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∆ραστηριότητα 4: To Arduino ως βολτόµετρο

Τι γνωρίζετε για το Arduino; Τι είναι η τάση του ρεύµατος και 
πώς τη µετράµε; Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το Arduino 
ως ένα όργανο µέτρησης της εισερχόµενης τάσης; 
Εννοείται πως ναι. 

Στη δραστηριότητα αυτή θα δούµε πώς το Arduino µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ως βολτόµετρο, συνδυάζοντας τις γνώσεις 
της ενότητας Arduino Basics µε τις βασικές έννοιες της τάσης, 
έντασης και αντίστασης του ρεύµατος. Ο ηλεκτρισµός 
γίνεται...παιχνιδάκι! Είστε έτοιµοι να φτιάξετε το δικό σας 
βολτόµετρο;

Η ιδέα για τη δραστηριότητα αυτή βασίζεται στο φύλλο 
εργασίας που δηµιουργήθηκε από τον εκπαιδευτικό του 
προγράµµατος STEMpowering Youth κ. Στέργιο ∆ελιακίδη, 
στα πλαίσια του Α’ κύκλου του προγράµµατος. 



Θα χρειαστούµε:

Breadboard (πλακέτα δοκιµών)

2 x Λαµπάκι LED:
1 πράσινο, 1 κόκκινο

Πλακέτα Arduino UNO

Περιστροφικό 
ποτενσιόµετρο

2 x Αντίσταση 220 Ω

Καλώδια (x2)
(jumper wires, M-M)

Υπολογιστής



Το περιστροφικό ποτενσιόµετρο

Το ποτενσιόµετρο είναι ένας µεταβλητός διαιρέτης τάσης

Από µια σταθερή τάση που του δίνουµε (τάση εισόδου) µπορούµε 
να πάρουµε ενδιάµεσες τιµές από 0 µέχρι την τάση εισόδου

Το συνδέουµε µε µία από τις 6 αναλογικές εισόδους του Arduino UNO 
(πιν Α0 έως Α5)

Αυτά µπορούν να δεχθούν τάση από 0 ως 5V και να δώσουν ως 
αποτέλεσµα τους αριθµούς 0 ως 1023 (το 1023 αντιστοιχεί 
σε τάση 5V που εφαρµόζουµε στο πιν)

∆είτε περισσότερα στη δραστηριότητα 7 της ενότητας Arduino Basics!

Image credits: Fritzing,Creative Commons BY SA 3.0/©Friends of Fritzing e.V. Οι λέξεις Arduino, Arduino UNO, τα λογότυπα και άλλα διακριτικά γνωρίσµατα είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα 

της Arduino S.r.l. Παραγωγή Ι.Μαλαµίδης

http://fritzing.org/download/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Πώς δουλεύουν οι αντιστάτες;

• Προσαρµόζουν το ρεύµα 
 κατάλληλα για τις συσκευές: 

 – ∆ιαιρούν την τάση (σύνδεση 
  σε σειρά)

 – ∆ιαιρούν το ρεύµα/ένταση 
  (παράλληλη σύνδεση)

• ∆εν έχει σηµασία η πολικότητα

Π.χ. για τον αντιστάτη του κάτω 
σχήµατος είναι: 

1η ζώνη: Κόκκινο = 2

2η ζώνη: Κόκκινο = 2

3η ζώνη: Καφέ = 1 
(Σηµαίνει: Προσθέτω 1 µηδενικό)

Εποµένως σχηµατίζεται ο 
αριθµός:  2 2 0  δηλαδή 220  Ω.

4η ζώνη: Χρυσό  =  Ανοχή 5%

Χρώµα 1η λωρίδα 2η λωρίδα 3η λωρίδα
(πoλλαπλασιαστής)

4η λωρίδα
(ανοχή)

Μαύρο 0 0 x100 ±1% (F)
Καφέ 1 1 x101 ±2% (G)

2 2 x102

Πορτοκαλί 3 3 x103

Κίτρινο 4 4 x104

Πράσινο 5 5 x105

3

±0.5% (D)
Μπλε 6 6 x106 ±0.25% (C)
Μωβ 7 7 x107 ±0.1% (B)
Γκρι 8 8 x108 ±0.05% (A)

Λευκό 9 9 x109

Χρυσό x0.1 ±5% (J)
Ασηµί x0.01 ±10% (K)

Χρωµατικός κώδικας αντιστάσεων 

Ο νόµος του Ohm

Κόκκινο



Το Arduino UNO διαθέτει 14 ψηφιακούς ακροδέκτες 
εισόδου/εξόδου (0 – 13). Όταν οι ψηφιακοί ακροδέκτες 
χρησιµοποιούνται ως έξοδοι, µπορούν να τεθούν σε µία 
από δύο καταστάσεις: HIGH (5V) και LOW (0V). 

