεηξήζεωλ Κνπδίλαο πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε
tablet/ππνινγηζηή
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.20 Κώδηθαο νζόλεο κεηξήζεσλ Κνπδίλαο εθαξκνγήο
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>

<script>

function autoRefresh()
{
window.location = window.location.href;
}
setInterval('autoRefresh()', 5000); // 5000ms, 5 defterolepta
</script>

</head>

<body>

<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="isogeio.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon uinodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext ui-corner-all" datarole="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Κνπδίλα</h1>
</div>

<div data-role="navbar">
<ul>
<li><a href="kouzina.html" rel="external">Αηζζεηήξεο</a></li>
<li><a href="kouzinamotors.html" rel="external">Μνηέξ</a></li>
</ul>
</div>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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<div data-role="main" class="ui-content">
<ul data-role="listview">
<li><img src="thermometer.png" ><h4>Θεξκνθξαζία:</h4>
<span id="temp_kouzina"></span><b> °C</b></li>
<li><img src="droplet.png" ><h4>Υγξαζία:</h4>
<span id="hum_kouzina"></span><b> %</b></li>
<li><img src="fwteinotita.png" ><h4>Φσηεηλόηεηα:</h4>
<span id="fws_kouzina"></span><b> lux</b></li>
<li><img src="pir.png" ><h4>PIR:</h4>
<span id="pir_kouzina"></span><b> !</b></li>
</ul
</div>

<center><img src="kouzina.png" ></center>

</div>

<script>

var xmlhttp, xmlDoc;
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.open("GET", "http://192.168.1.21", false);
xmlhttp.send();
xmlDoc = xmlhttp.responseXML;
document.getElementById("temp_kouzina").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("temp_kouzina")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("hum_kouzina").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("hum_kouzina")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("fws_kouzina").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("fws_kouzina")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("pir_kouzina").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("pir_kouzina")[0].childNodes[0].nodeValue;

</script>

</body>

</html>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.21 Σηηγκηόηππα νζόλεο ελεξγνπνηεηώλ Κνπδίλαο εθαξκνγήο

Σρήκα 6-21. Δηεπαθή ελεξγνπνηεηώλ Κνπδίλαο πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ
ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-22. Δηεπαθή ελεξγνπνηεηώλ Κνπδίλαο πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε
tablet/ππνινγηζηή
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.22 Κώδηθαο νζόλεο ελεξγνπνηεηώλ Κνπδίλαο εθαξκνγήο
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#button0").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?afk", function(data, status){
});
});
$("#button1").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?kfk", function(data, status){
});
});
$("#button2").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?epak", function(data, status){
});
});
$("#button3").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?rpak", function(data, status){
});
});
$("#button4").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?empk", function(data, status){
});
});
$("#button5").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?rmpk", function(data, status){
});
});
});
</script>

</head>
<body>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="isogeio.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon
ui-nodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext ui-corner-all"
data-role="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Κνπδίλα, κνηέξ</h1>
</div>

<div data-role="navbar">
<ul>
<li><a href="kouzina.html" rel="external" >Αηζζεηήξεο</a></li>
<li><a href="kouzinamotors.html" rel="external">Μνηέξ</a></li>
</ul>
</div>

<div data-role="main" class="ui-content">
<fieldset class="ui-grid-a">
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button0">Άλνημε θσο</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button1">Κιείζε θσο</button></div>
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button2">Άλνημε παξάζπξν</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button3">Κιείζε παξάζπξν</button></div>
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button4">Άλνημε κπαιθνλόπνξηα</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button5">Κιείζε κπαιθνλόπνξηα</button></div>
</fieldset>
</div>
<center><img src="kouzina.png" ></center>

</div>

</body>

</html>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.23 Σηηγκηόηππα νζόλεο κεηξήζεσλ Σαινληνύ εθαξκνγήο

Σρήκα 6-23. Δηεπαθή κεηξήζεωλ Σαινληνύ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ
ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-24. Δηεπαθή κεηξήζεωλ Σαινληνύ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε
tablet/ππνινγηζηή
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.24 Κώδηθαο νζόλεο κεηξήζεσλ Σαινληνύ εθαξκνγήο
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>

<script>
function autoRefresh()
{
window.location = window.location.href;
}

setInterval('autoRefresh()', 5000); // 5000ms, 5 defterolepta
</script>

</head>

<body>

<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="isogeio.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon uinodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext ui-corner-all" datarole="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Σαιόλη</h1>
</div>

<div data-role="navbar">
<ul>
<li><a href="saloni.html" rel="external">Αηζζεηήξεο</a></li>
<li><a href="salonimotors.html" rel="external">Μνηέξ</a></li>
</ul>
</div>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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<div data-role="main" class="ui-content">
<ul data-role="listview">
<li><img src="thermometer.png" ><h4>Θεξκνθξαζία:</h4>
<span id="temp_saloni"></span><b> °C</b></li>
<li><img src="droplet.png" ><h4>Υγξαζία:</h4>
<span id="hum_saloni"></span><b> %</b></li>
<li><img src="fwteinotita.png" ><h4>Φσηεηλόηεηα:</h4>
<span id="fws_saloni"></span><b> lux</b></li>
<li><img src="wind.png" ><h4>Αέξαο:</h4>
<span id="wind"></span><b> km/h</b></li>
<li><img src="pir.png" ><h4>PIR:</h4>
<span id="pir_saloni"></span><b> !</b></li>
<li><img src="co2.png" ><h4>CO2:</h4>
<span id="co2"></span><b> ppm</b></li>
</ul>
</div>

