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Εικόνα 1: Το κύκλωμα που δημιουργήσαμε στο 
www.tinkercad.com 

http://www.tinkercad.com


Λίγα λόγια για το κύκλωμα
Το 
κύκλωμα

Στηρίζεται στον φωτοαντιστάτη, στον ηλεκτρονόμο και 
στον αισθητήρα κίνησης, εξαρτήματα τα οποία θα 
αναλύσουμε παρακάτω λεπτομερώς.

Η λάμπα του κυκλώματος μπορεί να ανάψει, όταν 
πληρείται μία προϋπόθεση, η οποία περιέχει δύο 
όρους: 
❖ Η ένδειξη του φωτοαντιστάτη να μην ξεπερνάει το 

300 (να δείχνει σκοτάδι)
❖ Ο αισθητήρας κίνησης να ανιχνεύει κίνηση

Αν συμβαίνει 
οτιδήποτε άλλο, η 
λάμπα δεν 
πρόκειται να 
ανάψει.

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι αν πληρείται η προϋπόθεση, η λάμπα δεν 
παραμένει ανοιχτή για πάντα, αλλά θα σταματήσει να ανάβει μετά από 10-15 
δευτερόλεπτα. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ (https://www.tinkercad.com/).

https://www.tinkercad.com/


Τα εξαρτήματα: 1.) Ο Αισθητήρας Κίνησης (PIR)

Ο Αισθητήρας 
κίνησης 

Το σημαντικότερο εξάρτημα για το project 
μας.Κάτω από το πλαστικό (λευκό συνήθως) 
κάλυμμα του αισθητήρα, υπάρχει ένας 
μικρότερος αισθητήρας υπερύθρων (το 
σημαντικότερο μέλος του εξαρτήματος) ο 
οποίος ανιχνεύει την υπέρυθρη ακτινοβολία, 
την οποία εκπέμπουν όλοι οι ζωντανοί 
οργανισμοί. 

Λειτουργεί με τη λήψη της 
εκπέμπουσας (υπέρυθρης) 
ακτινοβολίας. Σε περίπτωση 
που εντοπιστεί ακτινοβολία, ο 
αισθητήρας στέλνει την τιμή 
HIGH (5V) και έτσι ειδοποιεί το 
Arduino (ή μια άλλη συσκευή)



Εικόνα 2: Ο 
αισθητήρας κίνησης 
(PIR), μαζί με το 
κάλυμμά του.

Εικόνα 3: Ο 
αισθητήρας 
υπερύθρων, 
στο 
εσωτερικό 
του PIR:

Εικόνα 4: Σχεδιάγραμμα του 
τρόπου λειτουργίας του 
αισθητήρα κίνησης, όταν αυτός 
ανιχνεύει κίνηση.



Τα εξαρτήματα: 2.) Ο φωτοαντιστάτης
Φωτοαντιστάτη
ς

Μεταβλητός αντιστάτης ο οποίος ελέγχεται εξ’ 
ολοκλήρου από το φως.

Η λειτουργία του είναι αρκετά απλή: 
● Η τιμή του φωτοαντιστάτη μειώνεται αρκετά με την 

αύξηση του φυσικού ηλιακού φωτός, δηλαδή κατά 
τη διάρκεια της ημέρας.

● Η αντίσταση του φωτοαντιστάτη αυξάνεται αρκετά 
με τη μείωση του φυσικού ηλιακού φωτός, δηλαδή 
κατά τη διάρκεια της νύχτας.

● Δηλαδή, η τιμή της αντίστασης του φωτοαντιστάτη 
μπορεί κατά τη διάρκεια του σκοταδιού να 
ανέρχεται σε μερικά Μεγαώμ, αλλά κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, σε μερικές εκατοντάδες Ωμ 
(πολύ λιγότερα).

Εικόνα 5: Ενδεικτικός 
φωτοαντιστάτης



Τα εξαρτήματα: 3.) Ο ηλεκτρονόμος (ρελέ)

Ο ηλεκτρονόμος 
(ρελέ)

Σημαντικότατο εξάρτημα, το οποίο 
διαθέτει:
➢ Ένα πηνίο (coil) → μπλε 

βέλος
➢ Δύο επαφές: 1.) Κανονικά 

Ανοιχτή (ΝΟ) → κόκκινο 
βέλος 2.) Κανονικά Κλειστή 
(NC) → πράσινο βέλος (Όταν 
το πηνίο λαμβάνει τάση, η 
NO γίνεται NC και η NC 
γίνεται NO.)

