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Αυτοματισμός Απευθείας Εκκίνησης Κινητήρα με χρήση 
Arduino 

 

1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Σκοποί και Στόχοι: 

Στο τέλος της εφαρμογής του σεναρίου στην τάξη, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί: 

 Να εργάζονται ατομικά ή σε ομάδες για την υλοποίηση ολοκληρωμένης εφαρμογής 

αυτοματισμού με την χρήση της πλατφόρμας Arduino. 

 Να εργάζονται σε περιβάλλον προσομοίωσης και να κατασκευάζουν το πλήρες κύκλωμα της 

εφαρμογής. 

 Να αναγνωρίζουν τις εισόδους και τις εξόδους της. 

 Να συμπληρώνουν/τροποποιούν/γράφουν τον συνοδευτικό κώδικα της εφαρμογής. 

 Να εφαρμόζουν την μέθοδο δοκιμής-σφάλματος για την διόρθωση των σφαλμάτων λειτουργίας 

της εφαρμογής. 

 

Αριθμός φάσεων διδακτικού σεναρίου: Δύο (2) 

Εκτιμώμενη διάρκεια: 

 Διδακτικές ώρες 

Φάση 1 2 

Φάση 2 2 

Σύνολο 4 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών: 

 
Οι μαθητές έχουν διδαχθεί την έννοια του κυκλώματος αυτοσυγκράτησης και έχουν υλοποιήσει 

ως εργαστηριακή άσκηση τον αυτοματισμό της απευθείας εκκίνησης κινητήρα με δύο βασικούς τρόπους 

υλοποίησης: 

1. Με την χρήση συμβατικών ηλεκτρονόμων (ρελέ) 

2. Με την χρήση Προγραμματιζόμενου Λογικού ελεκτή (PLC) 

   

Επομένως, για την επαρκή ανταπόκριση στις απαιτήσεις της άσκησης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί  

ότι οι μαθητές  έχουν κατανοήσει τόσο τη λογική της λειτουργίας του αυτοματισμού του κυκλώματος 

όσο και τη διαδικασία που απαιτείται για την μετατροπή του αυτοματισμού αυτού σε κύκλωμα 

προγραμματιζόμενης λογικής (με χρήση PLC). Επιπλέον οι μαθητές θα πρέπει να έχουν διδαχθεί 

εισαγωγικά μαθήματα και να έχουν υλοποιήσει απλές εφαρμογές Arduino τόσο σε περιβάλλον 

προσομοίωσης (tinkercad) όσο και σε πραγματικές συνθήκες με την χρήση του εργαστηριακού πακέτου 

Arduino Starter Kit και του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξής του (IDE) 

 

Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα / Διαθεματικότητα: 

Το σενάριο αυτό μπορεί να συσχετιστεί με την διδασκαλία των μαθημάτων «Αυτοματισμοί, Αισθητήρες 

και βασικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά», «Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά»,  «Ηλεκτροτεχνία 

(κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσομένου ρεύματος)», «Ηλεκτρικές Μηχανές», «Αυτοματισμοί 

Προγραμματιζόμενης Λογικής» του τομέα Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής και της ειδικότητας του 

Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων των ΕΠΑΛ. 

Μπορεί επίσης να ενταχθεί στο περιεχόμενο ενός project. 
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Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή – Προετοιμασία: 

Το σχολείο θα πρέπει να διαθέτει το Arduino Starter Kit. Οι υπολογιστές του εργαστηρίου να έχουν 

εγκατεστημένο το Arduino IDE. Οι μαθητές να έχουν ανοίξει λογαριασμό στην WEB εφαρμογή 

tinkercad.  

 

Πρότερες αναπαραστάσεις μαθητών: 

Οι μαθητές έχουν ήδη υλοποιήσει ηλεκτρικά κυκλώματα αυτοματισμού τόσο με συμβατικά μέσα όσο και 

με την χρήση Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή. Ωστόσο δεν έχουν κατανοήσει ότι μπορούν να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το ανοικτό υλικό και λογισμικό π.χ. την πλατφόρμα 

Arduino για την υλοποίηση αυτοματισμών.  

