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S = ……………………………………. cm 

Διδακτικι παρζμβαςθ για τθ μζτρθςθ απόςταςθσ με τθ βοικεια κυμάτων 

 

Ενότθτα «Ήχοσ - Κυματικά φαινόμενα του ιχου» Φυςικι Γ’ Γυμναςίου 

 

Σε ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα μετριςεων  για διαχείρθςθ και ζλεγχο θλεκτρικισ 

ενζργειασ, απαιτείται θ ςυνεχισ μζτρθςθ τθσ απόςταςθσ αντικειμζνου (άνκρωποσ) 

από ζνα γνωςτό ςθμείο. Για αυτό τον ςκοπό χρθςιμοποιείται ζνασ αιςκθτιρασ 

υπεριχων (ςφςτθμα εμπομπισ και λιψθ υπερθχθτικϊν κυμάτων).  

 

Το θλεκτρονικό κφκλωμα του αιςκθτιρα μπορεί 

να εκπζμπει υπερθχθτικό παλμό (κφμα) μικρισ 

διάρκειασ, ςυχνότθτασ 40 KHz και να ανιχνεφει 

τον επιςτεφόμενο παλμό (κφμα) ζπειτα από τθν 

ανάκλαςθ του ςε κάποιο αντικείμενο, όπωσ 

φαίνεται και ςτο παρακάτω ςχιμα. 

 

Αν θ ταχφτθτα του υπερθχθτικοφ κφματοσ ςτον αζρα είναι υ, θ απόςταςθ ενόσ αντικειμζνου από το 

ςθμείο εκπομπισ-λιψθσ είναι S και ο χρόνοσ διάδοςθσ του κφματοσ ttof (time of flight) για τθ δiαδρομι 

(ςθμείο_εκπομπισ) – (αντικείμενο) – (ςθμείο_λιψθσ), τότε κωρϊντασ ότι θ ταχφτθτα του υπεριχου 

παραμζνει ςτακερι ςτον αζρα, ιςχφει από τθν ευκφγραμμθ ομαλι κίνθςθ: 

𝜐 =
2𝑆

𝑡𝑡𝑜𝑓
 

Εαν ο αίςκθτιρασ μπορεί να παρζχει τον χρόνο ttof ςε μs, και τθν απόςταςθ S τθν εκφράηουμε ςε cm τότε 

θ ςχζςθ που δίνει τθν ταχφτθτα του υπεριχου ςτο μζςο διάδοςθσ του αζρα με μονάδεσ m/s υπολογίηεται 

από τθν ζκφραςθ: 

𝜐 =
2∙𝑆/100

𝑡𝑡𝑜𝑓 /1000000
 =>     𝜐 =

2∙𝑆

𝑡𝑡𝑜𝑓 /10000
  =>      𝜐 =

200000 ∙𝑆

𝑡𝑡𝑜𝑓
   ςε  m/s 

 

Υπολογιςμόσ ταχφτθτασ υπεριχου ςτον αζρα 

Τοποκετιςτε ζνα αντικείμενο ςε καποια απόςταςθ S  από τον αιςκθτιρα. (10 cm < S < 350 cm)  

Μετριςτε με ζνα μζτρο ι χάρακα τθν απόςταςθ ςε cm, με όςο μεγαλφτερθ ακρίβεια μπορείτε.  

 

Καταγράψτε τθν μζτρθςθ:  

  

Ανοίξτε τθν εφαρμογι Arduino IDE αντιγράψτε τον παρακάτω κϊδικα και ειςάγετε τον ςτθν εφαρμογι.  

Εντοπίςτε τθν εντολι const long s = …………….; και γράψτε τθν παραπάνω τιμι S, ωσ τιμι 

αντιςτοίχθςθσ ςτθν ςτακερά long s χωρίσ το κόμμα και τυχόν δεκαδικά ψθφία. 
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 u = ……………………………………. m/s 

const int trigerPin = 8;                // ακποδέκηηρ 8 για ενεπγοποίηζη ηος ησηηικού  

                                        // παλμού ζηον αιζθηηήπα ςπεπήσων 

const int echoPin = 7;                  // ακποδέκηηρ 7 για ανίσνεςζη ηος επιζηπεθόμενος  

