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Φώτα που ανάβουν αυτόµατα όταν σκοτεινιάζει



Θα πειραµατιστούµε µε ένα φωτοαντιστάτη (ή φωτοευαίσθητο αντιστάτη, Light 
Dependent Resistor LDR). Ο φωτοαντιστάτης αυτός εµφανίζει µικρή αντίσταση 
όταν ρίχνουµε επάνω του φως και µεγάλη αντίσταση όταν είναι στο σκοτάδι.

Στο πείραµα αυτό διαβάζουµε µια τάση που εξαρτάται από την αντίσταση του 
φωτοαντιστάτη µας την κάθε στιγµή. Απεικονίζουµε τις τιµές στο σειριακό 
µόνιτορ του Arduino IDE. Οι τιµές που διαβάζουµε είναι από 0 ως 1023 και 
αντιστοιχούν σε τάσεις 0 ως 5V.

Κύκλωµα

Κατασκευάζουµε το παρακάτω κύκλωµα όπως δείχνει η εικόνα:

∆ραστηριότητα εξοικείωσης µε το φωτοαντιστάτη

Εικόνα 1



Ανάπτυξη προγράµµατος σε Arduino IDE

Το πρόγραµµα σε κώδικα C του Arduino (υλοποίηση Ι.Μαλαµίδης, 2018, ©SciCo):

// Πρόγραµµα για απλό πειραµατισµό µε φωτοαντιστάτη

int a;    // εδώ θα κρατάµε την τιµή που διαβάζουµε από τον φωτοαντιστάτη

float b;    // εδώ θα αποθηκεύουµε την τάση που έχει ο φωτοαντιστάτης στα 
άκρα του

float c;    // εδώ θα αποθηκεύουµε την τιµή της αντίστασης του φωτοαντιστάτη

void setup() {

    Serial.begin(9600);     // ξεκινάµε το σειριακό µόνιτορ του Arduino IDE

    }
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void loop() {

  a=analogRead(A0);     // διάβασε την τιµή της τάσης στην αναλογική είσοδο A0

  Serial.print("Τιµή: ");

  Serial.print(a);     // απεικόνισε την τιµή της a στο σειριακό µόνιτορ του Arduino 
IDΕ

  Serial.print("\t");

  

  b=a*5.0/1023;     // υπολόγισε την τιµή της τάσης στα άκρα του 
φωτοαντιστάτη (αντιστοιχία: 1023 --> 5V)

  Serial.print("Τάση: ");

  Serial.print(b);     // απεικόνισε την τιµή της τάσης

  Serial.print(" V \t");

  c=b*10.0/(5-b);     // υπολόγισε την αντίσταση του φωτοαντιστάτη σε kΩ

  

  Serial.print(c);

  Serial.println(" kΩ");

    

  delay(500); // περίµενε εδώ 0,5 δευτερόλεπτο

}

Εικόνα 2



Ανάπτυξη προγράµµατος σε Arduino IDE

Το πρόγραµµα σε κώδικα C του Arduino (υλοποίηση Ι.Μαλαµίδης, 2018, ©SciCo):

// Πρόγραµµα για απλό πειραµατισµό µε φωτοαντιστάτη

int a;    // εδώ θα κρατάµε την τιµή που διαβάζουµε από τον φωτοαντιστάτη

float b;    // εδώ θα αποθηκεύουµε την τάση που έχει ο φωτοαντιστάτης στα 
άκρα του

float c;    // εδώ θα αποθηκεύουµε την τιµή της αντίστασης του φωτοαντιστάτη

void setup() {

    Serial.begin(9600);     // ξεκινάµε το σειριακό µόνιτορ του Arduino IDE

    }

void loop() {

  a=analogRead(A0);     // διάβασε την τιµή της τάσης στην αναλογική είσοδο A0

  Serial.print("Τιµή: ");

  Serial.print(a);     // απεικόνισε την τιµή της a στο σειριακό µόνιτορ του Arduino 
IDΕ

  Serial.print("\t");

  

  b=a*5.0/1023;     // υπολόγισε την τιµή της τάσης στα άκρα του 
φωτοαντιστάτη (αντιστοιχία: 1023 --> 5V)

  Serial.print("Τάση: ");

  Serial.print(b);     // απεικόνισε την τιµή της τάσης

  Serial.print(" V \t");

  c=b*10.0/(5-b);     // υπολόγισε την αντίσταση του φωτοαντιστάτη σε kΩ

  

  Serial.print(c);

  Serial.println(" kΩ");

    

  delay(500); // περίµενε εδώ 0,5 δευτερόλεπτο

}
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Εκπαιδευτικός Οδηγός Προγράµµατος STEMpoweringYouth 

Οδηγός Arduino για το µάθηµα της Πληροφορικής 
(STEMpoweringYouth, σύνταξη Σ.Π. Λιωνής)

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

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

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

Πηγές

Εικόνα 1 και 2: Επεξεργασµένες εικόνες που έχει παραχθεί µε το λογισµικό 
Fritzing, και χρησιµοποιούνται µε άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 
3.0 License/∆ικαιούχος ©Friends-of-Fritzing e.V. Οι εικόνες ως παράγωγο έργο 
έχουν παραχθεί από τον Ι. Μαλαµίδη/∆ικαιούχος παράγωγου κειµένου©SciCo. 
∆ιανέµεται µε άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.

Πηγές εικόνων

Χρησιµoποιήσαµε µια εντολή ανάγνωσης για αναλογική είσοδο:

• analogRead(A0): Αυτή διαβάζει την αναλογική είσοδο Α0 και δίνει µια τιµή 
µεταξύ 0 και 1023, που αντιστοιχεί σε τάση από 0 ως 5V.

Χρησιµοποιήσαµε κάποιες εντολές για το Serial Monitor του Arduino IDE.

• Serial.begin(9600);  Αυτή ξεκινάει την επικοινωνία µεταξύ Arduino και Serial 
Monitor στο IDE. Το «9600» είναι η ταχύτητα επικοινωνίας (9600 bps).

• Serial.print(….) ;   Αυτή τυπώνει ότι έχουµε στην παρένθεση.

• Serial.println(….) ;   Αυτή τυπώνει ότι έχουµε στην παρένθεση και ΜΕΤΑ αλλάζει 
γραµµή (στέλνοντας έναν αόρατο χαρακτήρα «αλλαγής γραµµής»)

Εντολές που χρησιµοποιήθηκαν

https://www.arduino.cc/
http://fritzing.org/home/
https://processing.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el
http://fritzing.org/download/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el


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 

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.