<center><img src="saloni.png" ></center>
</div>

<script>
var xmlhttp, xmlDoc;
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.open("GET", "http://192.168.1.21", false);
xmlhttp.send();
xmlDoc = xmlhttp.responseXML;
document.getElementById("temp_saloni").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("temp_saloni")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("hum_saloni").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("hum_saloni")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("fws_saloni").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("fws_saloni")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("wind").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("wind")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("pir_saloni").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("pir_saloni")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("co2").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("co2")[0].childNodes[0].nodeValue;
</script>

</body>
</html>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.25 Σηηγκηόηππα νζόλεο ελεξγνπνηεηώλ Σαινληνύ εθαξκνγήο

Σρήκα 6-25. Δηεπαθή ελεξγνπνηεηώλ Σαινληνύ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ
ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-26. Δηεπαθή ελεξγνπνηεηώλ Σαινληνύ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε
tablet/ππνινγηζηή
Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.26 Κώδηθαο νζόλεο ελεξγνπνηεηώλ Σαινληνύ εθαξκνγήο
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#button0").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?afs", function(data, status){
});
});
$("#button1").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?kfs", function(data, status){
});
});
$("#button2").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?empns", function(data, status){
});
});
$("#button3").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?rmpns", function(data, status){
});
});
$("#button4").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?empvs", function(data, status){
});
});
$("#button5").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?rmpvs", function(data, status){
});
});
});
</script>

</head>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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<body>
<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="isogeio.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon
ui-nodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext ui-corner-all"
data-role="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Σαιόλη, κνηέξ</h1>
</div>

<div data-role="navbar">
<ul>
<li><a href="saloni.html" rel="external" >Αηζζεηήξεο</a></li>
<li><a href="salonimotors.html" rel="external">Μνηέξ</a></li>
</ul>
</div>

<div data-role="main" class="ui-content">
<fieldset class="ui-grid-a">
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button0">Άλνημε θσο</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button1">Κιείζε θσο</button></div>
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button2">Άλνημε λόηηα κπαιθνλόπνξηα</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button3">Κιείζε λόηηα κπαιθνλόπνξηα</button></div>
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button4">Άλνημε βόξεηα κπαιθνλόπνξηα</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button5">Κιείζε βόξεηα κπαιθνλόπνξηα</button></div>
</fieldset>
</div>
<center><img src="saloni.png" ></center>

</div>

</body>

</html>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ

124

Πνιπηερλείν Κξήηεο - Σρνιή Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

6.1.27 Σηηγκηόηππα νζόλεο κεηξήζεσλ Γξαθείνπ εθαξκνγήο

Σρήκα 6-27. Δηεπαθή κεηξήζεωλ Γξαθείνπ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ
ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-28. Δηεπαθή κεηξήζεωλ Γξαθείνπ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε
tablet/ππνινγηζηή

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.28 Κώδηθαο νζόλεο κεηξήζεσλ Γξαθείνπ εθαξκνγήο
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>

<script>

function autoRefresh()
{
window.location = window.location.href;
}

setInterval('autoRefresh()', 5000); // 5000ms, 5defterolepta
</script>

</head>

<body>
<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="prwtosorofos.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon
ui-nodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext ui-corner-all"
data-role="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Γξαθείν</h1>
</div>

<div data-role="navbar">
<ul>
<li><a href="grafeio.html" rel="external">Αηζζεηήξεο</a></li>
<li><a href="grafeiomotors.html" rel="external">Μνηέξ</a></li>
</ul>
</div>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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<div data-role="main" class="ui-content">
<ul data-role="listview">
<li><img src="thermometer.png" ><h4>Θεξκνθξαζία:</h4>
<span id="temp_grafeio"></span><b> °C</b></li>
<li><img src="droplet.png" ><h4>Υγξαζία:</h4>
<span id="hum_grafeio"></span><b> %</b></li>
<li><img src="pir.png" ><h4>PIR:</h4>
<span id="pir_grafeio"></span><b> !</b></li>
</ul>

</div>
<center><img src="grafeio.png" ></center>
</div>

<script>

var xmlhttp, xmlDoc;
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.open("GET", "http://192.168.1.21", false);
xmlhttp.send();
xmlDoc = xmlhttp.responseXML;
document.getElementById("temp_grafeio").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("temp_grafeio")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("hum_grafeio").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("hum_grafeio")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("pir_grafeio").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("pir_grafeio")[0].childNodes[0].nodeValue;

</script>

</body>

</html>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.29 Σηηγκηόηππα νζόλεο ελεξγνπνηεηώλ Γξαθείνπ εθαξκνγήο

Σρήκα 6-29. Δηεπαθή ελεξγνπνηεηώλ Γξαθείνπ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ
ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-30. Δηεπαθή ελεξγνπνηεηώλ Γξαθείνπ πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε
tablet/ππνινγηζηή

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.30 Κώδηθαο νζόλεο ελεξγνπνηεηώλ Γξαθείνπ εθαξκνγήο
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>
<script>