// ησηηικού παλμού  

 

void setup()                            // Σςνάπηηζη βαζικών απσικοποιήζεων 

{ 

  Serial.begin(9600);                   // άνοιγμα ζειπιακήρ θύπαρ για ανάγνωζη μεηπήζεων 

  pinMode(trigerPin, OUTPUT);    

  pinMode(echoPin, INPUT); 

}           

void loop()                             // Κςπίωρ ππόγπαμμα 

{ 
 

distance_check(); 

} 

void distance_check()                     // Σςνάπηηζη αιζθηηήπα απόζηαζηρ  

{ 

  const long s = …………….;                    // Απόσταση αντικειμένοσ ποσ μετρήσατε σε cm 

  long tof = 0;                           // Φπόνορ πος ηαξιδεύει ο ησηηικόρ παλμόρ  

                                          // (tof = time of flight) 

  long u = 0;                             // Τασύηηηα ςπεπήσος 

     

  // Ενεπγοποίηζη αιζθηηήπα ςπεπήσων  

  digitalWrite(trigerPin, LOW);           // Παλμόρ LOW για 2us 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(trigerPin, HIGH);          // Παλμόρ HIGH για 10us 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(trigerPin, LOW);           // Παλμόρ LOW για 2us 

  delayMicroseconds(10); 

 

  tof = pulseIn(echoPin, HIGH);       // Φπόνορ ηος ησηηικού παλμού από ηον αιζθηηήπα έωρ 

                                      // ηο πιο κονηινό  ανηικείμενο και επιζηποθή 

  u = (200000* s) / tof;              // Τασύηηηα ζε m/s 

 

  Serial.print("u = ");               // Εκηύπωζη ηασύηηηαρ ζηη ζειπιακή 

  Serial.println(u);    

} 

  

Τρζξτε τον κϊδικα, ανοίξτε το παράκυρο τθσ ςειριακισ και καταγράψτε τθν ταχφτθτα του υπεριχου που 

εμφανίηεται ςτθν οκόνθ. 

 

Καταγράψτε τθν μζτρθςθ: 

 

Υπολογιςμόσ απόςταςθσ αντικειμζνου από τον αιςκθτιρα 

Στθν εφαρμογι Arduino IDE ανοίξτε νζο αρχείο και αντιγράψτε τον παρακάτω κϊδικα. 

Εντοπίςτε τθν εντολι  const long u =……………..; και γράψτε τθν παραπάνω τιμι u, ωσ τιμι 

αντιςτοίχθςθσ ςτθν ςτακερά long u χωρίσ το κόμμα και τυχόν δεκαδικά ψθφία. 

 

const int trigerPin = 8;             // ακποδέκηηρ 8 για ενεπγοποίηζη ηος ησηηικού παλμού  

                 // ζηον αιζθηηήπα ςπεπήσων 

const int echoPin = 7;               // ακποδέκηηρ 7 για ανίσνεςζη ηος επιζηπεθόμενος  

                                     // ησηηικού παλμού  

void setup()                         // Σςνάπηηζη βαζικών απσικοποιήζεων 

{ 

  Serial.begin(9600);                // άνοιγμα ζειπιακήρ θύπαρ για ανάγνωζη μεηπήζεων 

  pinMode(trigerPin, OUTPUT);    

  pinMode(echoPin, INPUT); 

}    

void loop()                          // Κςπίωρ ππόγπαμμα 

{ 
 

distance_check(); 

} 
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S = ……………………………………. cm 

void distance_check()                      // Σςνάπηηζη αιζθηηήπα απόζηαζηρ  

{ 

  long s;                                 // Απόζηαζη ανηικειμένος 

  long tof = 0;                           // Φπόνορ πος ηαξιδεύει ο ησηηικόρ  

        // παλμόρ (tof = time of flight) 

  const long u =……………..;                    // τατύτητα σπερήτοσ ποσ σπολογίσατε 

       

  // Ενεπγοποίηζη αιζθηηήπα ςπεπήσων  

  digitalWrite(trigerPin, LOW);          // Παλμόρ LOW για 2us 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(trigerPin, HIGH);         // Παλμόρ HIGH για 10us 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(trigerPin, LOW);          // Παλμόρ LOW για 2us 

  delayMicroseconds(10); 

 

  tof = pulseIn(echoPin, HIGH);          // Φπόνορ ηος ησηηικού παλμού από ηον αιζθηηήπα  