 

Οργάνωση τάξης: 

Οι μαθητές κατά την πρώτη φάση εργάζονται ατομικά αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η 

WEB εφαρμογή tinkercad.  Στη συνέχεια οργανώνονται σε ομάδες δύο-τριών ατόμων για την υλοποίηση 

του κυκλώματος με τα Arduino Starter Kit που διαθέτει το εργαστήριο. Ο καθηγητής έχει βοηθητικό – 

συμβουλευτικό ρόλο. 

 

Διδακτικές προσεγγίσεις: 

Βιωματική μάθηση - Εργασία σε ομάδες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Στόχος της ομάδας των μαθητών είναι να κατασκευάσουν το κύκλωμα του αυτοματισμού της απευθείας 

εκκίνησης ενός κινητήρα με την χρήση της πλατφόρμας Arduino. Το ηλεκτρολογικό σχέδιο του 

αυτοματισμού αυτού εικονίζεται στο Σχήμα 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Ηλεκτρολογικό κύκλωμα αυτοματισμού απευθείας εκκίνησης κινητήρα 

https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/
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Το διδακτικό σενάριο προβλέπει την υλοποίηση του έργου σε δύο φάσεις μέσα από τις οποίες οι 

μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν προοδευτικά δεξιότητες κατασκευής και 

προγραμματισμού ηλεκτρονικών διατάξεων και αυτοματισμών με χρήση Arduino: 

 

Φάση 1
η
: Oι μαθητές, εργάζονται ατομικά στο περιβάλλον προσομοίωσης της web εφαρμογής tinkercad,  

πραγματοποιούν τις συνδέσεις του υλικού μέρους του αυτοματισμού για την απευθείας εκκίνηση ενός 

κινητήρα και προγραμματίζουν το Arduino με βάση το σχέδιο, τις οδηγίες και την διαδικασία που 

περιγράφεται στο Φύλλο Εργασίας που τους διανέμεται. 

 

Φάση 2
η
: Oι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων κατασκευάζοντας το κύκλωμα με τα 

διαθέσιμα υλικά του  Arduino Starter Kit. Μεταφέρουν τον κώδικα από το περιβάλλον του tinkercad 

στην πραγματική πλατφόρμα του Arduino και δοκιμάζουν την λειτουργία της κατασκευής τους. 

 

3. ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Το υλικό μέρος θα υλοποιηθεί από τους μαθητές τόσο στην 1
η
 Φάση της προσομοίωσης όσο και στην 2

η
 

Φάση υλοποίησης στην πραγματική πλατφόρμα  Arduino σύμφωνα με το Σχέδιο 2 που θα τους 

διανεμηθεί με το Φύλλο Εργασίας και παρατίθεται στο τέλος αυτού του διδακτικού σεναρίου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Κύκλωμα αυτοματισμού απευθείας εκκίνησης κινητήρα με χρήση Arduino 

 

Το πλήρες κύκλωμα της εξομοίωσης του αυτοματισμού είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο του 

tinkercad:   
https://www.tinkercad.com/things/hJ7H7wcADA4-e3omoiwsh-aytomatismoy-apey8eias-ekkinhshs-kinhthra 

 

https://www.tinkercad.com/things/hJ7H7wcADA4-e3omoiwsh-aytomatismoy-apey8eias-ekkinhshs-kinhthra
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4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Κατά την υλοποίηση του λογισμικού μέρους, οι μαθητές θα εξασκηθούν στην χρήση των δομών ελέγχου 

και επιλογής if  και else της γλώσσας wiring του Arduino. Εναλλακτικά, εφόσον οι μαθητές έχουν 

