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Συναγερµός προσέγγισης



H εκδοχή αυτή του προγράµµατος απορρίπτει περιστασιακές παρασιτικές 
τιµές.

Κώδικας σε γλώσσα C του Arduino (Υλοποίηση Ι.Μαλαµίδης, 2018):

int echoPin = 12; // Πιν Echo της πλακέτας υπερήχων 
int trigPin = 13; // Πιν Trigger της πλακέτας υπερήχων 
int alarmPin = 5; // Βοµβητής   
int a[20]; // Πίνακας-αποθήκη 20 τελευταίων τιµών απόστασης
int alarmRange=10; // Η απόσταση στην οποία θα χτυπήσει συναγερµός σε cm 
unsigned long duration;
bool ignore; // σηµαία για το αν θα αγνοηθεί µια τιµή
int i, sum, counter=0;
int mo, maxRange=500, minRange=6; // µέσος όρος, όρια παρασιτικών 
(παράλογων) τιµών
int distance; // απόσταση σε cm (ακέραιος. τα δεκαδικά δε µας ενδιαφέρουν)

void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(alarmPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 
  //Υπολογισµός απόστασης (σε cm) βασιζόµενοι στην ταχύτητα του ήχου.
  distance = duration/58.2;
  sum=0;
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  counter=counter+1; // αύξησε το µετρητή
  if(counter>20) counter=20; // αν πέρασε το 20, κράτα τον στο 20

  delay(20);  //Καθυστέρηση πριν την επόµενη επανάληψη
}



  for(i=0; i<19; i++) // ολίσθησε αριστερά τις 19 τιµές στον πίνακα
    {
      a[i]=a[i+1];
      sum=sum+a[i]; // πρόσθεσε την τιµή στο άθροισµα τιµών
    }
  if(distance>maxRange || distance<minRange) // αν η τιµή είναι εκτός λογικών 
ορίων...
    distance=mo; // βάλε το µέσο όρο στη θέση της
    
  sum=sum+distance; // τώρα το άθροισµα έχει όλες τις τιµές του πίνακα 
ενηµερωµένου

  a[19]=distance; // αντικατάστησε την τελευταία θέση του a[] µε την πρόσφατη 
τιµή απόστασης 

  mo=sum/20; // µέσος όρος των 20 τιµών απόστασης
  if(distance>mo+mo/4 || distance<mo-mo/4) // αν η πρόσφατη τιµή απέχει πολύ 
από το µέσο όρο...
    ignore=true; // σηµείωσε να µην ενεργοποιήσει τον συναγερµό
  else
    ignore=false;
    
  Serial.print("counter=");
  Serial.println(counter);  
  Serial.print("mo=");
  Serial.println(mo);
  Serial.println(distance); // εκτύπωσε απόσταση στο µόνιτορ του IDE 
  
  if(distance<alarmRange && counter>=20 && ignore==false)
  // δε χτυπάµε συναγερµό για τις 20 πρώτες µετρήσεις
  // ή αν η ignore είναι true
    digitalWrite(5,HIGH); // Άναψε το βοµβητή
  else
    digitalWrite(5,LOW); // Σβήσε το βοµβητή
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  counter=counter+1; // αύξησε το µετρητή
  if(counter>20) counter=20; // αν πέρασε το 20, κράτα τον στο 20

  delay(20);  //Καθυστέρηση πριν την επόµενη επανάληψη
}



Οι λέξεις Arduino, Arduino UNO καθώς και λογότυπα ή άλλα διακριτικά 
γνωρίσµατα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό ή απεικονίζονται στις 
εικόνες που αυτός εµπεριέχει είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα και 
διακριτικά γνωρίσµατα που συνιστούν εµπορική ιδιοκτησία της Arduino 
S.r.l/Arduino AG. Το Ίδρυµα Vodafone, η Vodafone Παναφον Α.Ε.Ε.Τ ή η SciCo δεν 
σχετίζονται µε την εν λόγω εταιρεία.  Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων 
σηµειώνεται ρητά και διανέµεται µε την αντίστοιχη άδεια που ορίζεται από 
τους όρους χρήσης αυτού.

Σηµείωση 

Εκπαιδευτικός Οδηγός Προγράµµατος STEMpoweringYouth 

Κεντρικό Site Arduino (https://www.arduino.cc/)

Κεντρικό Site Fritzing (http://fritzing.org/home/)

Κεντρικό Site Processing (https://processing.org/)     

Πηγές

  counter=counter+1; // αύξησε το µετρητή
  if(counter>20) counter=20; // αν πέρασε το 20, κράτα τον στο 20

  delay(20);  //Καθυστέρηση πριν την επόµενη επανάληψη
}
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To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth 
που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι 
διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

https://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/odigos_arduino_paketo_ylikon_pliroforikis.pdf
https://www.arduino.cc/
http://fritzing.org/home/
https://processing.org/

