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Περίληψη  

Στην παρούσα τεχνική αναφορά περιγράφονται συνοπτικά μιά σειρά από 

πειράματα επίδειξης της λειτουργίας διαφόρων τύπων αισθητήρων 

(sensors) και ενεργοποιητών (actuators) στην πλατφόρμα του 

μικροεπεξεργαστή Arduino MEGA 2560. Τα πειράματα σχεδιάστηκαν στα 

πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος ΜΜ803 Αυτόματος Έλεγχος κατά 

το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε όπως και 

οι μικροεπεξεργαστές, είναι πολύ χαμηλού κόστους και μπορούν να 

βρεθούν εύκολα στην αγορά, ενώ στην τεχνική αναφορά συμπερι-

λαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες συνδεσμολογίας των αισθητήρων – 

ενεργοποιητών και διατάξεων ενίσχυσης – επεξεργασίας σήματος, που 

επιτρέπουν σε κάθε ενδιαφερόμενο φοιτητή να αναπαράγει τα πειράματα 

μόνος του ή κατά ομάδες, με στόχο να εξοικειωθεί με το περιβάλλον 

δυναμικής ανάκτησης δεδομένων μετρήσεων και ελέγχου με τη βοήθεια του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ή αυτόνομα μέσω του μικροεπεξεργαστή Arduino. 
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1. Εισαγωγή 

Αrduino is a tool, a community, and a way of thinking that is affecting how we 

use and understand technology. It has rekindled a love and understanding of 

electronics for many people, including myself, who felt that electronics was 

something that they had left behind at school. 

Arduino is tiny circuit board that has huge potential. It can be used to blink a 

Morse-code signal using a single light-emitting diode (LED) or to control every 

light in a building, depending on how far you take it. Its capabilities are limited 

only by your imagination [1-3]. 

Arduino is also providing a new, practical approach to technical education, 

lowering the entry level for those wanting to use electronics to complete small 

projects and, I hope, encouraging you to read further to take on big ones. 

A huge and ever-growing community of Arduinists has emerged — users and 

developers who learn from each other and contribute to the open-source 

philosophy by sharing the details of their projects. This open-source attitude is 

responsible for the huge popularity of Arduino. 

Arduino is more than just a gadget; it’s a tool. A piece of technology that 

makes understanding and using today’s technology easier. 

 

Figure 1 O μικροελεγκτής Arduino MEGA 2560 
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2. Περιγραφή πειραμάτων επίδειξης 

Περιγραφή αισθητήρων 

Για τα πειράματα επίδειξης χρησιμοποιήθηκαν ενδεικτικά οι παρακάτω 

τύποι αισθητήρων (Table 1).  

Table 1 Συνοπτικός πίνακας αισθητήρων/  

Είδος αισθητήρα Τύπος 

Πίεσης περιβάλλοντος BMP180 

Θερμοκρασίας – υγρασίας αέρα ΑΜ2302 

Θερμοστοιχείο Type K Thermocouple 

Θερμίστορ  

Υγρασίας εδάφους  

Επιταχυνσιόμετρο MPU9250 

 

 

 

Figure 2 BMP180 I2C Digital Barometric Pressure Sensor Module 
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Figure 3 Temperature – Humidity sensor AM2302 

 

Figure 4 Type K Thermocouple + Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple -to-Digital Converter 
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Figure 5 NTC Thermistor 

 

Figure 6 PT100 RTD Temperature sensor 
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Figure 7 Αισθητήρας υγρασίας εδάφους  

 

 

Figure 8 Αισθητήρας επιτάχυνσης MPU9250 9-DOF 3-Axis Accelerometer, Gyro, & Magnetometer 
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Figure 9 Συνδεσμολογία αισθητήρα επιτάχυνσης MPU9250 9-DOF 3-Axis Accelerometer, Gyro, & 

Magnetometer στο Arduino 

Περιγραφή ενεργοποιητών 

Για τα πειράματα επίδειξης χρησιμοποιήθηκαν ενδεικτικά οι παρακάτω 

τύποι ενεργοποιητών (actuators) (Table 2). Για κάθε τύπο ενεργοποιητή, 

χρησιμοποιείται ο κατάλληλος τύπος ενισχυτή (driver) που φαίνεται στον 

ίδιο Πίνακα. Όλοι οι ενεργοποιητές που χρησιμοποιήθηκν είναι βηματικοί 

κινητήρες (stepper motors) διαφόρων τύπων και μεγεθών. 

