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Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Για την γενική περιγραφή του Quiz Game, θα ανατρέξετε στο σχετικό φύλλο πληροφοριών του 

διδακτικού σεναρίου. 

 

Σκοπός της σημερινής μας εργασίας είναι να προσθέσουμε στο παιχνίδι έναν ακόμη παίκτη. Αυτό 

σημαίνει ότι θα πρέπει να εργαστούμε τόσο στο υλικό μέρος (hardware) όσο και στο λογισμικό μέρος 

(software) του παιχνιδιού. 

 

Για τις αλλαγές στο υλικό μέρος, θα πρέπει να προσδιορίσουμε: 

 τα εξαρτήματα που θα χρειαστούμε και  

 το τμήμα του κυκλώματος στο οποίο θα γίνουν οι συνδεσμολογίες.  

 

Για τις αλλαγές στο λογισμικό μέρος θα εντοπίσουμε:  

 τα σημεία που ορίζονται οι είσοδοι (μπουτόν) και οι έξοδοι (LED) για τον κάθε παίκτη 

 το τμήμα του κώδικα που επαναλαμβάνεται για όλους τους παίκτες.  

1
Ο
 ΕΠΑ.Λ. ΓΕΡΑΣ 

  Σχολικό Έτος: 

Τάξη: ……………………………….. 
Τμήμα: ……………………………….. 
Ομάδα: ……………………………….. 

Ημερομηνία: ……………………………….. 
Καθηγητής: Ονοματεπώνυμο Μαθητών:  

 

 

 

Τίτλος: 

 

 

Σκοπός: 

Προσθήκη 4
ου

 παίκτη στο Quiz Game - Τροποποίηση του πλήρους κυκλώματος 

και διαδικασία επέκτασης του προγράμματος. 

 

- Η κατασκευή του κυκλώματος του παιχνιδιού Quiz Game και η εξοικείωση με τις 

βασικές λειτουργίες του συνοδευτικού κώδικα. 

Στόχοι: - Στο τέλος αυτής της εργασίας θα είστε ικανοί: 

1. Να τροποποιείτε το κύκλωμα του Quiz Game για την προσθήκη και 4
ου

 παίκτη στο 

παιχνίδι. 

2. Να τροποποιείτε τον κώδικα του κυκλώματος, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις 

αλλαγές που κάνατε στο κύκλωμα. 

 

 Διδακτικό σενάριο δημιουργίας συστήματος διεξαγωγής παιχνιδιού ερωτήσεων/απαντήσεων 

με χρήση Arduino – Quiz Game. 

 Σχόλια κώδικα με την περιγραφή λειτουργίας του προγράμματος στο αρχείο QuizGame.ino 

 “Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino”, Πουλάκης Εμ., Ηράκλειο, Ιανουάριος 

2015. 
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Παρακάτω περιγράφεται το θεωρητικό μέρος της συνδεσμολογίας των ψηφιακών εισόδων και εξόδων του 

Quiz Game, το οποίο θα μας βοηθήσει περεταίρω στην επιτυχή ολοκλήρωση των αλλαγών που πρέπει να 

πραγματοποιήσουμε στο κύκλωμα. 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΟΥ QUIZ GAME ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ 

Οι συνδέσεις των εισόδων υλοποιήθηκαν σύμφωνα με το κύκλωμα στο Σχήμα 1. Επομένως, τα μπουτόν 

του κυκλώματος (3 των παικτών + 3 του παρουσιαστή) είναι συνδεδεμένα στις εισόδους του Arduino 

μέσω μιας pull-up αντίστασης. 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1 

 

Όσο το μπουτόν δεν είναι πατημένο, η ψηφιακή είσοδος του Arduino συνδέεται στα Vcc = +5V, δηλαδή 

είναι HIGH. Όταν το μπουτόν πατηθεί (και όσο αυτό διαρκεί), η είσοδος του Arduino συνδέεται στην 

γείωση του κυκλώματος GND, δηλαδή γίνεται LOW (Σχήμα 1, Κυματομορφή A) . Αυτή η αλλαγή της 

κατάστασης της εισόδου από HIGH σε LOW θα έπρεπε ιδανικά να είναι ακαριαία. Αυτό όμως δεν 

συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι με το πάτημα του μπουτόν έχουμε αρκετές 

μεταβάσεις από LOW σε HIGH. Μεσολαβεί δηλαδή ένα μικρό χρονικό διάστημα tD της τάξης μερικών 

ms (συνήθως 5 ως 20ms) όπου η κατάσταση είναι απροσδιόριστη (Σχήμα 1, Κυματομορφή B). Το 

φαινόμενο αυτό ονομάζεται κλυδωνισμός (Βouncing) και είναι ένα σύνηθες φαινόμενο σε εφαρμογές που 

χρησιμοποιούνται μπουτόν και διακόπτες. Αυτό μπορεί να είναι η αιτία για μια ανεπιθύμητη 

ενεργοποίηση ή και απενεργοποίση της εισόδου στην οποία είναι συνδεδεμένο το μπουτόν.  

 

Η διαδικασία αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού ονομάζεται αποκλυδωνισμός (Debouncing) και 

μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:  

 

α) Με hardware, με χρήση δηλαδή ειδικών ηλεκτρονικών διατάξεων για τον σκοπό αυτό στο 

κύκλωμα του διακόπτη. 

 

β) Με software, με την προσθήκη δηλαδή μιας ειδικής ρουτίνας-συνάρτησης στον κώδικα του 

κυκλώματος. 