                                         // έωρ ηο πιο κονηινό  ανηικείμενο και επιζηποθή 

 

  s = (100 * u * tof) / (2*1000000);     // Απόζηαζη ζε εκαηοζηά (ηασύηηηα ζε cm/μs) 

 

  Serial.print("s = ");                  // Εκηύπωζη απόζηαζηρ ζηη ζειπιακή 

  Serial.println(s);   

} 

 

Τρζξτε τον κϊδικα, ανοίξτε το παράκυρο τθσ ςειριακισ και καταγράψτε τθν απόςταςθ του αντικειμζνου 

που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ. 

 
Καταγράψτε τθν απόςταςθ του αντοκειμζνου:   
 
 
Μετά το πζρασ τθσ δραςτθριότθτασ  

Η δραςτθριότθτα προςεγγίηει ζνα μζροσ τθσ ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ εξοικονόμθςθ ενζργειασ A.li.S. ςε 

μια ςχολικι αίκουςα. 

Τϊρα μπορείτε μζςω τθσ εφαρμογισ Arduino IDE να «ανεβάςετε» ολόκλθρο τον κϊδικα ςτον 

μικροελεγκτι του ςυςτιματοσ και να δοκιμάςετε τθ λειτουργία του. 

Ο κϊδικασ βρίςκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://github.com/konsk/ALiS/tree/master/code_files 

 

 

  

https://github.com/konsk/ALiS/tree/master/code_files
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Διδακτικι παρζμβαςθ  για τθ μζτρθςθ τάςθσ με τθ βοικεια αντιςτατών 

 

Ενότθτα « Εφαρμογζσ αρχών διατιρθςθσ ςτθ μελζτθ απλών θλεκτρικών κυκλωμάτων  – Σφνδεςθ 

αντιςτατών ςε ςειρά » Φυςικι Γ’ Γυμναςίου 

 

Σε ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα μετριςεων  για διαχείρθςθ και ζλεγχο θλεκτρικισ ενζργειασ, απαιτείται θ 

ςυνεχισ μζτρθςθ τθσ φωτεινότθτασ ςε διάφορουσ περιοχζσ. Για τον 

ςκοπό αυτό χρθςιμοποιείται ωσ αιςκθτιρασ φωτόσ μια 

φωτοαντίςταςθ δθλ ζνασ φωτοςτοιχείο που μεταβάλλει τθν 

αντίςταςι του όταν μεταβάλλεται θ ζνταςθ τθσ φωτεινισ 

ακτινοβολίασ που προςπίπτει επάνω του.  

 

 

Το θλεκτρονικό κφκλωμα του 

αιςκθτιρα φωτόσ δίνεται δίπλα. 

Τρεισ αντιςτάτεσ R, Rldr, r 

ςυνδζονται ςε ςειρά. 

 

 

 

Η φωτοαντίςταςθ Rldr μεταβάλλεται από λίγα Ωμ (πχ 10Ω) ςε ςυνκικεσ ζντονθσ φωτεινότθτασ, ζωσ 

περίπου 20KΩ ςε απειροελάχιςτθ φωτεινότθτα κα ςε πολφ μεγαλφτερεσ τιμζσ ςε πλιρεσ ςκοτάδι. 

Η εκτίμθςθ τθσ φωτεινότθτασ γίνεται με μζτρθςθ τθσ τάςθσ V0 ςτα άκρα τθσ ςυνδεςμολογίασ Rldr και r. 

 

Στόχοσ:  

Να υπολογιςτεί το εφροσ τάςεων V0 (που μπορεί να μετρθκεί από ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα με τάςθ 

λειτουργίασ 5 V,  για 10𝛺 ≤ 𝑅𝑙𝑑𝑟 ≤ 20𝐾𝛺, και να αντιςτοιχιςτοφν οι τιμζσ ςε ζνα εφροσ αρικμϊν από 0 

ζωσ 255 (πίνακασ 1), τισ οποίεσ μπορεί να επεξεργαςτεί το υπολογιςτικό ςφςτθμα. Κατά τθ διαδικαςία τθσ 

μζτρθςθσ το υπολογιςτικό ςφςτθμα, αντιςτοιχίηει 4,9mV ςε κάκε αρικμόσ από 0-1023. Παράδειγμα: 

