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Σηιμου Δζςποινα                      ΠΕ19 
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ΣΧΕΔΙΟ    ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1ο   Ε. Κ.  Αιγίου 



 
Οι εικόνεσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν παροφςα εργαςία προζρχονται από τον επίςθμο 

ιςτότοπο του Arduino (https://www.arduino.cc), κακϊσ και από το λογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα 
(open source) Fritzing (http://www.fritzing.org). Σο Fritzing χρθςιμοποιικθκε επίςθσ για τθν 
παραγωγι όλων των ςχεδίων των κυκλωμάτων ςτα φφλλα εργαςίασ. 

 
Επίςθσ όπου χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία ι αναφορζσ, αναφζρονται εκεί και οι πθγζσ τουσ, 

αλλιϊσ αναφζρονται ςτθν βιβλιογραφία. 

 
 
 
 

τα πλαίςια τησ επιμόρφωςησ OH4HS του Εργαςτηρίου Ψηφιακϊν υςτημάτων και Επεξεργαςίασ 

Ψηφιακϊν Μζςων (DSMC) του Ελληνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτημίου (ΕΑΠ) δεχόμαςτε να διανεμηθεί 

δωρεάν η παροφςα εργαςία ςε όλουσ τουσ επιμορφοφμενουσ ςυναδζλφουσ αλλά και ςε κάθε άλλη 

περίπτωςη που θεωρεί το DSMC, πάντα για μη εμπορική χρήςη, καθϊσ και να ςυμπεριλαμβάνεται 

ολόκληρη ή μζροσ τησ  (επιθυμιτή προαιρετικά, βιβλιογραφική αναφορά). 
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Με επιφφλαξη παντόσ δικαιϊματοσ.  
 

Απαγοπεύεηαι η ανηιγπαθή, αποθήκεςζη και διανομή ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ, εξ’ ολοκλήπος ή 
ημήμαηορ αςηήρ, για εμπορικό σκοπό. Επιηπέπεηαι η αναηύπυζη, αποθήκεςζη και διανομή για ζκοπό μη 
κεπδοζκοπικό, εκπαιδεςηικήρ ή επεςνηηικήρ θύζηρ, με ηην πποϋπόθεζη να αναθέπεηαι η πηγή πποέλεςζηρ 
και να διαηηπείηαι ηο παπόν μήνςμα. Παπάγυγα έπγα επιηπέπονηαι για μη εμποπικούρ ζκοπούρ και με 
αναθοπά ζηο παπόν έπγο. Επυηήμαηα πος αθοπούν ηη σπήζη ηηρ επγαζίαρ για κεπδοζκοπικό ζκοπό 
ππέπει να απεςθύνονηαι ππορ ηοςρ ζςγγπαθείρ. 

Οι απότειρ και ηα ζςμπεπάζμαηα πος πεπιέσονηαι ζε αςηό ηο έγγπαθο εκθπάζοςν ηοςρ ζςγγπαθείρ 
και δεν ππέπει να επμηνεςθεί όηι ανηιπποζυπεύοςν ηιρ επίζημερ θέζειρ οποιοςδήποηε θοπέα αναθέπεηαι 
ζηην παπούζα επγαζία. 
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ΜΑΘΗΜΑ:   Εργαςτήριο Ψηφιακϊν υςτημάτων - Μικροελεγκτζσ 

ΣΑΞΗ:           Γ  Ηλεκτρονικϊν ΕΠΑΛ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: Αιςθητήριεσ Διατάξεισ με τον μΕ Arduino – Μελζτη του ψηφιακοφ 

αιςθητήρα  DS18B20 τησ Dallas Semiconductors (Maxim) 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:   3 Ϊρεσ (εργαςτήριο) 

 

 

Ειςαγωγή 

Αυτι θ Θεματικι ενότθτα προχποκζτει, ότι ζχουν προθγθκεί άλλεσ ςτισ οποίεσ ο μακθτισ ζχει 

γνωρίςει τθν αναπτυξιακι πλατφόρμα του Arduino και πλζον είναι ςε κζςθ να εργάηεται ςτο 

περιβάλλον ανάπτυξθσ IDE,  να υλοποιεί προγράμματα με εντολζσ τθσ γλϊςςασ wiring, να 

τροποποιεί και να ενςωματϊνει τμιματα κϊδικα και βιβλιοκικεσ και να προγραμματίηει τον 

μικροελεγκτι, όπωσ και να υλοποιεί τισ απαραίτθτεσ ςυνδεςμολογίεσ. 

Ζχοντασ ιδθ υλοποιιςει μια ςειρά από αςκιςεισ ειςαγωγικοφ επιπζδου είναι πλζον 

εξοικιωμζνοσ με τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ του μικροελεγκτι και αςχολείται πλζον με τθν 

ςφνδεςθ και μελζτθ τθσ λειτουργίασ νζων διατάξεων ςε πιο ολοκλθρωμζνεσ υλοποιιςεισ 

εφαρμογϊν. Προτείνεται να ζχει ιδθ πραγματοποιθκεί και μελετθκεί θ άςκθςθ για το 

αιςκθτιριο κερμοκραςίασ LM35 – LM36, ϊςτε να μπορεί να γίνει και ςφγκριςθ και εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων, με το  Ψθφιακό αιςκθτιριο DS18B20. 

κοπόσ 

κοπόσ τθσ άςκθςθσ είναι θ ςφνδεςθ και θ επικοινωνία του ψθφιακοφ αιςκθτιρα κερμοκραςίασ 

DS18B20 τθσ Dallas με το μικροελεγκτι Arduino και θ μελζτθ του ωσ προσ τισ λειτουργίεσ και τα 

χαρακτθριςτικά που υποςτθρίηει, τθν παραμετροποίθςι του και τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ 

μικροδικτφου (microLAN) με τθν χριςθ πολλϊν αιςκθτιρων ςε ζνα μόνο αγωγό. 

Δευτερεφον ςκοπόσ είναι θ εναςχόλθςι τουσ με τθν πλατφόρμα του arduino ςε πιο προχωρθμζνο 

επίπεδο ςχετικά με ζξυπνα αιςκθτιρια και θ εξάςκθςι τουσ ςτον προγραμματιςμό και τθν χριςθ 

βιβλιοκθκϊν. 

ΣΧΕΔΙΟ    ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 



 

τόχοι 

Να πραγματοποιοφν τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ ςφνδεςθσ και επικοινωνίασ των αιςκθτιρων 

ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

Να πραγματοποιοφν οι μακθτζσ κυκλϊματα με τον μικροεπεξεργαςτι Arduino Uno με 

εναλλακτικζσ τεχνικζσ ςφνδεςθσ και τροφοδότθςθσ. 

Να χρθςιμοποιοφν το περιβάλλον προγραμματιςμοφ IDE και τθν γλϊςςα προγραμματιςμοφ 

Wiring για τον προγραμματιςμό του Arduino και να εκμεταλεφονται τισ διάφορεσ υπάρχουςεσ 

βιβλιοκικεσ. 