➢ Μία κοινή επαφή (COM), η 
οποία βοηθάει στο κλείσιμο 
των επαφών ΝΟ και NC. → 
Πορτοκαλί βέλος



Εικόνα 1: Ένας 
ενδεικτικός ηλεκτρονόμος 
(ρελέ)

Εικόνα 2: Ένας ηλεκτρονόμος 
(ρελέ), με τη βάση του



Μια πιο προσεκτική ματιά στο κύκλωμα...
Τα κυριότερα 
εξαρτήματα:
1.) Φωτοαντίσταση → 
Πορτοκαλί βέλος
 2.) Αισθητήρας 
κίνησης → Πράσινο 
βέλος
 3.) Τροφοδοτικό 
(Παροχέας Ρεύματος 
– Ένδειξη 5V & 5A) → 
Μπλε βέλος
 4.) Ηλεκτρονόμος 
(Ρελέ) → Κόκκινο 
βέλος
 5.) Κανονική 
Αντίσταση (220 Ω) → 
Κίτρινο βέλος



Το κλειδί του κυκλώματος … Ο κώδικας (1)

Εικόνα 8: Ο 
κώδικας 
ολοκληρωμένος. 
Στις επόμενες 
διαφάνειες θα 
αναλυθεί 
διεξοδικά κάθε 
του εντολή, και ο 
ρόλος που παίζει 
στη σωστή 
λειτουργία του 
κυκλώματος.



Το κλειδί του κυκλώματος … Ο κώδικας (1)

Ο 
Κώδικας

Αποτελείται από 17 γραμμές συνολικά. Με τα 
σύντομα και περιεκτικά σχόλια, τα οποία 
προστέθηκαν στο τέλος, οι γραμμές του κώδικα 
ανέρχονται στις 21.
Αποτελείται από δύο βασικά σκέλη: το “void 
setup()” και το “void loop()” Τα οποία 
παίζουν καταλυτικό ρόλο στον κώδικα, άρα και τη 
σωστή λειτουργία του κυκλώματος.



Το κλειδί του κυκλώματος … Ο κώδικας (1)

Πραγματοποιείται η έναρξη της ψηφιακής οθόνης με την 

εντολή “Serial.begin(9600);”

Στο “void setup()” Επιτυγχάνεται η είσοδος του αισθητήρα 

κίνησης, από την ψηφιακή θύρα 7, με την 

εντολή “pinMode(7, INPUT)”
Επιτυγχάνεται η έξοδος του ηλεκτρονόμου 

(ρελέ) από την ψηφιακή θύρα 4, με την εντολή 

“pinMode(4, OUTPUT);”



Το κλειδί του κυκλώματος … Ο κώδικας (1)

Στο “void loop()” Πραγματοποιείται η εκτύπωση της τιμής της 

αναλογικής εισόδου (0-1023), με την εντολή 

“Serial.println(analogRead (A0)) 
;”. 

 Με την εντολή “if (analogRead (A0) < 
300 and digitalRead(7) == HIGH){  
digitalWrite(4, HIGH);”, εννοούμε ότι 
“αν η Αν η Α0 είναι μικρότερη από 300 και ο 

P.I.R ενεργοποιηθεί,τότε ενεργοποιείται το ρελέ, 

άρα η λάμπα ανάβει”.

Η εντολή “else{ 

digitalWrite(4, 
LOW); }” απλώς 

καλύπτει το ενδεχόμενο 

αν η Α0 είναι μεγαλύτερη 

ή ίση από 300, τότε η 

λάμπα δεν θα ανάψει.



Εικόνα 9: Το αυθεντικό κύκλωμα με τον κώδικά του (μαζί με τα πρόσθετα 
σχόλια), στο Tinkercad. 



Ευχαριστίες
Τις θερμές μας ευχαριστίες θα θέλαμε να απευθύνουμε στους:
❏ Παναγιώτη Τουμπανιάρη, Φυσικού, Μετεωρολόγου και συντονιστή του 

Ομίλου Arduino του Προτύπου Γυμνασίου Ηρακλείου, για τις 
σημαντικότατες γνώσεις που μας μετέδωσε.

❏ Νικόλαο Ψαρουδάκη, Καθηγητή Πληροφορικής, ο οποίος συνέβαλε 
καταλυτικά ως προς την συμμετοχή της ομάδας Arduino του Προτύπου 
Γυμνασίου Ηρακλείου στο 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής 
Δημιουργίας.

❏ Συμμαθητές του Ομίλου, για το ομαδικό πνεύμα που επέδειξαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ανάπτυξης των εφαρμογών.