$(document).ready(function(){
$("#button0").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?afg", function(data, status){
});
});
$("#button1").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?kfg", function(data, status){
});
});
$("#button2").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?epag", function(data, status){
});
});
$("#button3").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?rpag", function(data, status){
});
});
$("#button4").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?empg", function(data, status){
});
});
$("#button5").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?rmpg", function(data, status){
});
});
});
</script>

</head>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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<body>
<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="prwtosorofos.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon
ui-nodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext ui-corner-all"
data-role="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Γξαθείν, κνηέξ</h1>
</div>

<div data-role="navbar">
<ul>
<li><a href="grafeio.html" rel="external" >Αηζζεηήξεο</a></li>
<li><a href="grafeiomotors.html" rel="external">Μνηέξ</a></li>
</ul>
</div>

<div data-role="main" class="ui-content">
<fieldset class="ui-grid-a">
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button0">Άλνημε θσο</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button1">Κιείζε θσο</button></div>
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button2">Άλνημε παξάζπξν</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button3">Κιείζε παξάζπξν</button></div>
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button4">Άλνημε κπαιθνλόπνξηα</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button5">Κιείζε κπαιθνλόπνξηα</button></div>
</fieldset>
</div>
<center><img src="grafeio.png" ></center>

</div>

</body>
</html>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.31 Σηηγκηόηππα νζόλεο κεηξήζεσλ Κξεβαηνθάκαξαο εθαξκνγήο

Σρήκα 6-31. Δηεπαθή κεηξήζεωλ Κξεβαηνθάκαξαο πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ
ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-32. Δηεπαθή κεηξήζεωλ Κξεβαηνθάκαξαο πινπνηεζήζαο εθαξκνγήο ζε νζόλε
tablet/ππνινγηζηή

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.32 Κώδηθαο νζόλεο κεηξήζεσλ Κξεβαηνθάκαξαο εθαξκνγήο
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>

<script>

function autoRefresh()
{
window.location = window.location.href;
}

setInterval('autoRefresh()', 5000); // 5000ms, 5 defterolepta
</script>

</head>

<body>
<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="prwtosorofos.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon
ui-nodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext ui-corner-all"
data-role="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Κξεβαηνθάκαξα</h1>
</div>

<div data-role="navbar">
<ul>
<li><a href="krevatokamara.html" rel="external">Αηζζεηήξεο</a></li>
<li><a href="krevatokamaramotors.html" rel="external">Μνηέξ</a></li>
</ul>
</div>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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<div data-role="main" class="ui-content">
<ul data-role="listview">
<li><img src="thermometer.png" ><h4>Θεξκνθξαζία:</h4> <span
id="temp_krevatokamara"></span><b> °C</b></li>
<li><img src="pir.png" ><h4>PIR:</h4> <span
id="pir_krevatokamara"></span><b> !</b></li>
</ul>
</div>

<center><img src="krevatokamara.png" ></center>
</div>

<script>

var xmlhttp, xmlDoc;
xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.open("GET", "http://192.168.1.21", false);
xmlhttp.send();
xmlDoc = xmlhttp.responseXML;
document.getElementById("temp_krevatokamara").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("temp_krevatokamara")[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("pir_krevatokamara").innerHTML=xmlDoc.
getElementsByTagName("pir_krevatokamara")[0].childNodes[0].nodeValue;

</script>

</body>

</html>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.33 Σηηγκηόηππα νζόλεο ελεξγνπνηεηώλ Κξεβαηνθάκαξαο εθαξκνγήο

Σρήκα 6-33. Δηεπαθή ελεξγνπνηεηώλ Κξεβαηνθάκαξαο εθαξκνγήο ζε νζόλε θηλεηνύ
ηειεθώλνπ

Σρήκα 6-34. Δηεπαθή ελεξγνπνηεηώλ Κξεβαηνθάκαξαο εθαξκνγήο ζε νζόλε tablet/ππνινγηζηή

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.1.34 Κώδηθαο νζόλεο ελεξγνπνηεηώλ Κξεβαηνθάκαξαο εθαξκνγήο
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="jquery.mobile-1.4.5.min.css" />
<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>

<script>
$(document).ready(function(){
$("#button0").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?afm", function(data, status){
});
});
$("#button1").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?kfm", function(data, status){
});
});
$("#button2").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?epai", function(data, status){
});
});
$("#button3").click(function(){
$.get("http://192.168.1.22/?rpai", function(data, status){
});
});
});
</script>
</head>

<body>
<div data-role="page" data-theme="b">

<div data-role="header" data-position="fixed" data-theme="a" role="banner"
class="ui-header ui-bar-a ui-header-fixed slidedown">
<a href="prwtosorofos.html" rel="external" class="ui-btn-left ui-alt-icon
ui-nodisc-icon ui-btn ui-icon-carat-l ui-btn-icon-notext ui-corner-all"
data-role="button" role="button">Back</a>
<h1 class="ui-title" role="heading" aria-level="1">Κξεβαηνθάκαξα,κνηέξ</h1>
</div>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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<div data-role="navbar">
<ul>
<li><a href="krevatokamara.html" rel="external" >Αηζζεηήξεο</a></li>
<li><a href="krevatokamaramotors.html" rel="external">Μνηέξ</a></li>
</ul>
</div>

<div data-role="main" class="ui-content">
<fieldset class="ui-grid-a">
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button0">Άλνημε θσο</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button1">Κιείζε θσο</button></div>
<div class="ui-block-a"><button class="ui-btn ui-btn-a"
id="button2">Άλνημε παξάζπξν</button></div>
<div class="ui-block-b"><button class="ui-btn ui-btn-b"
id="button3">Κιείζε παξάζπξν</button></div>
</fieldset>
</div>
<center><img src="krevatokamara.png" ></center>

