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Είστε έτοιµοι να πάµε ένα βήµα παρακάτω, και να 
ενσωµατώσουµε κίνηση στις κατασκευές µας;

Ο σερβοµηχανισµός (servo motor) µας επιτρέπει να 
περιστρέφουµε έναν βραχίονα στην επιθυµητή θέση 
µέσω του µικροελεγκτή µας- και έτσι να κινούµε 
αντικείµενα κατά βούληση! 

Στη δραστηριότητα αυτή θα µάθουµε πώς 
χρησιµοποιούµε το servo, αλλά και πώς µπορούµε να 
ενσωµατώσουµε µια καινούρια βιβλιοθήκη στο 
πρόγραµµά µας - προσθέτοντας νέες δυνατότητες! 

Είστε έτοιµοι;

∆ραστηριότητα 4�Σερβοµηχανισµός για κίνηση µηχανικών µερών



Θα χρειαστούµε:

Breadboard (πλακέτα δοκιµών)

Arduino UNO™

Σερβοµηχανισµός

Ποτενσιόµετρο

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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Το περιφερειακό

• O σερβοµηχανισµός είναι µια µηχανική διάταξη που 
αποτελείται από ένα σύστηµα γραναζιών. Τα 
γρανάζια επιτρέπουν την περιστροφή του βραχίονα. 

• Ο σερβοµηχανισµός µας δίνει τη δυνατότητα 
ελέγχου της περιστροφής µε µεγάλη ακρίβεια- µε 
εύρος περιστροφής από 0 έως 180 µοίρες .

• ∆ιαθέτει 3 καλώδια: Καφέ =Γείωση (συνδέεται µε πιν 
GND), Κόκκινο= Τάση (5V), Κίτρινο = Σήµα (πιν PWM).

• To servo συνδέεται µε ψηφιακό πιν που υποστηρίζει 
λειτουργία παλµών (PWM pin)- είναι η διάρκεια των 
παλµών που ελέγχει τη γωνία περιστροφής!

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να ελέγξουµε 

τη γωνία περιστροφής του σερβοµηχανισµού- 

εδώ δοκιµάζουµε τη χρήση ποτενσιόµετρου! 

∆ιαβάστε τον οδηγό της δραστηριότητας για να 

πάτε στο επόµενο επίπεδο, προγραµµατίζοντας 

το servo χωρίς ποτενσιόµετρο!

Σερβοµηχανισµός
(Servo motor)
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Η κατασκευή του κυκλώµατος

Συνδεσµολογία:

Σερβοµηχανισµός

• Μαύρο καλώδιο (γείωση) µε GND

• Κόκκινο καλώδιο (τροφοδοσία) µε πιν 5V

• Κίτρινο καλώδιο servo µε πιν PWM (εδώ το 9) 

Ποτενσιόµετρο

• Όπως στη δραστηριότητα 6 της ενότητας 
Arduino Basics- ο ακροδέκτης γείωσης 
συνδέεται και αυτός µε το πιν GND (όλη η 
προτελευταία σειρά) και ο ακροδέκτης 
τροφοδοσίας µε τον πιν 5V (όλη η κάτω σειρά)

Ψηφιακό PWM πιν 9 (servo)

Σειρά 
τροφοδοσίας 5V

Σειρά γείωσης

Αναλογικό πιν Α0
(ποτενσιόµετρο)
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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
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#include <Servo.h> // Συµπερίλαβε τη βιβλιοθήκη για 
εντολές σερβοµηχανισµού

Servo myservo; // ∆ηµιούργησε ένα αντικείµενο τύπου 
Servo

int potpin = 0 ; // Πιν του ποτενσιόµετρου (αναλογική 
είσοδος Α0)

int a; //  Εδώ θα αποθηκεύουµε την τιµή που διαβάσαµε 
από το ποτενσιόµετρο (0 ως 1023)

int val; // Εδώ θα αποθηκεύοσυµε την τιµή που θα 
στείλουµε στο σέρβο (0 ως 180)

Το πρόγραµµα σε κώδικα του Arduino IDE: Οι βασικές εντολές

Συµπεριλαµβάνουµε τη βιβλιοθήκη που 

περιλαµβάνει τις εντολές του 

σερβοµηχανισµού!

Θέλουµε η τιµή που θα διαβάζουµε από 

το ποτενσιόµετρο (µεταβλητή a) να 

συνδεθεί µε την τιµή που θα στέλνουµε 

στο servo (µεταβλητή val) - έτσι, γυρίζοντας 

το ποτενσιόµετρο, θα ελέγχουµε το 

σερβοµηχανισµό!



void setup() 

{ 

   myservo.attach(9);   //  Κάνε προσάρτηση του  αντικειµένου myservo στο πιν 9.

   Serial.begin(9600);  // Ξεκίνα τη λειτουργία της σειριακής επικοινωνίας (µε το 

σειριακό µόνιτορ) µε ταχύτητα 9600bps.

} 

void loop() 

{ 

    a = analogRead(potpin); // ∆ιάβασε την τιµή από το πιν ποτενσιόµετρου και 

αποθήκευσέ την στη µεταβλητή a 

    val = map(a, 0, 1023, 0, 180); //  Άλλαξέ την τιµή της a από 0 ως 1023 στην περιοχή 

τιµών 0 ως 180 και αποθήκευσέ την στη µεταβλητή val

    myservo.write(val); //  Γύρισε τον άξονα του servo στην τιµή val

    Serial.println(val); // Εµφάνισε την τιµή της val στο σειριακό µόνιτορ

    delay(15); // Περίµενε λίγο για να γυρίσει το servo στην τιµή που θέλουµε

} 

Στρέφοντας το ποτενσιόµετρο 

στρέφουµε και το σερβοµηχανισµό!

Συνδέουµε το servo µε το πιν 9 και 

ανοίγουµε το σειριακό µόνιτορ.

Αντιστοιχούµε τις τιµές της τάσης του 

ποτενσιοµέτρου (0-1023) µε τη γωνία 

στροφής του σερβοµηχανισµού 

(0-180 µοίρες)- έτσι η τιµή 0-1023 

µετατρέπεται στην αντίστοιχη τιµή 

από 0-180!

Το πρόγραµµα σε κώδικα του Arduino IDE: Οι βασικές εντολές



Πειραµατιστείτε!

Πώς αλλιώς µπορούµε να 
ελέγξουµε το σερβοµηχανισµό; 
∆είτε τον οδηγό της 
δραστηριότητας για µια υλοποίηση 
για...δυνατούς λύτες. 
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Επισκεφθείτε τον οδηγό της 

δραστηριότητας για αναλυτικές 

οδηγίες, tips 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.
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