
Arduino4ever –   Ομάδα Προτύπου Γυμνασίου Ηρακλείου –  
Κείμενο Επεξήγησης   Project           

1.) Αισθητήρας Κίνησης (  P  IR)  

Το βασικό εξάρτημα για το project μας είναι ο αισθητήρας κίνησης (PIR). Στην 
παρακάτω φωτογραφία βλέπετε τον αισθητήρα με το πλαστικό κάλυμμα. 

 

 Κάτω από το λευκό πλαστικό κάλυμμα, υπάρχει ένας αισθητήρας υπερύθρων, ο 
οποίος φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

                           



Ο αισθητήρας λειτουργεί με το να λαμβάνει την εκπέμπουσα υπέρυθρη ακτινοβολία 
που εκπέμπει ένας άνθρωπος ή ζώο και να ελέγχει αν υπάρχει κάποια διακύμανση 
στην τιμή. Σε περίπτωση που εντοπίσει διακύμανση, μέσω του pin OUT που διαθέτει 
στέλνει την τιμή HIGH (5v) στο arduino η το υπόλοιπο κύκλωμα. 



2.)   Φωτοαντίσταση  
             
Ένας φωτοαντιστάτης είναι ένας μεταβλητός αντιστάτης ελεγχόμενος από το φως. Η 
τιμή της αντίστασης ενός φωτοαντιστάτη μειώνεται με την αύξηση της έντασης του 
φωτός που προσπίπτει πάνω του. Με άλλα λόγια, επιδεικνύει φωτοαγωγιμότητα. Είναι
κατασκευασμένος από ένα υψηλής αντοχής υλικό ημιαγωγού. Στο σκοτάδι, ο 
φωτοαντιστάτης μπορεί να έχει υψηλή αντίσταση της τάξης αρκετών Μεγαώμ, ενώ 
στο φως, ο φωτοαντιστάτης μπορεί να έχει μια αντίσταση της τάξης μερικών 
εκατοντάδων Ωμ.   
                                                                                                     

                                          

Αν το φως που προσπίπτει σε ένα φωτοαντιστάτη υπερβαίνει μια ορισμένη ένταση, 
απορροφάται από την φωτοαντίσταση  τα αρχικά δεσμευμένα ηλεκτρόνια αποκτούν 
αρκετή ενέργεια για να αρχίσουν να μεταφέρουν την ενέργεια στο άλλο υλικό του 
φωτοαντιστάτη, ενισχύεται το  ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα να μειώνεται η 
αντίστασή του. Τα προκύπτοντα ελεύθερα ηλεκτρόνια ενισχύουν το ηλεκτρικό ρεύμα 
που περνάει, μειώνοντας έτσι την αντίσταση. Μεταξύ των διαφόρων τύπων 
φωτοαντιστατών συναντούμε διαφορές στην ευαισθησία αλλά και στο εύρος τιμών 
αντίστασης που μπορεί να έχουν.     



3.) Ηλεκτρονόμος (Ρελέ)

Ο ηλεκτρονόμος (ρελέ) είναι ένα εξάρτημα το οποίο διαθέτει ένα πηνίο (coil) και δύο 
επαφές, μία ΝΟ (Κανονικά ανοιχτή) και μία NC (Κανονικά Κλειστή).

                        

Όταν δίνεται τάση στα άκρα του πηνίου, η επαφή NO (Κανονικά Ανοιχτή), γίνεται NC 
(Κανονικά κλειστή) και η επαφή NC, γίνεται NO. Στο ρελέ, υπάρχει και μία κοινή επαφή
COM, η οποία βοηθά στο να κλείνει το κύκλωμα των επαφών.

4.  )   Επεξήγηση   project  :  

➔ Το κύκλωμα που δημιουργήσαμε, στηρίζεται στη φωτοαντίσταση, στον 
ηλεκτρονόμο και στον αισθητήρα κίνησης, εξαρτήματα τα οποία αναλύσαμε 
παραπάνω λεπτομερώς.

➔ Πιο συγκεκριμένα:   Η λάμπα ανάβει όταν τηρείται μία και μοναδική 
προϋπόθεση η οποία είναι: 1.) Η φωτοαντίσταση δείχνει σκοτάδι (ένδειξη <300)
                                                   2.) Ο αισθητήρας κίνησης ανιχνεύει κίνηση. 