</div>
</body>

</html>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.2 Κώδηθαο Android εθαξκνγήο
6.2.1

Κώδηθαο Java ηνπ mainActivity Android εθαξκνγήο

package com.giwrgos.diplwmatikismarthome;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.view.KeyEvent;
import android.view.Window;
import android.webkit.WebChromeClient;
import android.webkit.WebSettings;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;
import com.giwrgos.diplwmatikismarthome.R;

public class mainActivity extends Activity {
WebView webview;

public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
this.getWindow().requestFeature(Window.FEATURE_PROGRESS);
setContentView(R.layout.main);
getWindow().setFeatureInt(Window.FEATURE_PROGRESS,
Window.PROGRESS_VISIBILITY_ON);

webview = (WebView) findViewById(R.id.web_engine);
webview.setWebViewClient(new NewWebViewClient());
webview.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
webview.getSettings().setAllowFileAccess(true);
webview.setScrollBarStyle(WebView.SCROLLBARS_OUTSIDE_OVERLAY);
//webview.loadUrl("http://tuc.gr"); //gia debugging
webview.loadUrl("file:///android_asset/mainmenu.html");

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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//mpara proodou
final Activity MyActivity = this;
webview.setWebChromeClient(new WebChromeClient() {
public void onProgressChanged(WebView view, int progress)
{

MyActivity.setTitle("Φόρηωζε ...");
MyActivity.setProgress(progress * 100);
if(progress == 100)
MyActivity.setTitle(R.string.app_name);
}
});
}
//handling urls, uris me mailto pane stin efarmogi email
private class NewWebViewClient extends WebViewClient {
@Override
public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
if ((url != null && (url.startsWith("mailto:")))) {
view.getContext().startActivity(
new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(url)));
return true;
} else {
return false;
}
}
}

//back button handling
@Override
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) && webview.canGoBack()) {
webview.goBack();
return true;
}
return super.onKeyDown(keyCode, event);
}
}

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.2.2

Κώδηθαο αξρείνπ strings.xml Android εθαξκνγήο

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">Smart Home</string>
</resources>

6.2.3

Κώδηθαο αξρείνπ AndroidManifest.xml Android εθαξκνγήο

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="com.giwrgos.diplwmatikismarthome"
android:versionCode="1"
android:versionName="1"
android:installLocation="auto"
android:hardwareAccelerated="true">

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
<uses-sdk android:minSdkVersion="9"
android:targetSdkVersion="9"
android:maxSdkVersion="24"/>

<application
android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:allowBackup="false"
android:hardwareAccelerated="true">

<activity
android:name=".mainActivity"
android:label="@string/app_name"
android:configChanges="orientation|screenSize">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
</application>
</manifest>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
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6.2.4

Κώδηθαο Layout (main.xml) Android εθξκνγήο

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:id="@+id/linearLayout"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">

<WebView
android:id="@+id/web_engine"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"/>
</LinearLayout>

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ
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6.3 Κώδηθαο Arduino
6.3.1

Κώδηθαο Arduino ζηαζκνύ βάζεο αηζζεηήξσλ

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h> //ethernet i ethernet2 analogws wiznet w5100 i w5500
#include <KSeries.h>

const int lm35PinTrapezaria = A0;
const int lm35PinKouzina = A1;
const int lm35PinSaloni = A2;
const int lm35PinGrafeio = A3;
const int lm35PinKrevatokamara = A4;
const int lm35PinKhpos = A5;
const int hih4030PinTrapezaria = A6;
const int hih4030PinKouzina = A7;
const int hih4030PinSaloni = A8;
const int hih4030PinGrafeio = A9;
const int hih4030PinKhpos = A10;
const int temt6000PinKouzina = A11;
const int temt6000PinSaloni = A12;
const int temt6000PinKhpos = A13;
const int windSensorTempPin = A14;
const int windSensorRVPin = A15;
const int pirPinTrapezaria = 2;
const int pirPinKouzina = 3;
const int pirPinSaloni = 4;
const int pirPinGrafeio = 5;
const int pirPinKrevatokamara = 6;
const int pirPinKhpos = 7;
const int co2rxPin = 12;
const int co2txPin = 13;
const int buzzerPin = 36;

kSeries kSensor(co2rxPin,co2txPin);
byte mac[] = {0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90 };
IPAddress ip(192, 168, 1, 21);
//IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
//IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

EthernetServer server(80);
String readString;
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void setup()
{
//Serial.begin(9600);
initializeAnalogInputs();
initializeDigitalInputs();
initializeDigitalOutputs();

Ethernet.begin(mac, ip);
//Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
server.begin();
//Serial.print("O Server trexei stin IP: ");
//Serial.println(Ethernet.localIP());
//Serial.println("Bootup!");
}

void loop()
{

// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client)
{
Serial.println("new client");

while (client.connected())
{
if (client.available())

{
char c = client.read();
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 100)
{
readString += c;
//Serial.print(c);