Να πραγματοποιοφν αλλαγζσ ςτισ εντολζσ του προγράμματοσ οι μακθτζσ τθ ςθμαςία 

οποιαςδιποτε αλλαγισ ςτον κϊδικα του προγράμματοσ. 

Διδακτική μεθοδολογία 

φνδεςθ με προθγοφμενεσ ενότθτεσ εφαρμογϊν με το Arduino και αναφορά ςτο αιςκθτιριο 

κερμοκραςίασ LM35 και τισ δυνατοτθτζσ του. 

Παρουςίαςθ προβλιματοσ, που κα αναδεικνφει τθν ανάγκθ χριςθσ πιο προθγμζνων διατάξεων. 

υηιτθςθ με τουσ μακθτζσ για τα γενικά χαρακτθριςτικά που πικανόν να επιηθτοφςαμε από μια 

πιο εξελιγμζνθ διάταξθ. 

Παρουςίαςθ του ψθφιακοφ αιςκθτιρα  DS18B20 τθσ Dallas Semiconductors και των 

χαρακτθριςτικϊν του, κακϊσ και εξιγθςθ του τρόπου λειτουργίασ του. 

Για τθν ουςιαςτικότερθ επίτευξθ των ςτόχων τθσ διδαςκαλίασ, κα γίνει χριςθ  εποπτικϊν μζςων 

(βιντεοπροβολζα – διαφάνειεσ), τεχνικζσ ενεργοποίθςθσ τθσ ςυμμετοχικότθτασ των μακθτϊν 

(καταιγιςμό ιδεϊν – ςυηιτθςθσ), χριςθ internet για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν από τουσ 

μακθτζσ κτλ, προκειμζνου οι μακθτζσ να διευρφνουν τισ αντιλιψεισ τουσ ςτον τρόπο προςζγγιςθσ 

και αναηιτθςθσ πρακτικϊν και λφςεων ςε δεδομζνεσ εφαρμογζσ. 

Αξιολόγηςη 

Θ υλοποίθςθ τθσ Εργαςτθριακισ Άςκθςθσ και θ απάντθςθ των ερωτθμάτων και των εργαςιϊν 

που περιλαμβάνει, αποτελεί και τθν αξιολόγθςθ τθσ ενότθτασ. 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ 

 

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΕΞΤΠΝΟΤ ΑΙΘΗΣΗΡΙΟΤ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ DS18B20 ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ARDUINO UNO  

 

Θεωρητική εισαγωγή 

Θ Dallas Semiconductors (Maxim από το 2001) ζχει καταςκευάςει μια οικογζνεια ζξυπνων 

αιςκθτθρίων που περιλαμβάνουν 32-bit ενςωματωμζνο ςτο αιςκθτιριο μικροελεγκτι ο οποίοσ υλοποιεί 

μια ςειρά από προθγμζνα χαρακτθριςτικά κυρίωσ επικοινωνίασ αλλά και προγραμματιςμοφ του 

αιςκθτθρίου. Κφριο χαρακτθριςτικό τθσ οικογζνειασ αυτισ,  το πρωτόκολλο διαςφνδεςθσ 1-wire, που 

επιτρζπει τθν επικοινωνία με ζνα (1) μόνο αγωγό και θ μοναδικι διεφκυνςθ κάκε αιςκθτθρίου, που 

επιτρζπει τθν ςφνδεςθ πολλϊν αιςκθτθρίων με τθν μία αυτι γραμμι. 

Σο ψθφιακό αιςκθτιριο DS18B20 ανικει ςτα ζξυπνα αιςκθτιρια. Ζνα κφριο χαρακτθριςτικό του 

είναι ο μοναδικόσ 64 bit αρικμόσ ταυτότθτασ που ζχει, για να μποροφμε να ςυνδζςουμε δφο ι 

περιςςότερα αιςκθτιρια πάνω ςτον ίδιο δίαυλο 1-Wire. Ζνα άλλο  χαρακτθριςτικό του DS18B20 είναι το 

κερμοκραςιακό του εφροσ που κυμαίνεται από -55 οC μζχρι +125 οC, με ανάλυςθ 9, 10, 11 και 12 bit, 

δθλαδι ανά 0.5, 0.25, 0.125 και 0.0625 οC αντίςτοιχα. Επίςθσ το αιςκθτιριο μπορεί να λειτουργιςει με 

δφο τρόπουσ: είτε με χριςθ εξωτερικισ τροφοδοςίασ είτε με παραςιτικι τροφοδοςία, δθλαδι 

τροφοδοςία από τθ γραμμι δεδομζνων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα1: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΙΘΗΣΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ DS18B20 



ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ – ΤΛΙΚΑ 

 

 ΕΞΑΡΣΗΜΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

ARDUINO UNO 1 

 

BREADBOARD 1 

 

DS18B20 2 

 
ΑΝΣΙΣΑΘ 4,7KΩ 1 

 

ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΤΝΔΕΕΩΝ 

3 ΜΑΤΡΑ 
3 ΚΟΚΚΙΝΑ  
1 ΚΙΣΡΙΝΟ 

 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Θ εργαςία κα υλοποιθκεί ςε 3 Φάςεισ. Αρχικά κα μελετιςουμε τουσ τρόπουσ τροφοδοςίασ 

του κυκλϊματοσ (με παραςιτικι και χωρίσ), ςτθν ςυνζχεια κα διαβάςουμε τθν ταυτότθτα 

(διεφκυνςθ) από δφο διαφορετικά αιςκθτιρια και τζλοσ κα μελετιςουμε τθν ανάλυςθ μζτρθςθσ 

(οριςμόσ bit) του αιςκθτιρα. 

 

 



Α. ΤΝΔΕΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ - ΕΤΡΕΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΣΟΤ ΑΙΘΗΣΗΡΑ. 

 

ΠΡΟΟΧΗ:  Για ΚΑΘΕ αλλαγι ςτο κφκλωμα, ΑΠΟΤΝΔΕΟΤΜΕ πρϊτα τθν τροφοδοςία. 

 

Βήμα 1.  υνδεςμολογιςτε το κφκλωμα όπωσ ςτθν εικόνα 2. 

 

 

 

 

Βήμα 2.  Πλθκτρολογιςτε το παρακάτω πρόγραμμα και φορτϊςτε το ςτο Arduino. 