εξοικείωση με την μέθοδο προγραμματισμού scratch coding, ο κώδικας μπορεί να γραφεί και σε μορφή 

blocks του περιβάλλοντος tinkercad. Το πρόγραμμα σε μορφή blocks έχει την εξής μορφή: 

 

 
 

Σχήμα 3: Πρόγραμμα σε μορφή blocks του αυτοματισμού για την απευθείας εκκίνηση κινητήρα με 

χρήση Arduino 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Στα συστήματα αυτοματισμού οι εντολές για την λειτουργία ή το σταμάτημα ενός μηχανήματος και 

γενικά για την ενεργοποίηση ή το σταμάτημα μιας διαδικασίας δίνονται με την χρησιμοποίηση μπουτόν 

και όχι διακοπτών δύο καταστάσεων. 

Οι ηλεκτρικές εντολές, που δίνονται από έναν μπουτόν είναι στιγμιαίες. Για το λόγο αυτό ένα 

ηλεκτρικό κύκλωμα, που ενεργοποιείται από ένα μπουτόν, πρέπει να έχει μνήμη. 

 

Ένα βασικό ηλεκτρικό κύκλωμα με μνήμη είναι το Κύκλωμα Αυτοσυγκράτησης. 

 

Ο αυτοματισμός για τον χειροκίνητο έλεγχο της απευθείας εκκίνησης ενός κινητήρα αποτελεί μια 

από τις βασικότερες εφαρμογές του κυκλώματος αυτοσυγκράτησης, όπου δίνεται το κύκλωμα ισχύος και 

το κύκλωμα ελέγχου (ή βοηθητικό κύκλωμα) του αυτοματισμού αυτού. (Σχήμα 1) 

 

1
Ο
 ΕΠΑ.Λ. ΓΕΡΑΣ 

  Σχολικό Έτος: 

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

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

 

 

 

Τίτλος: 

 

Σκοπός: 

Αυτοματισμός απευθείας εκκίνησης κινητήρα με χρήση Arduino 

 

- Η κατασκευή ενός κυκλώματος αυτοματισμού με χρήση Arduino 

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

1. Να εργάζεστε σε περιβάλλον προσομοίωσης και να κατασκευάζετε ένα κύκλωμα 

αυτοματισμού με τη χρήση Arduino. 

2. Να αναγνωρίζετε τις εισόδους και τις εξόδους σε ένα κύκλωμα Arduino 

αξιολογώντας τη συνδεσμολογία και τον κώδικα που το συνοδεύει. 

3. Να αναγνωρίζετε τον κώδικα ενός απλού κυκλώματος αυτοματισμού με 

αυτοσυγκράτηση.  

4. Να /συμπληρώνετε/τροποποιείτε/γράφετε  τον συνοδευτικό κώδικα της εφαρμογής. 

5. Να εφαρμόζετε την μέθοδο δοκιμής-σφάλματος για την διόρθωση των σφαλμάτων 

λειτουργίας της εφαρμογής. 

 

 

 “Συστήματα Αυτοματισμών”, Α΄ Τόμος, Κεφάλαιο 4
ο
, Σελίδες: 132-136. 

 “Συστήματα Αυτοματισμών”, Β΄ Τόμος. 

 “Ηλεκτρικές Μηχανές”, Κεφάλαιο 4
ο
, Σελίδες: 228-235. 

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

2015. 

 Σχόλια του  συνοδευτικού κώδικα της εφαρμογής 
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Σχήμα 1: Κύκλωμα αυτοματισμού απευθείας εκκίνησης κινητήρα 
 

Όταν πιέσουμε το μπουτόν S1 (START) ενεργοποιείται ο κινητήρας και παραμένει 

ενεργοποιημένος μέχρι να πιεσθεί το μπουτόν S2 (STOP). Στη συνέχεια ο κινητήρας παραμένει 

απενεργοποιημένος μέχρι να πιεσθεί ξανά το μπουτόν S1. Η αυτοσυγκράτηση του κυκλώματος 

επιτυγχάνεται με την παράλληλη σύνδεση μιας Κανονικά Ανοικτής Επαφής (Ν.Ο.) του ρελέ K1M με το 

μπουτόν S1.    