Serial.write(c);
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if (c == '\n') {
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Server: Arduino");
client.println("Access-Control-Allow-Origin: *");
client.println("Connection: close");
client.println("Content-Type: text/xml\r\n");
client.print("<note>"); //edw arxizei to xml arxeio mou
client.print("<temp_trapezaria>");
int tempTrapezaria = calculateTemprature(lm35PinTrapezaria);
client.print(tempTrapezaria);
client.print("</temp_trapezaria>");
client.print("<temp_kouzina>");
int tempKouzina = calculateTemprature(lm35PinKouzina);
client.print(tempKouzina);
client.print("</temp_kouzina>");
client.print("<temp_saloni>");
int tempSaloni = calculateTemprature(lm35PinSaloni);
client.print(tempSaloni);
client.print("</temp_saloni>");
client.print("<temp_grafeio>");
int tempGrafeio = calculateTemprature(lm35PinGrafeio);
client.print(tempGrafeio);
client.print("</temp_grafeio>");
client.print("<temp_krevatokamara>");
int tempKrevatokamara = calculateTemprature(lm35PinKrevatokamara);
client.print(tempKrevatokamara);
client.print("</temp_krevatokamara>");
client.print("<temp_khpos>");
int tempKhpos = calculateTemprature(lm35PinKhpos);
client.print(tempKhpos);
client.print("</temp_khpos>");
client.print("<hum_trapezaria>");
float humTrapezaria = calculateHumidity(tempTrapezaria,
hih4030PinTrapezaria);
client.print(humTrapezaria);
client.print("</hum_trapezaria>");
client.print("<hum_kouzina>");
float humKouzina = calculateHumidity(tempKouzina, hih4030PinKouzina);
client.print(humKouzina);
client.print("</hum_kouzina>");
client.print("<hum_saloni>");
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float humSaloni = calculateHumidity(tempSaloni, hih4030PinSaloni);
client.print(humSaloni);
client.print("</hum_saloni>");
client.print("<hum_grafeio>");
float humGrafeio = calculateHumidity(tempGrafeio, hih4030PinGrafeio);
client.print(humGrafeio);
client.print("</hum_grafeio>");
client.print("<hum_khpos>");
float humKhpos = calculateHumidity(tempKhpos, hih4030PinKhpos);
client.print(humKhpos);
client.print("</hum_khpos>");
client.print("<fws_kouzina>");
int fwsKouzina = calculateLux(temt6000PinKouzina);
client.print(fwsKouzina);
client.print("</fws_kouzina>");
client.print("<fws_saloni>");
int fwsSaloni = calculateLux(temt6000PinSaloni);
client.print(fwsSaloni);
client.print("</fws_saloni>");
client.print("<fws_khpos>");
int fwsKhpos = calculateLux(temt6000PinKhpos);
client.print(fwsKhpos);
client.print("</fws_khpos>");
client.print("<wind>");
int aeras = calculateWind(windSensorTempPin, windSensorRVPin);
client.print(aeras);
client.print("</wind>");
client.print("<pir_trapezaria>");
int proximityTrapezaria = digitalRead(pirPinTrapezaria);
if (proximityTrapezaria == LOW)
{
client.print("Ηζστία");
}
else
{
client.print("Κιέθηες");
}
client.print("</pir_trapezaria>");
client.print("<pir_kouzina>");
int proximityKouzina = digitalRead(pirPinKouzina);
if (proximityKouzina == LOW)
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{
client.print("Ηζστία");
}
else
{
client.print("Κιέθηες");
}
client.print("</pir_kouzina>");
client.print("<pir_saloni>");
int proximitySaloni = digitalRead(pirPinSaloni);
if (proximitySaloni == LOW)
{
client.print("Ηζστία");
}
else
{
client.print("Κιέθηες");
}
client.print("</pir_saloni>");
client.print("<pir_grafeio>");
int proximityGrafeio = digitalRead(pirPinGrafeio);
if (proximityGrafeio == LOW)
{
client.print("Ηζστία");
}
else
{
client.print("Κιέθηες");
}
client.print("</pir_grafeio>");
client.print("<pir_krevatokamara>");
int proximityKrevatokamara = digitalRead(pirPinKrevatokamara);
if (proximityKrevatokamara == LOW)
{
client.print("Ηζστία");
}
else
{
client.print("Κιέθηες");
}
client.print("</pir_krevatokamara>");
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client.print("<pir_khpos>");
int proximityKhpos = digitalRead(pirPinKhpos);
if (proximityKhpos == LOW)
{
client.print("Ηζστία");
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
}
else
{
client.print("Κιέθηες");
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
}
client.print("</pir_khpos>");
client.print("<co2>");
double valCO2 = kSensor.getCO2('P');
client.print(valCO2);
client.print("</co2>");
client.print("</note>");

//gia statherotita, 1ms
delay(1);
//stamataei o client
client.stop();

//svinoume ta periexomena, gia tin epomeni anagnwsi
readString = "";
//ena mikro delay gia ton browser
delay(1);
client.stop();
//Serial.println("aposindethike, gia debugging");