Table 2 Συνοπτικός πίνακας ενεργοποιητών  

Ονομασία Τύπος Driver 

Stepper motor 28BYJ-48 (5 V DC) L298N 

Linear motion system I 2-phase 4-wire L298N 

Linear motion system II ΝΕΜΑ 17 bipolar stepper 

motor (45Ncm) 2A 4 Lead 

THB 7128 
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Figure 10 Βηματικός κινητήρας 28BYJ-48 (5 V DC) 

 

Figure 11 Stepper Motor with linear motion system 
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Figure 12 Stepper Motor Nema 17 Bipolar 40mm 64oz.in (45Ncm) 2A 4 Lead 
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Περιγραφή πειραματικών διατάξεων 

 

Table 3 Συνοπτικός πίνακας πειραματικών διατάξεων 

Περιγραφή 

διάταξης 

Sensors Actuators Drivers Arduino sketch 

Μέτρηση 

ατμοσφαιρικής 

πίεσης 

BMP-180 - - DHTtester 

Μέτρηση 

θερμοκρασίας και 

υγρασίας 

περιβάλλοντος 

AM2303 - - SFE_BMP180_example 

Μέτρηση 

θερμοκρασίας με 

θερμοστοιχείο 

τύπου Κ (0-700 C) 

Type K 

thermocoup

le 

- MAX6675 Cold-

Junction-

Compensated K-

T/C to-Digital 

Converter (0-

1024°C) 

MAX6675 

Μέτρηση 

θερμοκρασίας με 

θερμίστορ 

Thermistor 

10 kOhm 

 1 Resistor 10 

kOhm 

Thermistor_3 

Μέτρηση υγρασίας 

εδάφους 

 -   

Χειρισμός stepper 

motor 

- 28BYJ-48 4-

phase stepper 

motor 5VDC 

L298N Implementation_1 

Linear motion 

system with stepper 

motor I 

- 2-phase 

stepper motor 

L298N Implementation_1 

Linear motion 

system with stepper 

motor II 

-    

Μέτρηση 

αναλογικών 

σημάτων (Analog 

Input) 

- - -  
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3. Μέτρηση ατμοσφαιρικής πίεσης 

Ο αισθητήρας BMP180 είναι ένας χαμηλού κόστους αισθητήρας 

βαρομετρικής πίεσης.  

 

Figure 13 Ambient air pressure monitoring (BMP180 sensor) 

4. Μέτρηση θερμοκρασίας – υγρασίας αέρα (AM2302) 

Ο αισθητήρας AM2302 αποτελεί ενσύρματη μορφή του DHT22, σε πλαστικό 

σώμα. Πρόκειται για χαμηλού κόστους ψηφιακό αισθητήρα θερμοκρασίας 

και σχετικής υγρασίας. Η σχετική υγρασία μετριέται με capacitive humidity 

sensor και η θερμοκρασία με thermistor. Το ψηφιακό σήμα μπορεί να βγεί σε 

data pin (είναι απαραίτητο να βγεί σε analog input pin). Το μόνο μειονέκτημα 

του αισθητήρα αυτού είναι ότι υπάρχει σχετικά μεγάλη χρονική σταθερά 

απόκρισης της τάξης των 2 seconds. Η συνδεσμολογία του γίνεται με 3 

καλώδια (Σχημα), όπου τα 2 πρώτα είναι η τάση 5 VDC και το Ground, ενώ ο 

3 αγωγός στέλνει το ψηφιακό σήμα σε ενα από τα pins του Arduino. 

http://www.adafruit.com/products/385
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Figure 14 DHT22 pinout (AM2302) 

 

Figure 15 Temperature – Humidity monitoring with sensor AM2302 

‘DHTtester.ino’ 

// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors 

// Written by ladyada, public domain 

#include "DHT.h" 

#define DHTPIN A0     // what pin we're connected to 
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#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302) 

// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V 

// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is 

// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND 

// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

void setup()  

{ 

    Serial.begin(9600);  

    Serial.println("DHTxx test!"); 

    dht.begin(); 

} 

void loop()  

{ 

    // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! 

    // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor) 

    float h = dht.readHumidity(); 

    float t = dht.readTemperature(); 

    // check if returns are valid, if they are NaN something went wrong! 

    if (isnan(t) || isnan(h))  

    { 

        Serial.println("Failed to read from DHT"); 

    }  

    else  

    { 

        Serial.print("Humidity: ");  

        Serial.print(h); 

        Serial.print(" %\t"); 

        Serial.print("Temperature: ");  

        Serial.print(t); 

        Serial.println(" *C"); 

    } 

} 



15 

 

 

Figure 16 Εξοδος κώδικα στο Serial Monitor 

5. Μέτρηση θερμοκρασίας ρευστoύ με θερμοστοιχείο τύπου Κ 

Το θερμοστοιχείο τύπου Κ. Πρόκειται για χαμηλού κόστους ψηφιακό 

αισθητήρα θερμοκρασίας. Η χρονική σταθερά απόκρισης της τάξης των 2 

seconds. Η συνδεσμολογία του γίνεται με 5 καλώδια (Σχημα), όπου τα 2 

πρώτα είναι η τάση 5 VDC και το Ground, ενώ οι 3 αγωγοί εξόδου του 

μετατροπέα στέλνουν το ψηφιακό σήμα στα ψηφιακά pins 8,9,10 Arduino.