 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

// Θ επικοινωνία oneWire κα γίνει μζςω τθσ πόρτασ 2 του ARDUINO 

#define ONE_WIRE_BUS 2 

// Ρφκμιςθ τθσ oneWire για επικοινωνία με οποιαδιποτε oneWire ςυςκευι 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

// Ορίηουμε onewire επικοινωνία για τον αιςκθτιρα  

DallasTemperature sensors(&oneWire); 

Εικόνα 2: Σο DS18B20 ΜΕ ΠΑΡΑΙΣΙΚΗ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ 



void setup(void) 

{ 

 // Εκκίνθςθ τθσ ςειριακισ με ταχφτθτα 9600 bits/sec  

 Serial.begin(9600); 

 Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo"); 

 // Ζναρξθ βιβλιοκικθσ 

 sensors.begin(); 

//Εφρεςθ και εκτφπωςθ του τρόπου τροφοδοςίασ του αιςκθτιρα   

  Serial.print("Parasite power is: "); 

 if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON"); 

 else Serial.println("OFF"); 

} 

void loop(void) 

{   

  // Διάβαςμα τθσ κερμοκραςίασ και εκτφπωςθ ςτθ ςειριακι 

  Serial.print("Requesting temperatures..."); 

  sensors.requestTemperatures();  

  Serial.println("DONE"); 

  Serial.print("The temperature is: "); 

  Serial.print(sensors.getTempCByIndex(10)); 

  Serial.println(" Celsius degrees");   

} 

 

Βήμα 3.  Ανοίξτε τθ ςειριακι οκόνθ και απενεργοποιιςτε άμεςα τθν κφλιςθ. 

υμπλθρϊςτε το κενό ςτθν πρόταςθ ςτο παρόν φφλλο ζργου: ‘’ Parasite power is:………’’, 

ςφμφωνα με αυτό που διαβάηετε από τθν ςειριακι οκόνθ και ςτθν ςυνζχεια κλείςτε τθ 

ςειριακι οκόνθ. 

 



Βήμα 4.  Αποςυνδζςτε τον ακροδζκτθ Vdd του DS18B20 από το GND και ςυνδζςτε τον ςτα 5V 

(εικόνα 3).  

Ανοίξτε τθ ςειριακι οκόνθ και απενεργοποιιςτε άμεςα τθν κφλιςθ. υμπλθρϊςτε το κενό 

ςτθν πρόταςθ ‘’ Parasite power is:………’’,  όπωσ ςτο βιμα 3. 

 

 

 

 

Β. ΕΤΡΕΗ ΣΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ (ΔΙΕΤΘΤΝΗ) ΣΟΤ DS18B20. 

 

Βήμα 1.  υμπλθρϊςτε το πρόγραμμα όπωσ παρακάτω  και φορτϊςτε το ςτο Arduino.  (Με 

ζντονα γράμματα είναι οι γραμμζσ που κα προςκζςετε). 

 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

// Θ επικοινωνία oneWire κα γίνει μζςω τθσ πόρτασ 2 του ARDUINO 

#define ONE_WIRE_BUS 2 

// Ρφκμιςθ τθσ oneWire για επικοινωνία με οποιαδιποτε oneWire ςυςκευι. 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

// Ορίηουμε onewire επικοινωνία για τον αιςκθτιρα  

Εικόνα 3: Σο DS18B20 ΜΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ 



DallasTemperature sensors(&oneWire); 

DeviceAddress tempDeviceAddress; 

void setup(void) 

{ 

 // Εκκίνθςθ τθσ ςειριακισ με ταχφτθτα 9600 bits/sec  

 Serial.begin(9600); 

 Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo"); 

 // Ζναρξθ βιβλιοκικθσ 

 sensors.begin(); 

// Εφρεςθ τθσ διεφκυνςθσ του αιςκθτιρα  

sensors.getAddress(tempDeviceAddress, 0); 

// Εκτφπωςθ τθσ διεφκυνςθσ του αιςκθτιρα ςτθ ςειριακι 

Serial.print("Device Address: "); 

 for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) 

  { 

    if (tempDeviceAddress[i] < 16) Serial.print("0"); 

    Serial.print(tempDeviceAddress[i], HEX); 

  } 

  Serial.println(""); 

//Εφρεςθ και εκτφπωςθ του τρόπου τροφοδοςίασ του αιςκθτιρα   

  Serial.print("Parasite power is: "); 

 if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON"); 

 else Serial.println("OFF"); 

} 

void loop(void) 

{   

  // Διάβαςμα τθσ κερμοκραςίασ και εκτφπωςθ ςτθ ςειριακι 



  Serial.print("Requesting temperatures..."); 

  sensors.requestTemperatures();  

  Serial.println("DONE"); 

  Serial.print("The temperature is: "); 

  Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); 

  Serial.println(" Celsius degrees");   

} 

 

Βήμα 2.  Ανοίξτε τθ ςειριακι οκόνθ και απενεργοποιιςτε άμεςα τθν κφλιςθ. 

υμπλθρϊςτε το κενό ςτθν πρόταςθ ‘’ Device Address:………………………………………..’’, 

αντιγράφοντασ από τθν ςειριακι οκόνθ.  Κλείςτε τθ ςειριακι οκόνθ. 

 

Βήμα 3.  Αφαιρζςτε τθν τροφοδοςία και αντικαταςτιςτε το DS18B20 με άλλο. 

Σροφοδοτιςτε το ARDUINO και ανοίξτε πάλι τθ ςειριακι οκόνθ. υμπλθρϊςτε το κενό ςτθν 

πρόταςθ ‘’ Device Address:………………………………………..’’,  όπωσ ςτο βιμα 2. 

 

 

 

Γ. ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΜΕΣΡΗΗ (ΟΡΙΜΟ BIT). 

 

Βήμα 1.  υμπλθρϊςτε το πρόγραμμα όπωσ παρακάτω και φορτϊςτε το ςτο Arduino. (Με 

ζντονα γράμματα είναι οι γραμμζσ που κα προςκζςετε). 

 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

// Θ επικοινωνία oneWire κα γίνει μζςω τθσ πόρτασ 2 του ARDUINO 

#define ONE_WIRE_BUS 2 

// Ανάλυςθ μζτρθςθσ 

#define TEMPERATURE_PRECISION 9 



// Ρφκμιςθ τθσ oneWire για επικοινωνία με οποιαδιποτε oneWire ςυςκευι. 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

// Ορίηουμε onewire επικοινωνία για τον αιςκθτιρα 

DallasTemperature sensors(&oneWire); 

DeviceAddress tempDeviceAddress; 

void setup(void) 

{ 

// Εκκίνθςθ τθσ ςειριακισ με ταχφτθτα 9600 bits/sec  

 Serial.begin(9600); 

 Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo"); 

// Ζναρξθ βιβλιοκικθσ 

 sensors.begin(); 

// Εφρεςθ τθσ διεφκυνςθσ του αιςκθτιρα  

sensors.getAddress(tempDeviceAddress, 0); 

// Οριςμόσ τθσ ανάλυςθσ μζτρθςθσ  

sensors.setResolution(tempDeviceAddress, TEMPERATURE_PRECISION); 

// Εκτφπωςθ τθσ διεφκυνςθσ του αιςκθτιρα ςτθ ςειριακι 

Serial.print("Device Address: "); 

 for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) 

  { 

    if (tempDeviceAddress[i] < 16) Serial.print("0"); 

    Serial.print(tempDeviceAddress[i], HEX); 

  } 

  Serial.println(""); 

//Εφρεςθ και εκτφπωςθ του τρόπου τροφοδοςίασ του αιςκθτιρα   

  Serial.print("Parasite power is: "); 

 



 if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON"); 

else Serial.println("OFF"); 

} 

void loop(void) 

{   

// Διάβαςμα τθσ κερμοκραςίασ και εκτφπωςθ ςτθ ςειριακι 

  Serial.print("Requesting temperatures..."); 

  sensors.requestTemperatures();  

  Serial.println("DONE"); 

  Serial.print("The temperature is: "); 

  Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); 

  Serial.println(" Celsius degrees");   

} 

 

 

Βήμα 2.  Ανοίξτε τθ ςειριακι οκόνθ και μεταβάλλοντασ τθ κερμοκραςία του αιςκθτιρα 

ακουμπϊντασ το με τα δάκτυλά ςασ, καταγράψτε 10 ςυνεχόμενεσ μετριςεισ που κα αφοροφν 

το διάςτθμα που θ κερμοκραςία μεταβάλλεται. 