}
}
}
}
}
}
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void initializeAnalogInputs() {
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(A1, INPUT);
pinMode(A2, INPUT);
pinMode(A3, INPUT);
pinMode(A4, INPUT);
pinMode(A5, INPUT);
pinMode(A6, INPUT);
pinMode(A7, INPUT);
pinMode(A8, INPUT);
pinMode(A9, INPUT);
pinMode(A10, INPUT);
pinMode(A11, INPUT);
pinMode(A12, INPUT);
pinMode(A13, INPUT);
pinMode(A14, INPUT);
pinMode(A15, INPUT);
}

void initializeDigitalInputs() {
for (int i = 2; i <= 7; i++) {
pinMode(i, INPUT_PULLUP);
}
}
void initializeDigitalOutputs() {
for (int i = 14; i <= 45; i++) {
pinMode(i, OUTPUT);
}
}
int calculateTemprature(int lm35Pin) {
int sum=0;
int temp;
for (int j=0;j<=10;j++){
temp = (5.0 * analogRead(lm35Pin) * 100.0) / 1024; //temp se kelsiou
sum+=temp;
}
temp=sum/10; //mesos oros 10 metrisewn, leitoyrgia psifiakou filtroyu
return temp;
}
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int calculateLux(int temt6000Pin) {
int illuminance = analogRead(temt6000Pin) * 0.9765625; //fws se lux
return illuminance;
}
float calculateHumidity(int tempratureCelsius, int hih4030Pin) {
//igrasia, ipologismos vasei diorthwsis sfalmatos thermokrasias
int HIH4030_Value = analogRead(hih4030Pin);
float voltage = HIH4030_Value / 1023. * 5.0;
// convert to voltage value
float sensorRH = 161.0 * voltage / 5.0 - 25.8;
//to 5 antistixei sto supply voltage tou aisthitira
float trueRH = sensorRH / (1.0546 - 0.0026 * tempratureCelsius);
//diorthwsi thermokrasias
return trueRH;
}
float calculateWind(int windSensorTempPinInput, int windSensorRVPinInput) {
const float zeroWindAdjustment =
int TMP_Therm_ADunits;
float RV_Wind_ADunits;

.4; //gia calibration tou aisthitira

//i thermokrasia apo to thermistor tou windsensor
//i exodos apo ton aisthitira thermokrasias

float RV_Wind_Volts;
int TempCtimes100;
float zeroWind_ADunits;
float zeroWind_volts;
float WindSpeed_MPH;
float WindSpeed_KPH;

TMP_Therm_ADunits = analogRead(windSensorTempPinInput);
RV_Wind_ADunits = analogRead(windSensorRVPinInput);
RV_Wind_Volts = (RV_Wind_ADunits *

0.0048828125);

TempCtimes100 = (0.005 * ((float)TMP_Therm_ADunits *
(float)TMP_Therm_ADunits)) - (16.862 * (float)TMP_Therm_ADunits) + 9075.4;
zeroWind_ADunits = -0.0006 * ((float)TMP_Therm_ADunits *
(float)TMP_Therm_ADunits) + 1.0727 * (float)TMP_Therm_ADunits + 47.172;
zeroWind_volts = (zeroWind_ADunits * 0.0048828125) - zeroWindAdjustment;
WindSpeed_MPH =

pow(((RV_Wind_Volts - zeroWind_volts) / .2300) , 2.7265);

WindSpeed_KPH = WindSpeed_MPH * 1.60934;
//metatropi apo milia tin wra se kiliometra tin wra
return WindSpeed_KPH;
}
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Κώδηθαο Arduino ζηαζκνύ βάζεο ελεξγνπνηεηώλ θώησλ/κνηέξ

6.3.2

#include <SPI.h>
#include <Ethernet2.h> //ethernet i ethernet2 analogws wiznet w5100 i w5500

byte mac[] = {0x90, 0x90, 0x90, 0x10, 0x20, 0x30 };
IPAddress ip(192, 168, 1, 22);
//IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
//IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

EthernetServer server(80);
String readString;

void setup()
{
//Serial.begin(9600);
initializeAnalogOutputs();
initializeDigitalOutputs();
initializeallOutputsLow();

Ethernet.begin(mac, ip);
//Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
server.begin();
//Serial.print("O Server trexei stin IP: ");
//Serial.println(Ethernet.localIP());
//Serial.println("Bootup!");
}

void loop()
{
EthernetClient client = server.available();
if (client)
{
Serial.println("new client");

while (client.connected())
{
if (client.available())
{
char c = client.read();
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//diavazoume to http request
if (readString.length() < 100)
{
readString += c;
//Serial.print(c);

Serial.write(c);
if (c == '\n') {
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Server: Arduino");
client.println("Access-Control-Allow-Origin: *");
client.println("Connection: close");
client.println("Content-Type: text/xml\r\n");
//dhmiourgia arxeiou xml, gia vevaiwsi epikoinwnias
client.println("<up>");
client.println("</up>");
delay(1);
//stopping
client.stop();

if (readString.indexOf("?epat") > 0) //parathiro trapezarias
{
digitalWrite(0, HIGH);
digitalWrite(1, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(0, LOW);
digitalWrite(1, LOW);
}
else if (readString.indexOf("?rpat") > 0)//parathiro trapezarias
{
digitalWrite(0, LOW);
digitalWrite(1, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(0, LOW);
digitalWrite(1, LOW);
}
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else if (readString.indexOf("?epak") > 0) //parathrio kouzinas
{
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(3, LOW);
}
else if (readString.indexOf("?rpak") > 0) //parathiro kouzinas
{
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(3, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(3, LOW);
}
else if (readString.indexOf("?empk") > 0) //mpalkonoporta kouzinas
{
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
}
else if (readString.indexOf("?rmpk") > 0) //mpalkonoporta kouzinas
{
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
}
else if (readString.indexOf("?empns") > 0) //n. mpaklon. saloniou
{
digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(7, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
}
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else if (readString.indexOf("?rmpns") > 0)

