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Τώρα που µάθαµε στα βασικά, στην ενότητα Arduino 
Basics, ήρθε η ώρα να συνεχίσουµε το ταξίδι µας στον 
κόσµο του Arduino! Ο µικροελεγκτής µας δεν αναβοσβήνει 
µόνο λαµπάκια...Είναι συµβατός µε δεκάδες αισθητήρες 
και περιφερειακές συσκευές που µας δίνουν τη 
δυνατότητα να ελέγχουµε τις κατασκευές µας και να 
κάνουµε και τις πιο τρελές µας ιδέες πραγµατικότητα! 
Είστε έτοιµοι; 

Ξεκινάµε µε τον αισθητήρα φωτός, που θα µας επιτρέψει 
να ρυθµίσουµε τα LED µας ώστε να ανάβουν αυτόµατα 
στο σκοτάδι! Πλέον δεν θα αναρωτιέστε πώς ανάβουν 
µόνα τους τα φώτα όταν σκοτεινιάζει... 

∆ραστηριότητα 1:�Φώτα που αναβοσβήνουν στο σκοτάδι
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Θα χρειαστούµε:

Breadboard (πλακέτα δοκιµών)

Αντίσταση 10 kΩ
10KΩ

Φωτοαντίσταση
(LDR) 5mm

LED
Αντίσταση 220Ω

220Ω

Arduino UNO

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.
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• Ο αισθητήρας µας είναι µια φωτοευαίσθητη 
αντίσταση ή φωτοαντίσταση.

• Ο αισθητήρας είναι µια αντίσταση κατασκευασµένη 
από φωτοαγώγιµο υλικό- δηλαδή η αντίσταση αλλάζει 
ανάλογα µε το φως που πέφτει πάνω της!

• Η αντίσταση έχει µεταβαλλόµενη τιµή ανάλογα µε την ένταση του φωτός- και όπως µας λέει ο 
νόµος του Ohm, όταν αλλάζει η αντίσταση αλλάζει και το ρεύµα που περνάει στο κύκλωµά µας!

• Μεγάλη ένταση φωτός = µικρότερη τιµή αντίστασης = µεγαλύτερη ένταση ρεύµατος.

Ο αισθητήρας

Φωτοαντίσταση
(Light-Dependent Resistor, LDR)



Αν θέλετε να δοκιµάσετε να πειραµατιστείτε 

µε τις τιµές της φωτοαντίστασης και να τις 

διαβάσετε στο σειριακό µόνιτορ, δείτε την 

προτεινόµενη δραστηριότητα εξοικείωσης 

στο συνοδευτικό υλικό!

• Στο σκοτάδι έχει τη µεγαλύτερη τιµή αντίστασης- άρα 
αν θέλουµε τα φώτα µας να ανάβουν στο σκοτάδι, 
πρέπει να ανάβουν όταν η αντίσταση που διαβάζουµε 
είναι µεγάλη!

• Η φωτοαντίσταση συνδέεται σε ένα από τα αναλογικά 
πιν του Arduino (A0-A5). Για να «διαβάσει» το Arduino 
την τιµή της αντίστασης, η οποία εξαρτάται από την 
ένταση του φωτός, θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσουµε 
την εντολή analogRead(A0). (Η εντολή «διαβάζει» την 
αναλογική είσοδο Α0 και δίνει µια τιµή µεταξύ 0 και 
1023, που αντιστοιχεί σε τάση από 0 ως 5V).

Ο αισθητήρας

Φωτοαντίσταση
(Light-Dependent Resistor, LDR)
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Η κατασκευή του κυκλώµατος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το κύκλωµα 

χρησιµοποιεί έναν διαιρέτη 

τάσης αποτελούµενο από 

την αντίσταση 10kΩ και τη 

φωτοαντίσταση.
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el


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://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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int a; // εδώ θα κρατάµε την τιµή που διαβάζουµε από τη φωτοαντίσταση

void setup() {

 pinMode(6, OUTPUT); // ορίζουµε το πιν στο οποίο έχουµε συνδέσει το LED για να το ανάβουµε

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

  if(a>512){        // αν η τιµή που διαβάσαµε είναι µεγάλη, έχουµε σκοτάδι

    digitalWrite(6, HIGH); // άναψε το LED
  }

  else{

    digitalWrite(6, LOW); // σβήσε το LED
  }
}

Οι βασικές εντολές σε κώδικα C του Arduino

Το LED µας ανάβει στο σκοτάδι, 

όταν η φωτοαντίστασή µας 

δίνει µεγάλη αντίσταση! 

∆οκιµάστε να µεταβάλλετε την 

τιµή-όριο που αποφασίζει το 

αποτέλεσµα της εντολής if-else. 

Τι παρατηρείτε;



Τα φώτα που ανάβουν στο 
σκοτάδι µπορούν να 
ενσωµατωθούν στην 
έξυπνη πόλη µας! 

(∆είτε ενότητες «Μαθαίνω 
κατασκευάζοντας» και 
“Internet of Things”)

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.

Ληξούρι Smart City, image credit: Χρήστος Σµαραγδάκης, STEMpowering Youth

Το αποτέλεσµα!

Η πόλη στο Ληξούρι �τη µέρα…
…και η πόλη στο Ληξούρι όταν

 πέσει το σκοτάδιΕπισκεφθείτε τον οδηγό της 

δραστηριότητας για αναλυτικές 

οδηγίες, tips και πηγές! 


