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Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

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

διδακτικού σεναρίου. 

 

Ως τώρα, τα μηνύματα του Quiz Game στέλνονται μέσω της θύρας USB του Arduino για να εμφανίζονται 

σε μια σειριακή οθόνη ενός Υ/Η. Σκοπός της σημερινής μας εργασίας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο αυτό 

έτσι ώστε τα μηνύματα πλέον να εμφανίζονται σε μια σειριακή LCD οθόνη, όπως αυτή που εικονίζεται 

στο Σχήμα 1. 

 

 

Σχήμα 1: Άρθρωμα σειριακής LCD οθόνης: 

 

 

1
Ο
 ΕΠΑ.Λ. ΓΕΡΑΣ 

  Σχολικό Έτος: 

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

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

 

 

 

Τίτλος: 

 

 

Σκοπός: 

Προσθήκη σειριακής LCD οθόνης στο παιχνίδι Quiz Game – Τροποποίηση 

κυκλώματος και κώδικα. 

 

- Η τροποποίηση του κυκλώματος και του κώδικα του Quiz Game, ώστε τα 

μηνύματα του παιχνιδιού να εμφανίζονται σε μια σειριακή LCD οθόνη. 

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

1. Να τροποποιείτε το κύκλωμα του Quiz Game με σκοπό την προσθήκη μιας 

σειριακής LCD οθόνης. 

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

αλλαγές που κάνατε στο κύκλωμα. 

3. Να γράφετε κώδικα χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη LiquidCrystal_I2C 

 

 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. 

  Ιστότοπος LCD-Blue-I2C: https://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C 

https://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C
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Η επικοινωνία με την σειριακή  LCD οθόνη θα πραγματοποιείται μέσω του διαύλου I2C τον οποίο 

διαθέτει το Arduino. 

 

Τι είναι όμως το I2C; 

 

Ο δίαυλος I2C, είναι ένας σειριακός δίαυλος που δημιουργήθηκε από τη Philips και χρησιμοποιείται για 

την σύνδεση περιφερειακών μικρής ταχύτητας σε διάφορα συστήματα μικρουπολογιστών και 

μκροελεγκτών με εφαρμογές στα αυτοκίνητα, στα κινητά τηλέφωνα και σε πολλές άλλες ηλεκτρονικές 

συσκευές. Ο δίαυλος I2C μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την επικοινωνία συσκευών που βρίσκονται 

πάνω σε ένα τυπωμένο κύκλωμα όσο και για την επικοινωνία συσκευών που συνδέονται με καλώδια. 

 

Το Ι2C ακολουθεί το πρωτόκολλο TWI (two wire interface). Απαιτεί δηλαδή μόνο δύο καλώδια για την 

επικοινωνία μεταξύ 2 ή περισσότερων συσκευών που είναι συνδεδεμένες στον δίαυλο. 

 

Η επικοινωνία είναι αμφίδρομης κατεύθυνσης και γίνεται μέσω των γραμμών SCL και SDA.  

 

Η γραμμή SCL είναι η γραμμή ρολογιού, ενώ η SDA είναι η γραμμή δεδομένων. Στις γραμμές αυτές 

συνδέουμε όλες τις συσκευές με τις οποίες θέλουμε να επικοινωνήσουμε μέσω του I2C. Προφανώς εκτός 

από τα παραπάνω καλώδια, απαιτείται ένα τρίτο καλώδιο, το οποίο είναι η γείωση (GND) ή 0V. Επίσης, 

απαιτείται και ένα τέταρτο καλώδιο το οποίο είναι η γραμμή τροφοδοσίας, με την οποία τροφοδοτούνται 

με ισχύ οι διάφορες συσκευές που συνδέονται στον δίαυλο. Έτσι καταφέρνουμε να μειώσουμε τα καλώδια 

σύνδεσης π.χ. μιας LCD οθόνης, από 10 που χρειάζονται αρχικά χωρίς τη χρήση του διαύλου I2C, σε 

μόνο 2 ( +2 για Vcc και GND). 

 

Στο Arduino, o I2C δίαυλος είναι διαθέσιμος μέσα από τα αναλογικά pin A4 και A5. Στο pin A4 είναι η 

γραμμή SDA και στο pin A5, η γραμμή SCL. 