//n. mpaklon. saloniou

{
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
}
else if (readString.indexOf("?empvs") > 0)//v. mpaklon. saloniou
{
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
}
else if (readString.indexOf("?rmpvs") > 0)

//v. mpaklon. saloniou

{
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(8, LOW);
digitalWrite(9, LOW);
}
else if (readString.indexOf("?epag") > 0) //parathiro grafeiou
{
digitalWrite(A0, HIGH);
digitalWrite(A1, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(A0, LOW);
digitalWrite(A1, LOW);
}
else if (readString.indexOf("?rpag") > 0)

//parathiro grafeiou

{
digitalWrite(A0, LOW);
digitalWrite(A1, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(A0, LOW);
digitalWrite(A1, LOW);
}
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else if (readString.indexOf("?empg") > 0) //mplalkonoporta grafeiou
{
digitalWrite(A2, HIGH);
digitalWrite(A3, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(A2, LOW);
digitalWrite(A3, LOW);
}
else if (readString.indexOf("?rmpg") > 0)

//mpalkonoporta grafeiou

{
digitalWrite(A2, LOW);
digitalWrite(A3, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(A2, LOW);
digitalWrite(A3, LOW);
}
else if (readString.indexOf("?epai") > 0) //parathiro ipnodwmatioy
{
digitalWrite(A4, HIGH);
digitalWrite(A5, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(A4, LOW);
digitalWrite(A5, LOW);
}
else if (readString.indexOf("?rpai") > 0)

//parathiro ipnodwmatioy

{
digitalWrite(A4, LOW);
digitalWrite(A5, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(A4, LOW);
digitalWrite(A5, LOW);
}
//trapezaria
else if (readString.indexOf("?aft") > 0) //fws trapezaria on
{
digitalWrite(14, HIGH);
}
else if (readString.indexOf("?kft") > 0) //fws trapezaria off
{
digitalWrite(14, LOW);
}
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//kouzina
else if (readString.indexOf("?afk") > 0) //fws kouzina on
{
digitalWrite(15, HIGH);
}
else if (readString.indexOf("?kfk") > 0) //fws kouzina off
{
digitalWrite(15, LOW);
}

//saloni
else if (readString.indexOf("?afs") > 0) //fws saloni on
{
digitalWrite(16, HIGH);
}
else if (readString.indexOf("?kfs") > 0) //fws saloni off
{
digitalWrite(16, LOW);
}
//grafeio
else if (readString.indexOf("?afg") > 0) //fws grafeio on
{
digitalWrite(17, HIGH);
}
else if (readString.indexOf("?kfg") > 0) //fws grafeio off
{
digitalWrite(17, LOW);
}
//krevatokamara
else if (readString.indexOf("?afm") > 0) //fws krevatokamara on
{
digitalWrite(18, HIGH);
}
else if (readString.indexOf("?kfm") > 0) //fws krevatokamara off
{
digitalWrite(18, LOW);
}
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//khpos
else if (readString.indexOf("?afp") > 0) //fws khpou on
{
digitalWrite(19, HIGH);
}
else if (readString.indexOf("?kfp") > 0) //fws khpou off
{
digitalWrite(19, LOW);
}
//svisimo gia epomeni anagnwsi
readString = "";
delay(1);
client.stop();
}
}
}
}
}
}
void initializeAnalogOutputs() {
pinMode(A0, OUTPUT);
pinMode(A1, OUTPUT);
pinMode(A2, OUTPUT);
pinMode(A3, OUTPUT);
pinMode(A4, OUTPUT);
pinMode(A5, OUTPUT);
}

void initializeDigitalOutputs() {
for (int i = 0; i <= 19; i++) {
pinMode(i, OUTPUT);
}
}
void initializeallOutputsLow() { //diasfalisis arxikis katastasis LOW
for (int i = 0; i <= 19; i++) {
digitalWrite(i,LOW);
}
}
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6.3.3

Κώδηθαο Arduino δνθηκήο ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ θαη θώησλ

void setup() {
initializeDigitalOutputs();
initializeallOutputsLow();
}

void loop() {
checkMotor1(); //parathiro trapezarias, 1o L923,1o kanali
checkMotor2(); //parathiro kouzinas, 1o L293, 2o kanali
checkMotor3(); //mpalkonoporta kouzinas, 2o L293, 1o kanali
checkMotor4(); //notio mpalkoni saloniou, 2o L293, 2o kanali
checkMotor5(); //vorio mpalkoni saloniou, 3o L293, 1o kanali
checkMotor6(); //parathiro grafeiou, 3o L293, 2o kanali
checkMotor7(); //mpalkonoporta grafeiou, 4o L293, 1o kanali
checkMotor8(); //parathiro krevatokamaras, 4o L293, 2o kanali
checkLights(); //energopoihsh kai apenergopoihsh olwn twn fwtwn
}
void checkMotor1(){//parathiro trapezarias
digitalWrite(0,HIGH);
digitalWrite(1,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(0,LOW);
digitalWrite(1,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(0,LOW);
digitalWrite(0,LOW);
delay(1000);
}

void checkMotor2(){//parathiro kouzinas
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,LOW);
delay(1000);
}
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void checkMotor3(){//mpalkonoporta kouzinas
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
delay(1000);
}