 

Figure 17 Συνδεσμολογία θερμοστοιχείου τύπου Κ και Cold-Junction-Compensated K-Thermocouple  -

to-Digital Converter με το Arduino 
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Figure 18 Σύνδεση και μέτρηση με θερμοστοιχείο τύπου Κ και Cold-Junction-Compensated K-

Thermocouple  -to-Digital Converter (0°C to +1024°C) 

MAX6675.ino 

// Sample Arduino MAX6675 Arduino Sketch 

 

#include "max6675.h" 

 

int ktcSO = 8; 

int ktcCS = 9; 

int ktcCLK = 10; 

 

MAX6675 ktc(ktcCLK, ktcCS, ktcSO); 

 

   

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  // give the MAX a little time to settle 

  delay(500); 

} 

 

void loop() { 

  // basic readout test 

   

   Serial.print("Deg C = ");  

   Serial.print(ktc.readCelsius()); 

   Serial.print("\t Deg F = "); 

   Serial.println(ktc.readFahrenheit()); 

  

   delay(500); 

} 
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Figure 19 Εξοδος κώδικα στο Serial Monitor 

6. Μέτρηση θερμοκρασίας με thermistor 

Το θερμίστορ είναι ο πιό διαδεδομένος και φτηνός στην εφαρμογή του 

αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας, επειδή διαβάζεται με ένα απλό 

διαιρέτη τάσης. Ο λόγος είναι ότι η ευαισθησία της μεταβολής της 

αντίστασης του με τη θερμοκρασία είναι πολύ μεγάλη (παρ’ ότι η σχέση 

είναι ισχυρά μη γραμμική). 

 

Figure 20 Εξάρτηση ειδικής αντίστασης θερμίστορ από τη θερμοκρασία για δύο διαφορετικά 

θερμίστορ (διαφορετικές τιμές της παραμέτρου β). 
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Το κύκλωμα σύνδεσης ενός θερμίστορ στο Arduino, (Σχήμα), αποτελείται 

από μία αντίσταση 10 kOhm, που συνδέεται εν σειρά με το θερμίστορ, 

τροφοδοτείται το σύστημα με μία συνεχή τάση (5v είτε 3.3V) και μία 

αναλογική είσοδος του Arduino διαβάζει την τάση στην επαφή σύνδεσής 

τους. Έτσι προκύπτει η αντίσταση του θερμίστορ και μέσω αυτής η 

θερμοκρασία του. 

 

Figure 21 Μέτρηση θερμοκρασίας με θερμίστορ στο Arduino 

// Thermistor Example #3 from the Adafruit Learning guide on Thermistors  

// https://learn.adafruit.com/thermistor/overview by Fried, Adafruit Industries 

// MIT License - please keep attribution consider buying parts from Adafruit 

 // which analog pin to connect 

#define THERMISTORPIN A0          

// resistance at 25 degrees C 

#define THERMISTORNOMINAL 10000       

// temp. for nominal resistance (almost always 25 C) 
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#define TEMPERATURENOMINAL 25    

// how many samples to take and average, more takes longer 

// but is more 'smooth' 

#define NUMSAMPLES 5 

// The beta coefficient of the thermistor (usually 3000-4000) 

#define BCOEFFICIENT 3950 

// the value of the 'other' resistor 

#define SERIESRESISTOR 10000     

int samples[NUMSAMPLES]; 

void setup(void) { 

  Serial.begin(9600); 

  analogReference(EXTERNAL); 

} 

void loop(void) { 

  uint8_t i; 

  float average; 

 // take N samples in a row, with a slight delay 

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

   samples[i] = analogRead(THERMISTORPIN); 

   delay(10); 

  } 

 // average all the samples out 

  average = 0; 

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

     average += samples[i]; 

  } 

  average /= NUMSAMPLES; 

  Serial.print("Average analog reading ");  

  Serial.println(average); 

    // convert the value to resistance 

  average = 1023 / average - 1; 

  average = SERIESRESISTOR / average; 

  Serial.print("Thermistor resistance ");  