Πίνακασ 1 

Μετροφμενεσ τιμζσ τάςεων 
Ελάχιςτθ τιμι 𝑽𝒎𝒊𝒏   (mVolt) Μζγιςτθ τιμι 𝑽𝒎𝒂𝒙  (mVolt) 

1,5 ∙ 1000 = 1500 4 ∙ 1000 = 4000 
Τιμι που αντιςτοιχίηει ο υπολογιςτισ 
ςτθν κλίμακα 0-1023 (4,9mV/αρικμό) 

Ελάχιςτθ  Μζγιςτθ 

1500 / 4,9 = 306 4000 / 4,9 = 816 

Ακραίεσ τιμζσ αρικμών  
(κλίμακα 0-1023) 

Αρικμόσ κοντά ςτον 
παραπάνω αλλά προσ τα κάτω 

Αρικμόσ κοντά ςτον  
παραπάνω αλλά προσ τα άνω 

Amin 280 Amax 85 

Ακραίεσ τιμζσ (κλίμακα 0 – 255) Amax 0 Bmax 255 
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Καταγράψτε από το θλεκτρονικό κφκλωμα τισ τιμζσ των αντιςτάςεων για τουσ αντιςτάτεσ R και r, 

αντίςτοιχα, κακϊσ και τθν ελάχιςτθ και μζγιςτθ τιμι τθσ Rldr όπωσ φαίνεται από τθν παραπάνω ανιςότθτα:                                                          

                           

α) Υπολογίςτε τθν ελάχιςτθ ιςοδφναμθ αντίςταςθ του κυκλϊματοσ  Rmin = R + Rldr + r 

Rmin =………………………………………………………………..……..
         

β) Υπολογίςτε τθν μζγιςτθ ιςοδφναμθ αντίςταςθ του κυκλϊματοσ    Rmax= R + Rldr + r 

Rmax =………………………………………………………….……….. 

 

γ) Mε βάςθ Rmin υπολογίςτε τθν μζγιςτθ ζνταςθ του ρεφματοσ που διαρρζει όλο το κφκλωμα Imax 

 𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑉

𝑅𝑚𝑖𝑛
=

5

……..
=…………………..   𝐴 

 

δ) Mε βάςθ Rmax υπολογίςτε τθν ελάχιςτθ ζνταςθ του ρεφματοσ που διαρρζει όλο το κφκλωμα Imin 

                    𝐼𝑚𝑖𝑛 =
𝑉

𝑅𝑚𝑎𝑥
=

5

……..
=…………………..   𝐴 

 

ε) Mε βάςθ τθν 𝐼𝑚𝑎𝑥 υπολογίςτε τθν μζγιςτθ τάςθ του που διαρρζει τθν Rldr + r 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∙  Rldr + r =…………………………………………….………………..  𝑉 

 

η) με βάςθ Rmax υπολογίςτε τθν ελάχιςτθ ζνταςθ του ρεφματοσ που διαρρζει όλο το κφκλωμα Imin 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝐼𝑚𝑖𝑛 ∙  Rldr + r =…………………………………………….………………..  𝑉 

 

Ειςάγετε τισ τιμζσ ελάχιςτθσ και μζγιςτθσ τάςθσ (𝑉𝑚𝑖𝑛 , 𝑉𝑚𝑎𝑥 ) που υπολογίςατε ςτον πίνακα 1, ςε mV. 

Ορίςτε τθν ελάχιςτθ και μζγιςτο αρικμό ςτισ κζςεισ μνιμθσ, που κα αντιςτοιχοφν ςτθν ελάχιςτθ και 

μζγιςτθ μετροφμενθ τάςθ αντίςτοιχα. 

 

Στθν εφαρμογι Arduino IDE ανοίξτε νζο αρχείο και αντιγράψτε τον παρακάτω κϊδικα. Εντοπίςτε τθν 

εντολι avg = map(avg, Amin, Amax, Bmin, Bmax); και γράψτε τισ τιμζσ Amin, Amax, Bmin, 

Bmax του Πίνακα 1 ςτισ αντίςοιχεσ κζςεισ τθσ εντολισ. 