void checkMotor4(){//notio mpalkoni saloniou
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(7,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(6,LOW);
digitalWrite(7,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(6,LOW);
digitalWrite(7,LOW);
delay(1000);
}

void checkMotor5(){//vorio mpalkoni saloniou
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(9,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(9,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(9,LOW);
delay(1000);
}
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void checkMotor6(){//parathiro grafeiou
digitalWrite(A0,HIGH);
digitalWrite(A1,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(A0,LOW);
digitalWrite(A1,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(A0,LOW);
digitalWrite(A1,LOW);
delay(1000);
}

void checkMotor7(){//mpalkonoporta grafeiou
digitalWrite(A2,HIGH);
digitalWrite(A3,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(A2,LOW);
digitalWrite(A3,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(A2,LOW);
digitalWrite(A3,LOW);
delay(1000);
}

void checkMotor8(){//parathiro krevatokamaras
digitalWrite(A4,HIGH);
digitalWrite(A5,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(A4,LOW);
digitalWrite(A5,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(A4,LOW);
digitalWrite(A5,LOW);
delay(1000);
}
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void initializeDigitalOutputs() {//ola ta pins 0 ews 19 kai A0 ws A5 exodoi
for (int i = 0; i <= 19; i++) {
pinMode(i, OUTPUT);
}
pinMode(A0,OUTPUT);
pinMode(A1,OUTPUT);
pinMode(A2,OUTPUT);
pinMode(A3,OUTPUT);
pinMode(A4,OUTPUT);
pinMode(A5,OUTPUT);
}
void initializeallOutputsLow() {//exasfalizw arxiki katastasi LOW
for (int i = 0; i <= 19; i++) {
digitalWrite(i,LOW);
}
pinMode(A0,LOW);
pinMode(A1,LOW);
pinMode(A2,LOW);
pinMode(A3,LOW);
pinMode(A4,LOW);
pinMode(A5,LOW);
}
void checkLights() {//elegxos fwtwn
for (int j = 14; j <= 19; j++) {
digitalWrite(j,HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(j,LOW);
delay(2000);
}
}

Αλάπηπμε πιαηθφξκαο επηθνηλσλίαο γηα παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο επθπψλ θαηνηθηψλ

159

Πνιπηερλείν Κξήηεο - Σρνιή Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

6.4 Οξηζκνί
Η έλλνηα Έμππλν Σπίηη, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, αλαθέξεηαη ζηνλ
εκπινπηηζκφ ελφο πεξηβάιινληνο δηαβίσζεο κε ηερλνινγία, κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη
βειηησκέλε ππνζηήξημε ζηηο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, κία
βειηησκέλε πνηφηεηα δσήο.
Ο φξνο Έμππλν Σπίηη δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο ελφο πεξηβάιινληνο ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα
αληηδξά έμππλα, πξνιακβάλνληαο, "καληεχνληαο" θαη παίξλνληαο απνθάζεηο κε ζεκάδηα
απηνλνκίαο.
Καηνηθίεο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ

νινθιεξσκέλα

ζπζηήκαηα

επηθνηλσλίαο

γηα

λα

παξαθνινπζνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηελ απφδνζε ηνπ ζπηηηνχ , θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο
επηινγέο ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ ελνίθσλ.
Όια ηα ζπζηήκαηα επθπψλ θαηνηθηψλ απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα βαζηθά ζπζηαηηθά, ηα
νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Οη νξηζκνί ηνπο δίλνληαη παξαθάησ:
1. Υπνδνκή : Έλα κέζν επηθνηλσλίαο γηα ηε κεηάδνζε ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο. Τα
ηξέρνληα κέζα πεξηιακβάλνπλ ράιηθηλα θαιψδηα, νπηηθέο ίλεο, αζχξκαηε επηθνηλσλία θαη
γξακκέο ξεχκαηνο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πθηζηάκελα δίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
2. Αηζζεηήξεο : Φξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλζήθεο εληφο ηνπ ζπηηηνχ,
γηα παξάδεηγκα αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο θαη αηζζεηήξεο πγξαζίαο.
3. Δλεξγνπνηεηέο : Δίλαη ζπζθεπέο πνπ εθηεινχλ νδεγίεο απφ εθαξκνγέο. Παξαδείγκαηα
πεξηιακβάλνπλ ελεξγνπνηεηέο πνπ αλνίγνπλ παξάζπξα, θιείλνπλ βαιβίδεο θαινξηθέξ θηι.
4. Δθαξκνγέο : Οη εθαξκνγέο επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα ειέγρνπλ ηα έμππλα
ζπζηήκαηα ζηα ζπίηηα ηνπο. Έρνπλ ηε κνξθή αιγνξίζκσλ θσδηθνπνηεκέλσλ κέζα ζε
πξνγξάκκαηα. Δπηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηεο θαηνηθίαο λα ξπζκίζνπλ παξακέηξνπο φπσο νη
κέγηζηεο θαη νη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο, ηηο νπνίεο νη αηζζεηήξεο θαη νη ελεξγνπνηεηέο ζα
παξαθνινπζνχλ θαη ζηηο νπνίεο ζα αληαπνθξίλνληαη γηα λα επηηχρνπλ ηελ απφδνζε ησλ
ξπζκίζεσλ ηνπ ρξήζηε.
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