  Serial.println(average); 

  float steinhart; 
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  steinhart = average / THERMISTORNOMINAL;     // (R/Ro) 

  steinhart = log(steinhart);                  // ln(R/Ro) 

  steinhart /= BCOEFFICIENT;                   // 1/B * ln(R/Ro) 

  steinhart += 1.0 / (TEMPERATURENOMINAL + 273.15); // + (1/To) 

  steinhart = 1.0 / steinhart;                 // Invert 

  steinhart -= 273.15;                         // convert to C 

  Serial.print("Temperature ");  

  Serial.print(steinhart); 

  Serial.println(" *C"); 

  delay(1000); 

} 

  

 

Figure 22 Εξοδος κώδικα στο Serial Monitor 
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7. Χειρισμός βηματικού κινητήρα 4-phase 5 αγωγών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 28BYJ-48 is a small, cheap, 5 volt geared stepping motors. These stepping motors are 
apparently widely used to control things like automated blinds, A/C units and are mass 

produced.  Due to the gear reduction ratio of *approximately* 64:1 it offers decent 
torque for its size at speeds of about 15 rotations per minute (RPM). With some 
software “trickery” to accelerate gradually and a higher voltage power source (I tested 
them with 12 volts DC) I was able to get about 25+ RPM. These little steppers can be 
purchased together with a small breakout board for the Arduino compatible ULN2003 
stepper motor driver at very low price, compared to the price of a geared DC motor, a 
DC motor controller and a wheel encoder! The low cost and small size makes the 
28BYJ-48 an ideal option for small robotic applications, and an excellent introduction to 
stepper motor control with Arduino. 

Figure 23 28BYJ-48 stepper motor 
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Figure 24 Τρόπος διέγερσης του βηματικού κινητήρα 

The motor has 4 coils of wire that are powered in a sequence to make the magnetic motor shaft 
spin. When using the full-step method, 2 of the 4 coils are powered at each step. The default stepper 
library that comes pre-installed with the Arduino IDE uses this method. The 28BYH-48 datasheet 
specifies that the preferred method for driving this stepper is using the half-step method, where we 
first power coil 1 only, then coil 1 and 2 together, then coil 2 only and so on…With 4 coils, this 
means 8 different signals όπως στο Figure 18. 

 

Figure 25 Βηματικός κινητήρας 28BYJ-48 (5 V DC) 
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Stepper_ULN2003.ino 

#include <AccelStepper.h> 
#define HALFSTEP 8 
 
// Motor pin definitions 
#define motorPin1  3     // IN1 on the ULN2003 driver 1 
#define motorPin2  4     // IN2 on the ULN2003 driver 1 
#define motorPin3  5     // IN3 on the ULN2003 driver 1 
#define motorPin4  6     // IN4 on the ULN2003 driver 1 
 
// Initialize with pin sequence IN1-IN3-IN2-IN4 for using the AccelStepper with 28BYJ-48 
AccelStepper stepper1(HALFSTEP, motorPin1, motorPin3, motorPin2, motorPin4); 
 
void setup() { 
  stepper1.setMaxSpeed(1000.0); 
  stepper1.setAcceleration(100.0); 
  stepper1.setSpeed(200); 
  stepper1.moveTo(20000); 
 
}//--(end setup )--- 
 
void loop() { 
 
  //Change direction when the stepper reaches the target position 
  if (stepper1.distanceToGo() == 0) { 
    stepper1.moveTo(-stepper1.currentPosition()); 
  } 
  stepper1.run(); 
} 
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8. Χειρισμός Linear Motion system με κινητήρα 2-phase 4 αγωγών 

 

Figure 26 Stepper Motor with linear motion system 

9. Χειρισμός Linear Motion system κινητήρα NEMA 17 4-phase 5 αγωγών 

 

Figure 27 Linear motion system with NEMA 17 Stepper Motor 
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10. Συμπεράσματα 

Στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος ΜΜ803 Αυτόματος έλεγχος, 

(2018-19) και προκειμένου να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις έννοιες του 

αισθητήρα μέτρησης μιάς μεταβλητής ελέγχου, της συνάρτησης μεταφοράς 

αισθητήρα (signal processing), του ενεργοποιητή (actuator) και της 

συνάρτησης μεταφοράς του, την έννοια του ελεγκτή, του ψηφιακού και 

αναλογικού σήματος, των εισόδων και εξόδων του μικροελεγκτή, 

σχεδιάστηκε ένα τετράωρο μάθημα επίδειξης. 

Στα πλαίσια του τετράωρου μαθήματος υλοποιήθηκε μιά σειρά από 

πειράματα επίδειξης της λειτουργίας διαφόρων τύπων αισθητήρων 

(sensors) και ενεργοποιητών (actuators) στην πλατφόρμα του 

μικροεπεξεργαστή Arduino MEGA 2560, τα οποία συνοψίζονται στην 

παρούσα τεχνική έκθεση. 
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