 

Πως θα προγραμματίσω την σειριακή LCD Οθόνη; 

 

Βασική προϋπόθεση για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω, μέσω του κώδικα στο Arduino, είναι η 

χρησιμοποίηση της βιβλιοθήκης LiquidCrystal_I2C και της βιβλιοθήκης Wire οι οποίες πρέπει να 

βρίσκονται στο φάκελο libraries του προγράμματος ώστε να είναι διαθέσιμες στο κύριο πρόγραμμα. 

 

To πρώτο βήμα μας στον κώδικα είναι να δηλώσουμε τις παραπάνω βιβλιοθήκες και να ορίσουμε τις 

παραμέτρους της I2C επικοινωνίας με την συσκευή που έχουμε συνδέσει στον δίαυλο. Στον κώδικά μας 

αυτό γίνεται γράφοντας: 

 

#include <Wire.h>  

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // set the LCD address to 0x27 
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Κάθε συσκευή που συνδέεται στον δίαυλο I2C έχει την δικιά της διεύθυνση. Έτσι, στην εφαρμογή μας η 

σειριακή LCD οθόνη που θα συνδέσουμε έχει την διεύθυνση 0x27 (το πρώτο όρισμα στην παραπάνω 

δήλωση της lcd ). 

 

Το επόμενο βήμα είναι να αρχικοποιήσουμε την I2C επικοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα 

χαρακτηριστικά που έχει η συσκευή που συνδέσαμε. Στην περίπτωση μας, η αρχικοποίηση αυτή γίνεται 

μέσα στην setup( ), καλώντας την συνάρτηση SetupI2cLcdInterfaceForMsg(). Ανάμεσα στις γραμμές 

του κώδικα της συνάρτησης αυτής είναι και η lcd.begin(20,4), η οποία αρχικοποιεί την LCD οθόνη, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή αποτελείται από χαρακτήρες των τεσσάρων (4) γραμμών και είκοσι (20) 

στηλών (βλ. Σχήμα 2). 

 

 

 

 

Σχήμα 2: LCD οθόνη 4x20: 

 

 

 

 

Με την δήλωση της βιβλιοθήκης LiquidCrystal_I2C στον κώδικα, γίνονται διαθέσιμες και οι παρακάτω 

συναρτήσεις: 

 

Συνάρτηση βιβλιοθήκης LiquidCrystal_I2C Περιγραφή λειτουργίας 

lcd.print(“Κείμενο”) Τυπώνει το “κείμενο” 

lcd.clear( ) Καθαρίζει την οθόνη 

lcd.setCursor(x, y) Τοποθετεί τον κερσορα στις συντεταγμένες x, y 

lcd.blink( ) Αναβοσβήνει το κείμενο της οθόνης 

lcd.scrollDisplayLeft( ) Μετατοπίζει το κείμενο αριστερά 

lcd.scrollDisplayRight( ) Μετατοπίζει το κείμενο δεξιά 

lcd.autoscroll( ) 

Ενεργοποιεί την αυτόματη μετατόπιση του 

κειμένου μια θέση αριστερά κάθε φορά που 

στέλνουμε ένα γράμμα στην οθόνη. 

lcd noAutoscroll (“Κείμενο”) Απενεργοποιεί την αυτόματη μετατόπιση 

lcd.setBacklight( ) Ενεργοποιεί τον πίσω φωτισμό 

lcd.noBacklight( ) Απενεργοποιεί τον πίσω φωτισμό 

lcd.create( ) Δημιουργεί ένα νέο χαρακτήρα 
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Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

 

α/α Υλικά Ποσότητα Παρατηρήσεις 

1 Πλήρες κύκλωμα Quiz Game 1 τεμ. Βλ. Φύλλα Εργασίας 1 και 2 

2 Άρθρωμα σειριακής LCD Οθόνης 1 τεμ. 
Η LCD οθόνη του εργαστηρίου με I2C 

διεύθυνση 0x27 και 4x20 χαρακτήρες. 