Αντιςτάτθσ R R Rldr,min Rldr,min 

Αντίςταςθ ςε (Ω)     

Πίνακασ 1 

Μετροφμενεσ τιμζσ τάςεων 
Ελάχιςτθ τιμι 𝑽𝒎𝒊𝒏   (mVolt) Μζγιςτθ τιμι 𝑽𝒎𝒂𝒙  (mVolt) 

  

Τιμι που αντιςτοιχίηει ο υπολογιςτισ 
ςτθν κλίμακα 0-1023 (4,9mV/αρικμό) 

Ελάχιςτθ  Μζγιςτθ 

  

Ακραίεσ τιμζσ  
(κλίμακα 0-1023) 

Αρικμόσ κοντά ςτον 
παραπάνω αλλά προσ τα κάτω 

Αρικμόσ κοντά ςτον  
παραπάνω αλλά προσ τα άνω 

Amin  Amax  

Ακραίεσ τιμζσ (κλίμακα 0 – 255) Amax  Bmax  
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level_11 = ……………………………. cm 

const int ldrPin11 = A0;                       // ακποδέκηηρ A0 για ανάγνωζη αναλογικήρ  

                                               // ηάζηρ από ηον αιζθηηήπα θωηόρ (ldr) 11 

void setup()                                   // Σςνάπηηζη βαζικών απσικοποιήζεων 

{ 

  Serial.begin(9600);  

  pinMode(ldrPin11, INPUT);  

}  

void loop()                                   // Κςπίωρ ππόγπαμμα 

{   

measure_ldr(ldrPin);                 

}   
/* Σςνάπηηζη μεηπήζεων με μέζο όπο ηιμών  */  

int measure_ldr(int ldrPin)                         // ldrPin, ο ακποδέκηηρ ζύνδεζηρ ηος  

                                                    // μικποελεγκηή με ηην θωηοανηίζηαζη 

{ 

  const int num_measure = 10;                  // Απιθμόρ ηιμών για ςπολογιζμό μέζος όπος       

  int lev = 0;                                 // Τπέσοςζα μέηπηζη 

  int avg = 0;                                 // Μέζορ όπορ (ακέπια μοπθή) 

  float average = 0.0;                         // Μέζορ όπορ (δεκαδική μοπθή) 

          

  for(int i=1; i<=num_measure; i++)    

  { 

    lev = analogRead(ldrPin);                                     // Ανάγνωζη ηιμήρ  

                                                                  // αιζθηηήπα   

    average = float(lev)/float(i) + average*float(i-1)/float(i);  // Υπολογιζμόρ μέζος  

                                                                  // όπος από πποηγούμενη  

                                                                  // ηιμή ηος και από  

                                                                  // ηπέσοςζα μέηπηζη) 

  } 

  avg = int(average);                                  // Μεηαηποπή μέζος όπος ζε ακέπαιο                                     

  avg = map(avg, Amin, Amax, Bmin, Bmax);              // Προσαρμογή εύροσς τιμών από  

                                                       // Αmin-Amax σε Bmin-Bmax                           

Serial.print("level_11 = ");                        // Εκηύπωζη απόζηαζηρ ζηη ζειπιακή 

Serial.println(level_11);                 

   

return avg;                                   

} 

 

Τρζξτε τον κϊδικα, ανοίξτε το παράκυρο τθσ ςειριακισ και καταγράψτε τθν τιμι που αντιςτοιχεί ςτθν 

φωτεινότθτα του χϊρου και εμφανίηεται ςτθν οκόνθ. 

 

Καταγράψτε τθν τιμι που αντιςτοιχεί ςτθν φωτεινότθτα  του χϊρου:   

 

Μετά το πζρασ τθσ δραςτθριότθτασ  

Η δραςτθριότθτα προςεγγίηει ζνα μζροσ τθσ ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ εξοικονόμθςθ ενζργειασ A.li.S. ςε 

μια ςχολικι αίκουςα. 

Τϊρα μπορείτε μζςω τθσ εφαρμογισ Arduino IDE να «ανεβάςετε» ολόκλθρο τον κϊδικα ςτον 

μικροελεγκτι του ςυςτιματοσ και να δοκιμάςετε τθ λειτουργία του. 

Ο κϊδικασ βρίςκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://github.com/konsk/ALiS/tree/master/code_files 

 

 

https://github.com/konsk/ALiS/tree/master/code_files