Προςπακιςτε από τισ μετριςεισ που καταγράψατε να βρείτε το ελάχιςτο βιμα μεταβολισ. 

 

Βήμα 3.   Αλλάξτε τθν τιμι τθσ ςτακεράσ TEMPERATURE_PRECISION ςε 10 και φορτϊςτε πάλι 

το πρόγραμμα ςτο ARDUINO. 

Βήμα 4.  Επαναλάβετε το βιμα 2. 

Βήμα 5.  Επαναλάβετε το βιμα 3  κζτοντασ 11 τθ ςτακερά TEMPERATURE_PRECISION 

Βήμα 6.  Επαναλάβετε το βιμα 2. 

Βήμα 7.  Επαναλάβετε το βιμα 3  κζτοντασ 12 τθ ςτακερά TEMPERATURE_PRECISION 

Βήμα 8.  Επαναλάβετε το βιμα 2. 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

 

Από τθν διαδικαςία τθσ Αςκιςεωσ να διατυπϊςετε τα ςυμπεράςματά ςασ,  όπωσ 

προκφπτουν από τα χαρακτθριςτικά του αιςκθτιρα που μελετικθκαν και να εκφράςετε ιδζεσ και 

απόψεισ για πικανζσ εφαρμογζσ που κα μποροφςατε να υλοποιιςετε με αυτόν. 

 

Α.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Β……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……… 

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

Γ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΗ  ΕΡΓΑΙΑ 

 

 

1. Να ςχεδιάςετε κυκλωματικό διάγραμμα ςφνδεςθσ, 4 ζξυπνων αιςκθτιρων DS18B20 με 

υλοποίθςθ 1-wire ςφνδεςθσ  ςε Arduino Uno και να γράψετε το αντίςτοιχο πρόγραμμα 

που κα διαβάηει τα δεδομζνα των αιςκθτιρων και κα τα ςτζλνει ςτθν ςειριακι οκόνθ. 

 

2. ε 2θ φάςθ,  κα μποροφςατε αυτά να εμφανίηονται ςε οκόνθ LCD 2 γραμμϊν; 

 

 



 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -- ΠΗΓΕ 

 

Από τθν ιςτοςελίδα τθσ Maxim το αναλυτικό εγχειρίδιο (pdf) του αιςκθτιρα DS18B20. 

https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-

interface/DS18B20.html#popuppdf 

Πολφ καλι απόδοςθ ςτα ελλθνικά, ςτοιχείων του παραπάνω εγχειριδίου αλλά και πολφ καλζσ 

αναλφςεισ και οδθγίεσ, ςτθν πτυχιακι εργαςία (2006) των ΓΚΑΡΣΗΟΝΙΚΑ Χ. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ και 

ΜΙΧΑΘΛ Ν. ΚΑΣΑΡΑ του τμιματοσ Θλεκτρονικισ  ΑΣΕΙ Χανίων Κριτθσ .  

O παρακάτω ςφνδεςμοσ κατεβάηει (downloading) το pdf αρχείο. 

https://www.google.gr/url?GkartzonikasKatsaras.pdf 

 

Από τθν πλθκϊρα των δθμοςιευμάτων ςτο διαδίκτυο ξεχωρίςαμε μεταξφ άλλων και τθν πολφ 

καλι πτυχιακι εργαςία (2013), που ςυμπεριλαμβάνει και αρκετζσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ με τθν 

μορφι Φφλλων Ζργου, των ΧΡΙΣΟΦΙΛΙΔΘ ΑΝΔΡΕΑ και  ΔΕΜΕΝΙΔΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, του τμιματοσ 

Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν του ΑΣΕΙ ερρϊν,  

http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/804 

θ οποία περιζχει και Άριςτθ και πλοφςια βιβλιογραφικι αναφορά από τθν οποία αναφζρουμε 

οριςμζνεσ , άλλεσ γνωςτζσ κλαςςικζσ αλλά και κάποιεσ που βρικαμε ενδιαφζρουςεσ .  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://arduino.cc 

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage 

http://fritzing.org/home/ 

http://wiring.org.co/ 

http://www.ladyada.net/learn/arduino 

http://deltahacker.gr/2009/08/01/arduino-intro 

http://processing.org 

http://www.sparkfun.com 

https://www.adafruit.com 

http://makeprojects.com 

http://www.instructables.com 

http://www.electrojoystick.com/tutorial/?page_id=571 

http://cloud.github.com/downloads/ghadjikyriacou/Learn-Arduino-GR/2-

Θλεκτρικοί_κινθτιρεσ_0001.pdf 

https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/DS18B20.html#popuppdf
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/DS18B20.html#popuppdf
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikyfGMlbvKAhVDPhQKHS1FCwwQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fnefeli.lib.teicrete.gr%2Fbrowse2%2Fstef%2Fhlk%2F2006%2FGkartzonikasKatsaras%2Fattached-document%2F2006GkartzonikasKatsaras.pdf&usg=AFQjCNGTpG1M_9hq3w9-b-pCUs5h3swgIA&bvm=bv.112064104,d.d24
http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/804
https://arduino.cc/
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
http://fritzing.org/home/
http://wiring.org.co/
http://www.ladyada.net/learn/arduino
http://deltahacker.gr/2009/08/01/arduino-intro
http://processing.org/
http://www.sparkfun.com/
https://www.adafruit.com/
http://makeprojects.com/
http://www.instructables.com/
http://www.electrojoystick.com/tutorial/?page_id=571
http://cloud.github.com/downloads/ghadjikyriacou/Learn-Arduino-GR/2-Ηλεκτρικοί_κινητήρες_0001.pdf
http://cloud.github.com/downloads/ghadjikyriacou/Learn-Arduino-GR/2-Ηλεκτρικοί_κινητήρες_0001.pdf


http://www.electronics-lab.com/pic-

ingreek/samples/stepper/Operation_principle_of_stepper_motor.htm 

http://playground.arduino.cc/Main/DirectDriveLEDMatrix 

http://arduino-info.wikispaces.com/UltraSonicDistance 

https://www.electronicsblog.net/ 

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Ping 

http://www.ladyada.net/wiki/tutorials/learn/sensors/ir.html 

http://www.arcfn.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.html 

http://letsmakerobots.com/node/29634 

https://arduino.cc/en/Tutorial/Datalogger 

https://learn.adafruit.com/adafruit-micro-sd-breakout-board-card-tutorial 

http://arduino-info.wikispaces.com/SD-Cards 

http://fritzing.org/projects/nightrider-with-arduino-16-leds-and-two-74hc595/ 

https://www.arduino.cc/en/Reference/ShiftOut 

Επίςθσ πολφ ενθμερωτικι και θ διπλωματικι εργαςία του ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΟΤΗΘ ςτο ΕΘΝΙΚΟ 

ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ πάνω ςτθν Μετάδοςθ Δεδομζνων Μζςω Σου Πρωτοκόλλου I2C. 

https://www.google.gr/url?artemis.ntua.ece/DT2005-0080.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σζλοσ, ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ακολουκοφν εικόνεσ από τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ από το serial 

monitor, κακϊσ και από το ίδιο το κφκλωμα του Arduino. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΙΣΙΚΗ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 1ου DS18B20 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 2ου DS18B20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΤΗ 9 bit ΑΝΑΛΤΗ 10 bit 

ΑΝΑΛΤΗ 11 bit ΑΝΑΛΤΗ 12 bit 



 

 

 

 

 

 

 

 



Σχολική Μονάδα: ΕΠΑ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Συμμετέχοντες Καθηγητές

ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ



Εκπαιδευτικό σενάριο 

 
1. Τίτλος 

«Διδακτική αξιοποίηση του Arduino για τη διδασκαλία της δομής επιλογής» 

 

2. Τάξη/Μάθημα  

• Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. – Τομέας Πληροφορικής – Μάθημα «Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ» 

• Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. – Όλες οι Ειδικότητες – Μάθημα «Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης των Η/Υ ΙΙ» 

 

3. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το διδακτικό σενάριο αφορά το μάθημα του Προγραμματισμού, ωστόσο κατά την πορεία 

υλοποίησης των δραστηριοτήτων γίνεται αναφορά και σε έννοιες που οι μαθητές έχουν ήδη 

συναντήσει ή θα συναντήσουν και σε άλλα γνωστικά πεδία/μαθήματα, όπως για παράδειγμα ο 

Ηλεκτρισμός στο μάθημα της Φυσικής, τα Στοιχεία Ψηφιακής Τεχνολογίας στο μάθημα «Βασικά θέματα 

Πληροφορικής» κ.λπ. 

 

4. Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Το σενάριο σχεδιάστηκε για το μάθημα «Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ» της Β’ τάξης του Τομέα 

Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ., αλλά μπορεί να υλοποιηθεί και στην Γ’ τάξη όλων των Ειδικοτήτων των 

ΕΠΑ.Λ. στο μάθημα γενικής παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές Επιστήμης των Η/Υ ΙΙ». Είναι απόλυτα 

συμβατό με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) του μαθήματος, το οποίο «έχει ως σκοπό 

να αναπτύξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη, ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και 

να μπορούν να επιλύουν προβλήματα αναπτύσσοντας αντίστοιχα προγράμματα σε προγραμματιστικό 

περιβάλλον».  

Ως γλώσσα προγραμματισμού του Arduino επιλέχθηκε η Python, καθώς αυτή προβλέπεται από 

το Α.Π.Σ., που ορίζει ότι «Ως πλαίσιο χρησιμοποιείται και αναπτύσσεται στο μάθημα Αρχές 

Προγραμματισμού Υπολογιστών της Β΄ τάξης η γλώσσα προγραμματισμού Python, της οποίας τα 

στοιχεία και χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται ως αφόρμηση για την εισαγωγή και οικοδόμηση από το 

μαθητή βασικών εννοιών του προγραμματισμού.»  

Η αξιοποίηση του Arduino στο συγκεκριμένο μάθημα και η σχεδίαση των αντίστοιχων 

δραστηριοτήτων αποσκοπούν στο να εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης, 

καθώς καλούνται να επιλύσουν προβλήματα και να προγραμματίσουν διατάξεις που βρίσκουν 

εφαρμογή στον φυσικό κόσμο, κάτι το οποίο προτείνεται και από το Α.Π.Σ.:. «Όσον αφορά τις 

εκπαιδευτικές τεχνικές προτείνεται να ακολουθούνται οι πλέον συμμετοχικές-ενεργητικές εξ αυτών, με 

τη συχνή χρήση αυθεντικών παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόσμο».    

Προαπαιτούμενες γνώσεις  των μαθητών: Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τα βασικά στοιχεία της γλώσσας 

Python (μεταβλητές, τύποι, τελεστές, εντολές input και print, εντολή εκχώρησης, βιβλιοθήκες 

συναρτήσεων) και  είναι σε θέση να εφαρμόζουν τη δομή ακολουθίας για την επίλυση απλών 

προβλημάτων. Δε διαθέτουν καθόλου γνώσεις σχετικά με το Arduino.  

 

5. Σκοπός και στόχοι 

Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι να κατανοήσουν και  να είναι σε θέση να εφαρμόζουν οι 

μαθητές τη δομή επιλογής για να επιλύουν απλά προβλήματα. 

Επιμέρους στόχοι είναι: 

• Να αναγνωρίζουν πότε πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη δομή επιλογής για την επίλυση ενός 

προβλήματος. 

• Να συντάσσουν σωστά τη δομή επιλογής.  

• Να επεξηγούν τη λειτουργία τμήματος κώδικα που περιλαμβάνει δομή επιλογής.  

• Να εφαρμόζουν τη δομή επιλογής για να προγραμματίσουν απλές πειραματικές ηλεκτρονικές 

διατάξεις.  

• Να είναι ικανοί αναγνωρίζουν βασικά δομικά στοιχεία ηλεκτρονικών διατάξεων.  

 



 

• Να διαπιστώσουν τρόπους αξιοποίησης των προγραμματιστικών γνώσεων για τον έλεγχο της 

συμπεριφοράς συστημάτων που χρησιμοποιούνται στον πραγματικό κόσμο (physical 

computing).  

• Να βελτιώσουν τις δεξιότητες συνεργασίας που διαθέτουν για την επίτευξη ενός κοινού 

σκοπού. 

 

6. Διάρκεια 

Η εκτιμώμενη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου είναι 5-6 διδακτικές ώρες. 