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

4 Καλώδια  
Για την πραγματοποίηση των 

συνδεσμολογιών στο Breadbord 

 

Γ. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Συμβουλευτείτε τις πληροφορίες της προηγούμενης ενότητας και στην συνέχεια πραγματοποιείστε την 

συνδεσμολογία της σειριακής LCD οθόνης στο κύκλωμα του Quiz Game σύμφωνα με το Σχέδιο 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο 2: Πλήρες κύκλωμα παιχνιδιού Quiz Game με προσθήκη σειριακής LCD οθόνης 

 

Εντοπίστε την Ι2C μονάδα της σειριακής LCD οθόνης που βρίσκεται στο πίσω της μέρος (βλ. Σχήμα 

2) και πραγματοποιείστε τις συνδέσεις μεταξύ των pin του Arduino και της οθόνης σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα: 
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Pin Arduino Pin I2C μονάδας LCD  

A4 SDA 

A5 SCL 

5V Vcc 

GND GND 

 

                                                                            Σχήμα 3: I2C μονάδα σειριακής LCD οθόνης 

 

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

QuizGameCodeExercise. 

 

3. Στον κώδικα του QuizGameCodeExercise.ino για την αποστολή μηνυμάτων έχουν οριστεί οι εξής 

συναρτήσεις: 

 
Συνάρτηση μηνυμάτων 

μέσω USB και σειριακής 

οθόνης Υ/Η 

Περιγραφή λειτουργίας 
Συνάρτηση μηνυμάτων μέσω 

Ι2C και σειριακής LCD οθόνης 
Περιγραφή λειτουργίας 

SetupInterfaceForMsg( ) 
Αρχικοποιεί την σειριακή 

πόρτα με ταχύτητα 9600 bps 
SetupI2cLcdInterfaceForMsg( ) 

Αρχικοποιεί την LCD οθόνη 

των 4x20 χαρακτήρων  

pressedButtonMsg(x) 

Στέλνει το μήνυμα με τον 

αριθμό (x) του μπουτόν που 

πατήθηκε 

pressedButtonLCDMsg(x) 

Στέλνει το μήνυμα με τον 

αριθμό (x) του μπουτόν που 

πατήθηκε 

 

Στην αριστερή στήλη είναι οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για την αποστολή μηνυμάτων στην 

σειριακή οθόνη του Η/Υ ενώ στην δεξιά οι αντίστοιχες συναρτήσεις που θα χρειαστούμε για την 

αποστολή των μηνυμάτων στην σειριακή LCD οθόνη που συνδέσαμε στο κύκλωμα. 

 

- Αρχικά εντοπίστε μέσα στην loop() την συνάρτηση SetupInterfaceForMsg() και στην θέση της 

καλέστε την SetupI2cLcdInterfaceForMsg( ) 

 

- Στη συνέχεια συμπληρώστε παρακάτω τον κώδικα της συνάρτησης pressedButtonLCDMsg, έτσι 

ώστε στην πρώτη γραμμή της οθόνης να εμφανίζεται ο αριθμός του μπουτόν που πατήθηκε (όμοια με 

την pressedButtonMsg). Ενημερώστε ανάλογα και τον κώδικα στο αρχείο 

QuizGameCodeExercise.ino: 
 

void pressedButtonLCDMsg(int buttonNumber){ 

 

 

 

 

} 
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4. Εντοπίστε μέσα στην loop( ) την συνάρτηση pressedButtonMsg και στην θέση της καλέστε αυτή που 

γράψατε στο βήμα 3. Αποθηκεύστε τις αλλαγές και φορτώστε στο Arduino τον κώδικα για να ελέγξτε 

την λειτουργία του, παρουσία του καθηγητή σας. 

 

5. Συμπληρώστε παρακάτω τον κώδικα της συνάρτησης pressedButtonLCDMsg και στην συνέχεια 

μεταφέρτε τον στο αρχείο QuizGameCodeExercise.ino, έτσι ώστε όταν πατιούνται τα τρία μπουτόν 

του συντονιστή να πραγματοποιούνται τα εξής: 

 

 να υλοποιείται χρονοκαθυστέρηση 5 δευτερολέπτων και 

 στην τρίτη γραμμή των χαρακτήρων της οθόνης να τυπώνεται το μήνυμα  της 

χρονοκαθυστέρησης αυτής : “The time is: x sec”, όπου x είναι ο χρόνος από 0 ως 5 sec. 

 

void pressedButtonLCDMsg(int buttonNumber){ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 

 

6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές και φορτώστε στο Arduino τον κώδικα για να ελέγξτε την λειτουργία του, 

παρουσία του καθηγητή σας. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 