➔ Παρατηρήσεις:   1.) Όταν η φωτοαντίσταση δείχνει (ένδειξη >300 ή =300), τότε η 
λάμπα δεν ανάβει, επειδή δεν υπάρχει νόημα να ανάψει, όταν υπάρχει ήδη 
ηλιακό φως.                                                                                                                           
                            2.) Όταν ο αισθητήρας κίνησης δεν ανιχνεύσει κίνηση, τότε η 
λάμπα δεν ανάβει.
                            3.) Όταν, λοιπόν, ο αισθητήρας κίνησης δεν ανιχνεύσει κίνηση ή 
η φωτοαντίσταση δεν δείξει ένδειξη σκοταδιού (έλλειψη ηλιακού φωτός), η 
λάμπα δεν πρόκειται να ανάψει

➔ Είναι σημαντικό να σημειωθεί το γεγονός ότι η λάμπα παραμένει ανοιχτή (στην 
περίπτωση που πληρείται η προϋπόθεση) μόνο για 10 δευτερόλεπτα. Αυτό δεν 
ρυθμίστηκε από εμάς, αλλά είναι αυτόματο από το πρόγραμμα πάνω στο οποίο 
δουλέψαμε (https://www.tinkercad.com/). 

https://www.tinkercad.com/


                                          
                                                                      

  

                     

 Στην παραπάνω εικόνα, βρίσκεται το κύκλωμά μας. 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



5.) Ο Κώδικας

 void setup()
{                          
 pinMode(7, INPUT); 
  pinMode(4, OUTPUT); 
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  Serial.println(analogRead (A0)); 
  if (analogRead (A0) < 300 and digitalRead(7) == HIGH){
    digitalWrite(4, HIGH);
  }
  else{                             
    digitalWrite(4, LOW);
  }
}                                                   

Σχόλια – Παρατηρήσεις:
 Ο κώδικας αποτελείται από 17 συνολικά γραμμές (χωρίς τα σχόλια που 

προστέθηκαν στη συνέχεια. Μαζί με τα σχόλια, οι γραμμές ανέρχονται σε 21.
 Αποτελείται από δύο βασικά σκέλη: το “void setup()” και το “void 

loop()”.                                                        
  Στο “void setup()” επιτυγχάνεται η είσοδος του αισθητήρα κίνησης, από 

την ψηφιακή θύρα 7, με την εντολή “pinMode(7, INPUT)” , η έξοδος του 
ηλεκτρονόμου (ρελέ) από την ψηφιακή θύρα 4, με την εντολή
 “ pinMode(4, OUTPUT);” και η έναρξη της ψηφιακής οθόνης με την εντολή 
“Serial.begin(9600);”.

 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.

 Στον “επίσημο” κώδικα του κανονικού κυκλώματος προστέθηκαν επίσης και 
σύντομα σχόλια, τα οποία αναφέρουν εν περιλήψει αυτά που αναλύθηκαν 
παραπάνω.



                                  
                                            
6.  ) Start Simulation!  
Παρακάτω παρατίθεται ένα βίντεο, στο οποίο αναλύονται λεπτομερώς όσα είδαμε 
παραπάνω (εκτός του κώδικα), αλλά και γίνεται μία προσομοίωση του κυκλώματος εν 
δράσει!

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο βίντεο του κυκλώματος                                                    

7.) Πηγές – Βιβλιογραφία
1.) Απαραίτητες γνώσεις κυκλωμάτων και γνώσεων γενικά για τον ηλεκτρισμό και την 
σύνθεση κώδικα, από τον κύριο Τουμπανιάρη Παναγιώτη, συντονιστή του Ομίλου 
Arduino στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Ιστοσελίδα: http://pantou.mysch.gr/ 
2.) https://www.getcert.gr/arduino-diakoptis-fotoantistasi/ για τις πληροφορίες όσον 
αφορά τη φωτοαντίσταση
3.) https://www.getcert.gr/sistima-sinagermou-me-arduino/ για τις πληροφορίες όσον 
αφορά τον αισθητήρα κίνησης (PIR)
4.) https://components101.com/switches/5v-relay-pinout-working-datasheet για τις 
πληροφορίες όσον αφορά τον ηλεκτρονόμο (ρελέ)

Στιγμιότυπο, το οποίο απεικονίζει το κύκλωμα μαζί με τον κώδικά του.

http://pantou.mysch.gr/
https://components101.com/switches/5v-relay-pinout-working-datasheet
https://www.getcert.gr/sistima-sinagermou-me-arduino/
https://www.getcert.gr/arduino-diakoptis-fotoantistasi/
https://www.loom.com/share/7b3d4b7068414064afba8d3feecc9f5d