 

Ο κινητήρας αυτός τροφοδοτείται με ηλεκτρική τάση μέσω του ηλεκτρονόμου Κ1Μ. 

 

Παρατηρώντας προσεκτικά το κύκλωμα ελέγχου θα διαπιστώσουμε ότι, πέρα από τα μπουτόν 

εκκίνησης START και σταματήματος STOP του κινητήρα,  υπάρχει και ένα θερμικό ρελέ που 

ενεργοποιείται σε περίπτωσης υπερφόρτισης του κινητήρα (κατάσταση βλάβης). Για την οπτική ένδειξη 

της κατάστασης λειτουργίας του κινητήρα, περιλαμβάνονται και δύο ενδεικτικές λυχνίες. Η μια 

ενδεικτική λυχνία h1 ανάβει όταν λειτουργεί ο κινητήρας και ονομάζεται ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. 

Η άλλη ενδεικτική λυχνία h2 ανάβει όταν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα με ενεργοποίηση του 

θερμικού ρελέ και ονομάζεται ενδεικτική λυχνία βλάβης. 

 

Στις επόμενες ενότητες θα ασχοληθούμε με την υλοποίηση του παραπάνω αυτοματισμού με την 

χρήση της πλατφόρμας Arduino. 
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Β. ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Η βασική δομή προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του παραπάνω 

αυτοματισμού είναι η δομή ελέγχου if  και η επιλογή else: 

H δομή if μας επιτρέπει την διακλάδωση του προγράμματος σε διαφορετικά block κώδικα ανάλογα 

με μια συνθήκη ελέγχου. Στην ουσία είναι μια «ερώτηση» που κάνουμε και πράττουμε ανάλογα με την 

απάντηση. Η ερώτηση είναι υπό την μορφή μιας συνθήκης και η if ελέγχει την ορθότητά της. Αν η 

συνθήκη είναι αληθής τότε εκτελείται η αμέσως επόμενη εντολή, αλλιώς το πρόγραμμα θα προσπεράσει 

την εντολή και θα συνεχίσει με την επόμενη. Η εντολή αυτή μπορεί να είναι και block κώδικα 

αποτελούμενο από ένα σετ εντολών. Η if συντάσσεται ως εξής: 

 

Σύνταξη: 

 

if (συνθήκη) { 

   εντολή_Α; 

   εντολή_B; 

                 : 

                 : 

} 

  

Παράδειγμα: 

 

if (digitalRead (Pin1) == LOW) { 

 digitalWrite (Pin2, HIGH); 

               digitalWrite (Pin3, LOW); 

} 

 

Όπως φαίνεται και στο παράδειγμα, αν το pin εισόδου Pin1  έχει την τιμή LOW τότε η συνθήκη 

ελέγχου της if είναι αληθής με αποτέλεσμα να  εκτελεστεί το block του προγράμματος που ορίζεται 

εντός των αγκυλών, digitalWrite (Pin2, HIGH) και digitalWrite (Pin3, LOW), όπου τα pin εξόδου 

Pin2, Pin3 γίνονται HIGΗ και LOW αντίστοιχα. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή  ισχύει 

digitalRead (Pin1) == HIGH, το τμήμα αυτό του κώδικα που ορίζεται από τις αγκύλες παρακάμπτεται. 