Στα πλαίσια της εφαρµογής µας θα χρησιµοποιήσουµε 
το Arduino ως µία προγραµµατιζόµενη πηγή για την 
τροφοδοσία του κυκλώµατος. Συγκεκριµένα θα 
αξιοποιήσουµε έναν από τους ψηφιακούς ακροδέκτες, ο 
οποίος όταν τίθεται σε κατάσταση HIGH το LED θα 
ανάβει, ενώ όταν τίθεται σε κατάσταση LOW το LED θα 
σβήνει καθώς και έναν από τους αναλογικούς 
ακροδέκτες όπου θα διαβάζει την τιµή του 
ποτενσιόµετρου. Ο ακροδέκτης γείωσης (GND) θα παίζει 
το ρόλο του αρνητικού πόλου της πηγής.

Οι αναλογικές είσοδοι του Arduino

14 Ψηφιακοί ακροδέκτες εισόδου/εξόδου 
(input/output pins)



Η κατασκευή του κυκλώµατος

Κατασκευάζουµε το κύκλωµα του 
διπλανού σχήµατος:

Αυτό πρεπει να είναι το τελικό 
αποτέλεσµα!

Image credits: Fritzing,Creative Commons BY SA 3.0/©Friends of Fritzing e.V. 

Παραγωγή Σ.∆ελιακίδης, STEMpowering Youth.

http://fritzing.org/download/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Το πρόγραµµα

Βήµα 1: Γράφουµε το πρόγραµµα

Βήµα 2: Συνδέουµε το Arduino µε τον υπολογιστή

Βήµα 3: Φορτώνουµε το πρόγραµµα στο Arduino

Βήµα 4: Πειραµατιζόµαστε

Image credit: Open Clipart, CC0 license

https://openclipart.org/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/


To πρόγραµµα σε Arduino IDE: Οι βασικές εντολές

int Pot_Pin= A0;//ορίζουµε τη θέση πιν του ποτενσιόµετρου

 int Red_Pin= 12; // ορίζουµε τη θέση πιν του κόκκινου Led

int Green_Pin= 10; // ορίζουµε τη θέση πιν του πράσινου Led

int input_val= 0; //αρχική τιµή ποτενσιόµετρου

void setup()

{

Serial.begin(9600);     //  Ορίζουµε την επικοινωνία µε τη σειριακή οθόνη

pinMode (Red_Pin, OUTPUT);// Ορίζουµε τα πιν των led ως έξοδο

pinMode (Green_Pin, OUTPUT);// Ορίζουµε τα πιν των led ως έξοδο

digitalWrite( Red_Pin, LOW); // σβήσε το κόκκινο led

digitalWrite( Green_Pin, LOW); // σβήσε το πράσινο led

}

Επισκεφθείτε τον οδηγό της 

δραστηριότητας για αναλυτικές οδηγίες! 

Για να µάθετε περισσότερα για τον 

προγραµµατισµό Arduino, επισκεφθείτε 

την ενότητα Arduino Basics!



To πρόγραµµα σε Arduino IDE: Οι βασικές εντολές

void loop()
{
 input_val= analogRead(Pot_Pin);// διαβάζουµε την τιµή του ποτενσιόµετρου
   int   input_voltage = (input_val * 5) / 1024; // µετατρέπουµε την τιµή σε τάση
   Serial.println( input_voltage);// εκτύπωση στη σειριακή οθόνη της τιµής µε αλλαγή γραµµής
   if (input_voltage < 2) // ελέγχουµε αν η τιµή είναι µικρότερη των 2 V
   {
digitalWrite( Red_Pin, LOW); // σβήσε το κόκκινο led
     digitalWrite( Green_Pin, HIGH); // άναψε το πράσινο led 
   } 
     else
{ 
digitalWrite( Green_Pin, LOW); // σβήσε το πράσινο led
digitalWrite( Red_Pin, HIGH); // άναψε το κόκκινο led
}
}

Επισκεφθείτε τον οδηγό της 

δραστηριότητας για αναλυτικές οδηγίες! 

Για να µάθετε περισσότερα για τον 

προγραµµατισµό Arduino, επισκεφθείτε 

την ενότητα Arduino Basics!



Πειραµατιστείτε!

Image credit: ∆. Μαµούρας, STEMpowering Youth



Επισκεφθείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, 
αναλυτικές οδηγίες και πηγές! 

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.

Οι πηγές των εικόνων αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό της δραστηριότητας. 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 Παράγωγο υλικό ή υλικό 
πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων διανέµεται µε τους όρους που ορίζονται από την εκάστοτε άδεια χρήσης (δείτε οδηγό δραστηριότητας). 

 


