
ΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 

•Καζνξηζκόο εμαξηεκάησλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ

Καζνξηζκόο ινγηθώλ θαηαζηάζεσλ εηζόδσλ

• ΔΠΙΛΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ

ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ

•ΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

•ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ 
ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΣΟΤ 
ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΗ 

•ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΛΑΚΔΣΑ 
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πλδεζκνινγία δηαθόπηε 
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πλδεζκνινγία θεξακηθνύ 
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πλδεζκνινγία ςεθηαθώλ εηζόδσλ 

2
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πλδεζκνινγία Αλαινγηθώλ

εηζόδσλ
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πλδεζκνινγία Δμόδσλ (LED)

Μηθξνειεγθηήο

Έμνδνο

Out5
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ρ. 6/18  Σππηθή ζύλδεζε δηόδνπ θσηνεθπνκπήο ζηελ έμνδν κηθξνειεγθηή PIC16F628.



πλδεζκνινγία Δμόδσλ
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Γηα ηελ ρξήζε ηεο εληνιήο MOTOR

• Οη κηθξνθηλεηήξεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη 

πξνηηκόηεξν λα θαιήο 

πνηόηεηαο. 

• Να ηξνθνδνηνύληαη κέζσ 

ηνπ εηδηθνύ 

νινθιεξσκέλνπ 

θπθιώκαηνο L293D πνπ 

ζα ζπλδεζεί ζηηο εμόδνπο 

ηνπ κηθξνειεγθηή.

Μηθξ

νειε

γθηήο

Out1

Υξήζε 

δύν 

αθξνδεθηώ

λ (Out0 & 

Out1) γηα 

ηε 

ζύλδεζε 

ηνπ 

κηθξνηζίπ 

L293D

Out0



Kλαζζικοί μικροκινηηήρες ηοσ 

εργαζηηρίοσ

Μπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζην κηθξνειεγθηή 
γηα  λα ιεηηνπξγήζνπλ δεμηόζηξνθα-
αξηζηεξόζηξνθα, κε ηε βνήζεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Logicator, αλ ζηηο εμόδνπο  
ρξεζηκνπνηεζνύλ δύν ειεθηξνλόκνη (θαη 
εληζρπηέο Darlighton θπζηθά), ζηνπο 
νπνίνπο ζα ζπλδεζνύλ θαη νη 
κηθξνθηλεηήξεο. Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηεζεί  θαηάιιεια ε εληνιή 
OUTPUTS ζην πξόγξακκα Logicator. 



Παράδειγμα

• Μηα βηνκεραλία παηρληδηώλ γηα λα εληππσζηάζεη παηδηά 
ειηθίαο κέρξη 5 ρξόλσλ, ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη 
αξθνπδάθηα ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ σο αθνινύζσο: 

• Όηαλ ην παηδάθη ζηαζεί κπξνζηά από ην αξθνπδάθη θαη 
ξίμεη ηε ζθηά ηνπ πάλσ ζην ζώκα ηνπ αξθνύδνπ 
ελεξγνπνηείηαη έλαο κνπζηθόο βνκβεηήο γηα 20δεπη..

• Η κνπζηθή ζπλερίδεη λα παίδεη έζησ θαη αλ ην παηδάθη 
έρεη απνκαθξπλζεί από θνληά ηνπ. 

• Αλ ην παηδάθη πηάζεη ην ρέξη ηνπ αξθνύδνπ – κεηά πνπ ζα 
ηειεηώζεη κνπζηθή- ηόηε ζ’ απηόλ αλαβνζβήλνπλ γηα 10 
δεπη. δύν θόθθηλεο δίνδνη θσηνεθπνκπήο πνπ ππάξρνπλ 
ζηα κάηηα ηνπ”.



1. Δίζνδνη

• Είζνδνο Α :   

• Αλίρλεπζε ζθόηνπο (ζθηάο παηδηνύ) →ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
θσηναληηζηάηεο  θαη σο εθ ηνύηνπ ε είζνδνο είλαη 
αλαινγηθή. 

• Είζνδνο Β:

• Αλίρλεπζε ην πηάζηκν ηνπ ρεξηνύ ηνπ αξθνύδνπ από ην 
παηδάθη → ζα ρξεζηκνπνηεζεί δηαθόπηεο κεκβξάλεο (ή 
σζηηθόο) θαη σο εθ ηνύηνπ ε είζνδνο είλαη ςεθηαθή.

• Λνγηθέο θαηαζηάζεηο εηζόδνπ Β:

• Γηαθόπηεο παηεκέλνο 1 (ON)

• Γηαθόπηεο απάηεηνο   0 (OFF



2. Έμνδνη

3. Δπεμεξγαζία

• Έμνδνο Α :  Βνκβεηήο 

• Έμνδνο Β :  Γίνδνο θσηνεθπνκπήο

• Έμνδνο Γ :  Γίνδνο θσηνεθπνκπήο

• Από ηα είδε ησλ εηζόδσλ θαίλεηαη όηη 

ρξεηαδόκαζηε κηα αλαινγηθή, κηα ςεθηαθή είζνδν 

θαη ηξεηο εμόδνπο. Η αλάγθε ηεο αλαινγηθήο 

εηζόδνπ επηβάιιεη ηε ρξήζε ηνπ κηθξνειεγθηή 

PIC16F628 πνπ έρεη αλαινγηθέο εηζόδνπο 



Πίλαθαο εηζόδσλ θαη εμόδσλ  ηνπ 

πξνβιήκαηνο 
Είζοδορ/έξοδο

ρ

Εξάπηημα Κωδικόρ 

ζηο 

κύκλω

μα

Απιθμόρ 

ειζόδος/

εξόδος

μικποελεγκ

ηή

Ακποδέκηηρ 

μικποελεγ

κηή

Δίζοδορ Α θωηοανηιζηάηηρ LDR Analogue1 18

Δίζοδορ Β Γιακόπηηρ μεμβπάνηρ PS2 In2 1

Έξοδορ  Α Βομβηηήρ (και 

ηπανζίζηοπ)

BZ Out6 12

Έξοδορ  Β Γίοδορ θωηοεκπομπήρ LED2 Out5 11

Έξοδορ  Γ Γίοδορ θωηοεκπομπήρ LED1 Out4 10



Σν ειεθηξνληθό θύθισκα πνπ 

δίλεη ιύζε ζην πξόβιεκα 
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In3

in4
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