 

Η επιλογή else 

Εάν θέλουμε το πρόγραμμα να διακλαδωθεί, δηλαδή ανάλογα με την συνθήκη να εκτελεστεί 

διαφορετικό τμήμα κώδικα, τότε χρησιμοποιούμε στην if την επιλογή else. Η λογική είναι ότι αν ισχύει η 

συνθήκη τότε θα εκτελεστεί το πρώτο block του κώδικα, διαφορετικά το δεύτερο. Έτσι η δομή της if με 

μαζί με την επιλογή else συντάσσεται ως εξής: 

 

 

 



ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

“Αυτοματισμός απευθείας εκκίνησης κινητήρα με χρήση Arduino” 

 

 

 9 

Σύνταξη: 

 

if (συνθήκη) { 

   εντολή_Α; 

   εντολή_B; 

                 : 

                 : 

} 

else { 

   εντολή_Γ; 

   εντολή_Δ; 

                 : 

 

                 : 

} 

Παράδειγμα: 

 

if (digitalRead (Pin1) == LOW) { 

 digitalWrite (Pin2, HIGH); 

               digitalWrite (Pin3, LOW); 

} 

else { 

 digitalWrite (Pin2, LOW); 

               digitalWrite (Pin3, HIGH); 

} 

Σε σχέση με το προηγούμενο παράδειγμα της if, αυτό που αλλάζει τώρα είναι ότι με την επιλογή else 

οι τιμές των pin εξόδου Pin2, Pin3, απλώς αντιστρέφονται. Δηλαδή  όταν η συνθήκη της if είναι ψευδής, 

το πρώτο block κώδικα παρακάμπτεται και εκτελείται το δεύτερο block που περιέχει τις εντολές 

(digitalWrite (Pin2, LOW), digitalWrite (Pin3, HIGH)). 

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝOI ΠΟΡΟΙ  ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

 

1. Για την προσομοίωση του κυκλώματος θα χρειαστεί να διαθέτουμε έναν λογαριασμό στη web 

εφαρμογή Tinkercad (https://www.tinkercad.com/) 

 

2. Για την υλοποίηση του κυκλώματος θα χρειαστούμε τα εξής υλικά: 

 

α/α Υλικά Ποσότητα Παρατηρήσεις 

1 Μονάδα Arduino Uno R3 1 τεμ. 

Εντοπίστε τα σύμβολα  των 

εξαρτημάτων B1, B2, SW1, R1, L1, 

L2 στο κύκλωμα του Σχήματος 2.  

2 Πλακέτα Κατασκευών - Breadboard 1 τεμ.  

3 Μπουτόν - Pushbutton 2 τεμ. (Β1, Β2) 

4 LED 2 τεμ. 1 πράσινο + 1 κόκκινο (L1, L2) 

5 Αντίσταση 10kΩ 2 τεμ.  

6 Αντίσταση 220Ω 2 τεμ.  

7 Κινητήρας DC – DC Motor 12V 1 τεμ.  

8 Τροφοδοτικό - Power Supply 12V, 5A  1 τεμ.  

9 Ρελέ - Relay SPDT 1 τεμ. LU-5R  ή  SRD-05VDC-SL-C (R1) 

10 Μεταγωγικός διακόπτης - Slideswitch 1 τεμ. (SW1) 

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

12 Καλώδια  
Για την πραγματοποίηση των 

συνδεσμολογιών στο Breadbord 

 

 

https://www.tinkercad.com/
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Γ. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Βήμα 1: Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο tinkercad και υλοποιήστε την συνδεσμολογία του 

αυτοματισμού για τον έλεγχο της απευθείας εκκίνησης κινητήρα σύμφωνα με το σχέδιο του      

Σχήματος 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2: Κύκλωμα αυτοματισμού απευθείας εκκίνησης κινητήρα με χρήση Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 

START 

L1 L2 

M1 

SW1 

R1 

B2 

STOP 

https://www.tinkercad.com/
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Βήμα 2: α) Βρείτε για κάθε εξάρτημα της πρώτης στήλης του Πίνακα 1 (B1, B2, SW1, R1, L1, L2) 

όπως αυτά είναι σημειωμένα και στο Σχήμα 2), σε ποιο pin του Arduino είναι αυτό συνδεδεμένο και στη 

συνέχεια καταγράψτε το αριθμό του pin σύνδεσης στην δεύτερη στήλη. β) Στην τρίτη στήλη γράψτε 

INPUT ή OUTPUT ανάλογα με το εάν το pin σύνδεσης πρέπει να λειτουργήσει ως Είσοδος ή ως 

Έξοδος αντίστοιχα. γ) Στην τέταρτη στήλη, συμπληρώστε το σύμβολο και το όνομα του εξαρτήματος 

από το συμβατικό ηλεκτρικό κύκλωμα του Σχήματος 1, που πιστεύετε ότι επιτελεί την ίδια λειτουργία 

με το εξάρτημα του κυκλώματος Arduino. 