 

7.  Οργάνωση τάξης, υλικοτεχνική υποδομή και απαιτούμενο λογισμικό 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων και κάθε ομάδα χρησιμοποιεί 1 σετ Arduino 

(που περιλαμβάνει: πλακέτα, breadboard, καλώδια, LEDs, αισθητήρα θερμοκρασίας) και έναν Η/Υ, στον 

οποίον έχουν εγκατασταθεί: 

• Η γλώσσα Python, έκδοση 2.7.10 (https://www.python.org/downloads/) 

• pySerial (https://pypi.python.org/pypi/pyserial 

• Python Arduino Prototyping API v2 (https://github.com/vascop/Python-Arduino-Proto-API-v2) 

Από τα διαθέσιμα interfaces που επιτρέπουν την επικοινωνία ανάμεσα σε Arduino και Python 

μέσω σειριακής θύρας επιλέχτηκε το Python Arduino Prototyping API v2  για τους εξής λόγους: 

Α. Έχει απλό λεξιλόγιο και συντακτικό, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για μαθητές 

που είναι αρχάριοι στον προγραμματισμό, εφόσον το Arduino χρησιμοποιείται 

συμπληρωματικά, για να ενισχύσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, και όχι ως αυτόνομο 

αντικείμενο διδασκαλίας.  

Β. Υπάρχουν ομοιότητες με τις εντολές της γλώσσας του Arduino και καθίσταται πιο εύκολη η 

μετάβαση σε πιο προχωρημένο επίπεδο, σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να εμβαθύνει 

περισσότερο.        

 

8. Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 

Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας βασίζεται κυρίως σε γνωστικές και 

κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης (εποικοδομητισμός – J. Piaget , ανακαλυπτική μάθηση – J. 

Bruner, κατασκευαστική θεωρία – S. Papert, εμπλαισιωμένη μάθηση – J. Lave) και υιοθετεί την 

ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, η οποία ενθαρρύνει τη συνεργασία των μαθητών και την 

αλληλεπίδραση των ομάδων κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος. Οι δραστηριότητες είναι 

δομημένες με τρόπο ώστε, ενώ αρχικά ο εκπαιδευτικός έχει καθοδηγητικό ρόλο, καθώς οι ομάδες 

προχωρούν σε επόμενες δραστηριότητες και σταδιακά αυτονομούνται, λειτουργεί πλέον 

συμβουλευτικά έως ότου ελαχιστοποιείται η παρέμβασή του (scaffolding). Σε περιορισμένο βαθμό 

αξιοποιούνται οι τεχνικές της διάλεξης και της επίδειξης.   

 

 

 

1
η
  διδακτική ώρα   

(Εισαγωγή στη δομή επιλογής) 

Την 1
η
 ώρα τίθεται στους μαθητές ως πρόβλημα προς επίλυση η δραστηριότητα 4.1.2.3 του 

σχολικού βιβλίου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το οποίο αποτελεί αφορμή για να εξηγήσει με παραδείγματα ο εκπαιδευτικός την έννοια της 

επιλεκτικής εκτέλεσης των εντολών ενός αλγορίθμου. Στη συνέχεια οι μαθητές πληκτρολογούν και 

εκτελούν το παράδειγμα του βιβλίου (σελ. 60):   

 
Στους μαθητές δίνεται φύλλο εργασίας στο οποίο υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την λειτουργία 

και τον κώδικα του προγράμματος.  

[Το φύλλο εργασίας παραλείπεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, καθώς σ’ αυτή την διδακτική ώρα δεν γίνεται 

αξιοποίηση του Arduino. Η περιγραφή όμως έχει συμπεριληφθεί για λόγους πληρότητας]    

 

2
η
  διδακτική ώρα   

(Εισαγωγή στο Arduino – βασικές εντολές προγραμματισμού ) 

Με αφορμή τη δραστηριότητα 4.1.2.3. του βιβλίου, της προηγούμενης διδακτικής ώρας, οι 

μαθητές υλοποιούν ηλεκτρονική διάταξη που θα προσομοιώνει τη λειτουργία του θερμοστάτη και της 

οποίας η συμπεριφορά θα προγραμματιστεί με τη βοήθεια της Python. Ο εκπαιδευτικός αναφέρεται 

στο υλικό μέρος που θα απαιτηθεί και κάνει μια σύντομη παρουσίαση του μικροελεγκτή Arduino και 

των βασικών χαρακτηριστικών του.  

Στους μαθητές δίνονται οι πλακέτες Arduino και τα breadboards, στα οποία υπάρχει έτοιμο 

κύκλωμα με 1 LED (σχήμα 1). Ο εκπαιδευτικός ζητά από τις ομάδες να ανακαλέσουν έννοιες που έχουν 

διδαχθεί στη Φυσική (ηλεκτρισμός, κυκλώματα κ.α.), να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν το 

κύκλωμα. Παρεμβαίνει όπου χρειάζεται για να αποσαφηνίσει, να εξηγήσει ή να συμπληρώσει.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1 

 

Στη συνέχεια οι μαθητές εκκινούν το IDLE της Python. Mε τη βοήθεια του σχετικού φύλλου 

εργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 2
ο
 φύλλο δραστηριοτήτων) και στα πλαίσια της διδακτικής προσέγγισης του 

«μαύρου κουτιού», εξοικειώνονται με βασικές εντολές του Python Arduino Prototyping API v2 για τον 

προγραμματισμό του Arduino. Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί την πορεία εργασίας των ομάδων, αξιολογεί 

την κάθε ομάδα συνολικά, αλλά και τον κάθε μαθητή-μέλος της ομάδας.        

 

3
η
-4

η  
διδακτική ώρα 

(Προσομοίωση θερμοστάτη με LED) 

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες και με τη βοήθεια του σχετικού φύλλου εργασίας 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 3
ο
 φύλλο δραστηριοτήτων) ξεκινούν την υλοποίηση. Αρχικός στόχος είναι η δημιουργία 

και σωστή λειτουργία διάταξης, όπου θα πληκτρολογεί ο χρήστης την υποτιθέμενη τρέχουσα 

θερμοκρασία και ανάλογα με την τιμή που θα δίνει θα ανάβει ένα κόκκινο LED, υποδηλώνοντας τη 

θέρμανση ή ένα μπλε LED, υποδηλώνοντας την ψύξη.  

Για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας οι ομάδες αξιοποιούν το κύκλωμα και το 

πρόγραμμα σε Python της προηγούμενης διδακτικής ώρας. Προσθέτουν στοιχεία στο κύκλωμα, 

τροποποιούν και επεκτείνουν το πρόγραμμα με τις κατάλληλες εντολές και τη χρήση της δομής 

επιλογής. Κάνουν προβλέψεις πριν εκτελέσουν το πρόγραμμα, παρατηρούν το αποτέλεσμα μετά την 

εκτέλεση, το αξιολογούν και κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις μέχρι τα αποτελέσματα να είναι τα 

αναμενόμενα. Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί την πορεία εργασίας των ομάδων, τους παρέχει βοήθεια 

όταν αυτό είναι απαραίτητο, αξιολογεί την κάθε ομάδα συνολικά, αλλά και τον κάθε μαθητή-μέλος της 

ομάδας.         