 

Στο κώδικα του Quiz Game, ο κλυδωνισμός αντιμετωπίζεται με την χρήση των συναρτήσεων 

thisSwitch_justPressed( ) και check_switches( ). Έτσι, καλώντας μέσα από την loop( ) την συνάρτηση 

thisSwitch_justPressed( ), αυτή μας επιστρέφει τον αριθμό του μπουτόν που έχει πατηθεί, αφού πρώτα 
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ελέγχθηκε αν υπάρχει κλυδωνισμός στην είσοδος που αντιστοιχεί σε αυτό. Βασική παράμετρος για την 

λειτουργία των συναρτήσεων αυτών είναι το χρονικό διάστημα που εξετάζεται για τον αποκλυδωνισμό 

του μπουτόν. Το χρονικό αυτό διάστημα ονομάζεται DEBOUNCING TIME ή απλά DEBOUNCE και 

όπως αναφέραμε προηγουμένως μετριέται σε ms. 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ QUIZ GAME ME LED 

Η σύνδεση των τριών LED του κυκλώματος στις εξόδους του Arduino είναι αρκετά απλή και 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το Σχήμα 2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Σχήμα 2 

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

 

α/α Υλικά Ποσότητα Παρατηρήσεις 

1 Πλήρες κύκλωμα Quiz Game 1 τεμ. Βλ. Φύλλο Εργασίας 1 

2 USB καλώδιο 1 τεμ. Για την σύνδεση του Arduino με H/Y 

3 Καλώδια  
Για την πραγματοποίηση των 

συνδεσμολογιών στο Breadbord 

4    

5    

6    

7    

 

 

Γ. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Συμβουλευτείτε το Σχέδιο 1 του πλήρους κυκλώματος του Quiz Game και τις πληροφορίες της 

προηγούμενης ενότητας για να προσδιορίσετε τις αλλαγές που πρέπει να κάνετε ώστε να προστεθεί 

ένας επιπλέον παίκτης στο παιχνίδι. Στην συνέχεια συμπληρώστε τον Πίνακα με τα απαιτούμενα 

υλικά της ενότητας Β με τα εξαρτήματα που θα χρειαστείτε για να πραγματοποιήσετε τις αλλαγές 

αυτές.  

 

2. Για τη σύνδεση με το Arduino θα χρησιμοποιήσετε ως είσοδο το pin 3 και ως έξοδο το pin 10 που 

είναι ελεύθερα. Για διευκόλυνσή σας, σημειώστε με μολύβι τη συνδεσμολογία που θα κάνετε πάνω 

στο εικονιζόμενο Σχέδιο 1. 
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Σχέδιο 1: Πλήρες κύκλωμα παιχνιδιού Quiz Game 

 

3. Αφού προμηθευτείτε τα υλικά που θα χρειαστείτε, πραγματοποιήστε πάνω στο breadboard του Quiz 

Game τη συνδεσμολογία που σκεφτήκατε. Όταν ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις, ελέγξτε με την 

βοήθεια του καθηγητή σας αν τις κάνατε σωστά. 

 

4. Από το Arduino IDE, ανοίξτε το αρχείο QuizGameCodeExercise.ino που βρίσκεται στον φάκελο 

QuizGameCodeExercise. 

 

5. Τροποποιείστε τον κώδικα του QuizGameCodeExercise.ino έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις 

αλλαγές που κάνατε στο κύκλωμα του Quiz Game, Στον κώδικα θα πρέπει: 

 

 Όταν πατάμε το μπουτόν 4 (του 4
ου

 παίχτη που προσθέσαμε), να γίνονται οι ίδιες ακριβώς 

ενέργειες με αυτές που γίνονται όταν πατάμε τα button 1, 2 και 3. 

 

 Όταν πατάμε το μπουτόν 7 (τα μπουτόν του συντονιστή τώρα είναι τα 5, 6 και7): 

α) Η σειριακή οθόνη να τυπώνει το μήνυμα «The pressed button is: 7»  

β) Τα Led 3 και 4 να σβήνουν. 
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6. Με βάση τις αλλαγές που κάνατε στον κώδικα, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία: 

 

α) Το όνομα και οι νέες τιμές της δομής του πίνακα (array) όπου έχουν ομαδοποιηθεί όλα τα pins 

εισόδων του κυκλώματος είναι (Γράψτε τον κώδικα που αντιστοιχεί στην αλλαγή αυτή): 

……………….............................................................................................................. 

β) Το όνομα και οι νέες τιμές της δομής του πίνακα (array) όπου έχουν ομαδοποιηθεί τα pins 

εξόδων των Led του κυκλώματος είναι (Γράψτε τον κώδικα που αντιστοιχεί στην αλλαγή 

αυτή):……………….............................................................................................................. 

γ) Για να αλλάξετε τον χρόνο αποκλυδωνισμού (debounce) των μπουτόν από 10ms που είναι σε 

20ms, ο κώδικας που πρέπει να γράψετε είναι:…………...................................................... 

δ) Κάνατε αλλαγή στην δομή επιλογής switch (NAI/OXI);………  

Αν ναι, πόσες είναι οι επιλογές της δομής τώρα; ……...  

Καταγράψετε τον κώδικα εφόσον έχετε προσθέσει νέα επιλογή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Φορτώστε στο Arduino τον κώδικα που τροποποιήσατε στο βήμα (5) και ελέγξτε την λειτουργία του, 

παρουσία του καθηγητή σας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

case ….: 

 

 

 

 

 

 

break; 

 