Π.χ.: Στη γραμμή 3 του Πίνακα 1 βλέπουμε ότι ο μεταγωγικός διακόπτης SW1 είναι συνδεδεμένος 

στο pin 3 του Arduino. Το pin σύνδεσης πρέπει να λειτουργήσει ως είσοδος (INPUT). Το θερμικό F1 

(επαφή NC 95-96 ) είναι αυτό που προσομοιώνεται με την χρήση του μεταγωγικού διακόπτη SW1. 

 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΣΟΔΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ARDUINO ΚΑΙ  

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ TΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

Εξάρτημα 

κυκλώματος 

Arduino 

I/O pin 

σύνδεσης 

στοArduino 

Ορισμός 

Ι/Ο 

Αντιστοίχηση με τα εξάρτηματα του 

συμβατικού κυκλώματος  

(επιλέξτε ένα από τα S1, S2, F1, h1, h2  K1M) 

Β1    

Β2    

SW1 3 INPUT F1 (επαφή 95-96 θερμικού) 

R1    

L1    

L2    

Πίνακας 1 

 

 

Βήμα 3: Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων: 

 

α) Ο αριθμός των ψηφιακών εισόδων του Arduino που χρησιμοποιείται στο κύκλωμα είναι: 

................  

β) Στις ψηφιακές εισόδους είναι συνδεδεμένα τα εξής εξαρτήματα: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

(σημειώστε τον συνολικό αριθμό και το όνομα του/των εξαρτήματος/ων) 

 

γ) Ο αριθμός των ψηφιακών εξόδων του Arduino που χρησιμοποιείται στο κύκλωμα είναι: 

.............. 

δ) Στις ψηφιακές εξόδους είναι συνδεδεμένα τα εξής εξαρτήματα: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

(σημειώστε τον συνολικό αριθμό και το όνομα του/των εξαρτήματος/ων) 
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Βήμα 4: Ο παρακάτω κώδικας έχει γραφτεί για το κύκλωμα που υλοποιήσατε στο Βήμα 1. Αντιγράψτε 

το κώδικα αυτό στο tinkercad. Παρατηρήστε ότι σε αρκετές εντολές του κώδικα, υπάρχουν συντακτικά 

κενά τα οποία πρέπει να συμπληρώσετε ορθά. Για την συμπλήρωση των κενών λάβετε υπόψη τόσο την 

εργασία που κάνατε στα προηγούμενα βήματα όσο και τα επεξηγηματικά σχόλια που υπάρχουν στις 

γραμμές του κώδικα αυτού. 

 

 

int R1 = LOW; // Η μεταβλητή R1 χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επαφής αυτοσυγκράτησης του                           

// ρελέ Κ1Μ και αρχικοποιείται στην κατάσταση LOW. 

// Όταν R1 = LOW => Η επαφή αυτοσυγκράτησης είναι απενεργοποιημένη. 

// Όταν R1 = HIGH => Η επαφή αυτοσυγκράτησης είναι ενεργοποιημένη.  