 

5
η
-6

η  
διδακτική ώρα 

(Τοποθέτηση αισθητήρα θερμοκρασίας) 

Η ολοκλήρωση της δραστηριότητας πραγματοποιείται με την τοποθέτηση του αισθητήρα 

θερμοκρασίας στο breadboard, την κατάλληλη σύνδεσή του με την πλακέτα και την τροποποίηση του 

προγράμματος, ώστε αντί να πληκτρολογεί ο χρήστης την θερμοκρασία, να την διαβάζει ο Η/Υ από τον 

αισθητήρα. Η εκπαιδευτική διαδικασία χωρίζεται σε τρεις φάσεις: 

 

 

 



 

(α) Σύνδεση αισθητήρα 

Με τη βοήθεια του σχήματος του φύλλου εργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 4
ο
 φύλλο δραστηριοτήτων) οι 

ομάδες τοποθετούν τον αισθητήρα στο breadboard και τον συνδέουν κατάλληλα με την πλακέτα. Ο 

εκπαιδευτικός επισημαίνει τα σημεία που πρέπει να προσέξουν.  

(β) Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του αισθητήρα 

Αποτελεί αφορμή για επανάληψη εννοιών που έχουν ήδη διδαχτεί οι μαθητές στο μάθημα 

«Βασικά θέματα Πληροφορικής» (αναλογικό-ψηφιακό, ψηφιοποίηση, ADC, δυαδικό σύστημα). Οι 

μαθητές με τη βοήθεια του σχετικού φύλλου εργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 4
ο
 φύλλο δραστηριοτήτων) και 

την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του αισθητήρα και μαθαίνουν 

την εντολή για ανάγνωση τιμών από τις αναλογικές εισόδους.  

(γ) Τροποποίηση προγράμματος  

Οι μαθητές κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στο πρόγραμμα, ώστε η θερμοκρασία να διαβάζεται 

από τον αισθητήρα χωρίς να χρειάζεται να την πληκτρολογεί ο χρήστης. Εκτελούν το πρόγραμμα και 

ελέγχουν τη σωστή λειτουργία του. 

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με την προσθήκη της εντολής επανάληψης while True πριν από 

την εντολή ανάγνωσης της θερμοκρασίας, ώστε η διάταξη να προσομοιώνει τη λειτουργία του 

θερμοστάτη αδιαλείπτως από τη στιγμή εκτέλεσης του προγράμματος μέχρι τη διακοπή του. Η 

τελευταία προσθήκη μπορεί να συνδεθεί με την αλγοριθμική δομή της επανάληψης, που προβλέπεται 

να διδαχτεί αμέσως μετά.      

 

9. Επεκτάσεις  

Στις ομάδες που ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητες νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο και 

μέχρι να τελειώσουν και οι υπόλοιπες ομάδες, μπορούν να ανατεθούν οι παρακάτω δραστηριότητες 

επέκτασης:   

Α) Τροποποίηση του κυκλώματος, ώστε όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 32 βαθμούς 

Κελσίου να τίθεται σε λειτουργία ένα ανεμιστηράκι, με τη βοήθεια ενός ρελέ.  

Β) Προσομοίωση αυτόματου συστήματος φωτισμού, ώστε ανάλογα με το επίπεδο φωτός να ανάβει ή 

όχι ένα LED. Οι μαθητές υλοποιούν τη διάταξη με την χρήση φωτοαντίστασης και την προσθήκη 

ενός κίτρινου LED.     

 

 

10. Συμπεράσματα 

Το διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε σε ολιγομελές τμήμα 9 μαθητών/-τριών της Β’ τάξης του 

τομέα Πληροφορικής στο μάθημα «Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ». Δημιουργήθηκαν 4 ομάδες 

μαθητών (3 ομάδες  των 2 ατόμων και 1 ομάδα των 3 ατόμων). Χρησιμοποιήθηκαν 4 πλακέτες Arduino 

και 4 Η/Υ του Εργαστηρίου Πληροφορικής (οι 2 πλακέτες Arduino ανήκουν σε καθηγητές και τις 

παραχώρησαν για τις ανάγκες υλοποίησης του σεναρίου). 

Σε ό,τι αφορά την πορεία ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων παρατηρήθηκαν τα εξής: 

2
η
 διδακτική ώρα (Βασικές εντολές προγραμματισμού του Arduino) 

Οι ομάδες ολοκλήρωσαν με επιτυχία και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τις δραστηριότητες του φύλλου 

εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, 1 ομάδα ολοκλήρωσε τις δραστηριότητες σε χρόνο λιγότερο από 15 

λεπτά, ενώ οι άλλες τρεις ομάδες χρειάστηκαν 15-20 λεπτά.       

3
η
- 4

η
 διδακτική ώρα  (Προσομοίωση θερμοστάτη με LEDs) 

2 ομάδες ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητες σε 1 διδακτική ώρα, ενώ οι άλλες 2 χρειάστηκαν 

περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερη βοήθεια από τον εκπαιδευτικό ή τις άλλες ομάδες. Κατά την 

πορεία εργασίας ένας μαθητής ανέφερε – και συμφώνησαν και άλλοι – ότι μ’ αυτόν τον τρόπο 

«μαθαίνει καλύτερα» και ότι «τα καταλαβαίνει πιο καλά» σε σύγκριση με τη συγγραφή και εκτέλεση 

προγραμμάτων χωρίς τη χρήση του Arduino.  

 



 

5η-6η  διδακτική ώρα  (Τοποθέτηση αισθητήρα θερμοκρασίας) 

2 ομάδες ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητες σε 1 διδακτική ώρα και χρειάστηκαν ελάχιστη βοήθεια από 

τον εκπαιδευτικό κατά τη συγγραφή του προγράμματος, ενώ οι άλλες 2 ομάδες χρειάστηκαν 

περισσότερο χρόνο και βοήθεια.  

 

Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ζητήθηκε από τους μαθητές να συμπληρώσουν ανώνυμα 

σύντομο ερωτηματολόγιο με σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις τους σχετικά με την χρήση του 

Arduino στο μάθημα του Προγραμματισμού.  

1. Στην ερώτηση «Με ποιον τρόπο νομίζεις ότι καταλαβαίνεις καλύτερα τον Προγραμματισμό και 

την Python;» 4 μαθητές απάντησαν ότι καταλαβαίνουν καλύτερα με τη χρήση του Arduino, 1 

μαθητής απάντησε «χωρίς τη χρήση του Arduino» και 4 μαθητές απάντησαν ότι γι’ αυτούς δεν 

υπάρχει διαφορά. 

2. Προκειμένου να εκτιμηθεί αν η δημιουργία κυκλωμάτων για την ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων Προγραμματισμού αποτελεί για τους μαθητές πρόσθετο φόρτο εργασίας, 

ρωτήθηκαν «Στα μαθήματα που χρησιμοποιήσαμε το Arduino (α) τι σας δυσκόλεψε 

περισσότερο;». 5 μαθητές απάντησαν «να γράψουμε το πρόγραμμα», 2 μαθητές απάντησαν 

«να φτιάξουμε το κύκλωμα», 1 μαθητής απάντησε «Και τα δύο», 1 μαθητής απάντησε «Κανένα 

από τα 2». (β) «Πού κάνατε τα περισσότερα λάθη;» 2 μαθητές απάντησαν «στο κύκλωμα» και 7 

μαθητές απάντησαν «στο πρόγραμμα».  