 

void setup () {  

// Συμπληρώστε τις παρακάτω εντολές της setup() με INPUT / OUTPUT για να ορίσετε την λειτουργία  

// των pins, ασύμφωνα με την αντιστοίχηση που κάνατε στον Πίνακα 1. 

   pinMode(1, …………..); 

   pinMode(2, …………..); 

  pinMode(3, ………….); 

   pinMode(8, ………….); 

   pinMode(10, ………...); 

   pinMode(9, ……….....); 

} 

 

void loop () { 

   if (digitalRead(…) == LOW) { // Τμήμα κώδικα όπου υλοποιείται η κατάσταση ενεργοποίησης  

                                                                // του θερμικού, δηλαδή η κατάσταση βλάβης λόγω  

                                                                // υπερφόρτισης του κινητήρα. 

 

      R1 = LOW; // Σε αυτό το τμήμα του κώδικα η μεταβλητή αυτή θα πρέπει να είναι LOW 

                                            // διότι σε κατάσταση βλάβης η επαφή αυτοσυγκράτησης θα πρέπει να  

                                            // απενεργοποιείται. 

 

      digitalWrite (…, .……);   // Συμπληρώστε τις εντολές ανάλογα ποιες έξοδοι πιστεύετε  

                        digitalWrite (…., ……);   // ότι πρέπει να ενεργοποιούνται (HIGH) 

                        digitalWrite (…, …….);   // ή να απενεργοποιούνται (LOW) 

      digitalWrite(…, ….…); 

   } 
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else { // Τμήμα κώδικα όπου υλοποιείται η κατάσταση κανονικής λειτουργίας του κυκλώματος 

// Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω εντολών, όπου απαιτείται: 

      if (digitalRead(…) == ……… || R1 == HIGH) { // Τμήμα του κώδικα που  

// υλοποιεί την κατάσταση εκκίνησης του κινητήρα, όπου έχει πατηθεί το μπουτόν START 

// και  η επαφή αυτοσυγκράτησης θα πρέπει να είναι οπλισμένη. 

         R1 = HIGH; 

         digitalWrite(…, ……..); 

         digitalWrite(…, ……..); 

      } 

 

      if (digitalRead(…) == ……..) { // Τμήμα του κώδικα που υλοποιεί την κατάσταση  

// σταματήματος του κινητήρα,  όπου έχει πατηθεί το μπουτόν STOP και η επαφή αυτοσυγκράτησης  

// θα πρέπει να αφοπλίζεται. 

 

         R1 = LOW; 

         digitalWrite(…, ……..); 

         digitalWrite(…., ….....); 

      } 

      digitalWrite(…, ……..); 

  } 

   delay (10); // χρονοκαθυστέρηση 10ms για την ορθή λειτουργία του κυκλώματος προσομοίωσης. 

} 

 

Βήμα 5: Φορτώστε τον κώδικα στο κύκλωμα προσομοίωσης που φτιάξατε στο tinkercad και ελέγξτε την 

ορθή λειτουργία του αυτοματισμού κάνοντας κλικ στο κουμπί «Start Simulation». Σε περίπτωση 

σφάλματος επιστρέψτε στα Βήματα 3, 4 για τον εντοπισμό και την διόρθωση του προβλήματος. 

 

Βήμα 6: Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα προσομοίωσης λειτουργεί ορθά. Στη συνέχεια προχωρήστε στην 

υλοποίηση του αυτοματισμού με πραγματικά εξαρτήματα που είναι διαθέσιμα στο εργαστηριακό πακέτο 

Arduino Starter Kit και θα σας διανείμει ο καθηγητής σας. Συναρμολογήστε το κύκλωμα σύμφωνα με 

το σχέδιο του Σχήματος 2. Στη συνέχεια αντιγράψτε τον κώδικα της προσομοίωσης στο περιβάλλον του 

Arduino IDE. Συνδέστε το Arduino στον Y/H με την βοήθεια του USB καλωδίου και φορτώστε τον 

κώδικα στην μνήμη του μικροελεγκτή. Επιβεβαιώστε ότι το κύκλωμα λειτουργεί ορθά. Σε περίπτωση 

σφάλματος ελέγξτε την συνδεσμολογία του κυκλώματος και βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιγράψει σωστά τον 

κώδικα της προσομοίωσης. 