3. Στην ερώτηση «Θεωρείτε χρήσιμο ότι μάθατε κάποιες έννοιες/στοιχεία ηλεκτρονικών;» όλοι οι 

μαθητές απάντησαν «ναι». 

4. Τέλος, στην ερώτηση «Με ποιον τρόπο θα προτιμούσατε να συνεχίσουμε το μάθημα;» 7 

μαθητές απάντησαν «Με το συνδυασμό χρήσης Η/Υ και Arduino» και 2 μαθητές απάντησαν 

«Κάποιες φορές με συνδυασμό Η/Υ & Arduino και κάποιες φορές μόνο με Η/Υ» 

 

Από τις απαντήσεις των μαθητών συμπεραίνεται ότι αντιμετώπισαν θετικά τη χρήση του Arduino 

στο μάθημα του Προγραμματισμού, κάποιους τους βοήθησε να αντιληφθούν καλύτερα 

αλγοριθμικές δομές που υλοποιούνται με τη γλώσσα Python και ότι  δεν επιβαρύνθηκαν ιδιαίτερα 

από τις επιπλέον δραστηριότητες για τη δημιουργία των κυκλωμάτων. Επίσης, οι μαθητές δεν είναι 

αρνητικοί σ’ αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας για τη συνέχεια του μαθήματος. 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Φύλλα εργασίας) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2
ο
 Φύλλο δραστηριοτήτων 

 

 

1. Να συνδέσετε την πλακέτα του Arduino σε μια θύρα USB του Η/Υ σας. 

2. Σε ποια θύρα είναι συνδεδεμένη η πλακέτα; Μπορείτε  να το βρείτε με δεξί κλικ στο εικονίδιο «Ο 

Υπολογιστής μου» ���� Ιδιότητες ���� Διαχείριση Συσκευών ���� Θύρες (COM & LPT) 

Απάντηση: …………………………… 

3. Αφού εκκινήσετε το IDLE της Python, να ανοίξετε το πρόγραμμα blink.py  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Να διορθώσετε την 3
η
 εντολή board = Arduino(‘COM7’), πληκτρολογώντας μέσα στις παρενθέσεις 

το όνομα της θύρας που είναι συνδεδεμένο το Arduino στον δικό σας Η/Υ. 

5.  Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα και να το εκτελέσετε. 

6. Τι συμβαίνει στο LED κατά την εκτέλεση του προγράμματος; 

Απάντηση: ………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

7. Να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα και να χρονομετρήσετε πόσα δευτερόλεπτα μένει αναμμένο το 

LED.  Απάντηση: ………… δευτερόλεπτα 

8. Να τροποποιήσετε την εντολή time.sleep(3) σε time.sleep(6) 

9. Να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα και να χρονομετρήσετε πόσα δευτερόλεπτα μένει αναμμένο το 

LED.  Απάντηση: ………… δευτερόλεπτα 

10. Ποια πιστεύετε ότι είναι η λειτουργία της εντολής time.sleep(); 

Απάντηση: ………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

11. Με ποια εντολή δηλώνουμε το pin 13 ως pin εξόδου; 

 Απάντηση: ………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

12. Με ποια εντολή ανάβει το LED; 

Απάντηση: ………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

13. Με ποια εντολή σβήνει το LED; 

 Απάντηση: ………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

14. Τι δηλώνει η εντολή board = Arduino('COMx'); 

Απάντηση: ………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

15. Να αλλάξετε τη συνδεσμολογία στο breadboard, ώστε το LED να συνδέεται πλέον στο pin 12  

16. Nα κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στο πρόγραμμα, ώστε να όταν το εκτελείτε να ανάβει το LED. 

17. Να εκτελέσετε το πρόγραμμα και να διαπιστώσετε τη σωστή λειτουργία  του. 

Βασικές εντολές προγραμματισμού του Arduino 



3
ο
 Φύλλο δραστηριοτήτων  

 

 

Στη συνέχεια, θα προγραμματίσετε το Arduino ώστε να προσομοιώνει τη λειτουργία ενός θερμοστάτη.  

1. Αρχικά, ανοίξτε το πρόγραμμα blink.py και αποθηκεύστε το με νέο όνομα temperature.py 

2. Να τροποποιήσετε το πρόγραμμα ως εξής: 

α. Μόλις ξεκινάει η εκτέλεση του προγράμματος θα ζητείται από τον χρήστη να πληκτρολογήσει 

την θερμοκρασία με το μήνυμα «Ποια είναι η θερμοκρασία του δωματίου σε βαθμούς 

Κελσίου;» και θα την αποθηκεύει στη μεταβλητή temperature 

β. Αν η θερμοκρασία που πληκτρολόγησε ο χρήστης είναι μικρότερη ή ίση με 16, να ανάβει το LED, 

αλλιώς αν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση με 32 να εμφανίζει μήνυμα «Άνοιξε την ψύξη 

του κλιματιστικού και ρύθμισε τη θερμοκρασία» 

3.  Με βάση τα παραπάνω, αν δώσουμε ως τιμή θερμοκρασίας το 15, τι θα πρέπει να συμβεί; 

Απάντηση: ………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

4.  (α) Να εκτελέσετε το πρόγραμμα, δίνοντας ως τιμή θερμοκρασίας το 15. Τι παρατηρείτε;  

Απάντηση: ………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

        (β) Το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο; Αν όχι τότε ελέγξτε αρχικά τη σύνδεση του LED (είναι 

συνδεδεμένο στο pin 12;) Στη συνέχεια ελέγξτε τις εντολές του προγράμματος (Ορίσατε το pin 12 

ως pin εξόδου; Γράψατε στο σωστό σημείο μέσα στην εντολή if… την εντολή για να ανάψει το LED;). 

Κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις και εκτελέστε το ξανά.  

5. Αν δώσουμε ως τιμή θερμοκρασίας το 35, τι θα πρέπει να συμβεί; 

Απάντηση: ………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

6.  (α) Να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα, δίνοντας ως τιμή θερμοκρασίας το 35. Τι παρατηρείτε;  

Απάντηση: ………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

      (β) Το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο; Αν όχι προσπαθήστε να εντοπίσετε το λάθος στο 

πρόγραμμα. (Γράψατε στο σωστό σημείο μέσα στην εντολή if… την εντολή για την εμφάνιση του 

μηνύματος στην οθόνη;). Κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις στο πρόγραμμα και εκτελέστε το ξανά.  

7.  Να επαναλάβετε άλλες δύο φορές την εκτέλεση του προγράμματος και να ελέγξετε τις οριακές τιμές 

16 και 32. Αν τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις 

στο πρόγραμμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσομοίωση θερμοστάτη με LED 



8. Να συνδέσετε το μπλε LED στο breadboard στο pin 13. Μπορείτε να βοηθηθείτε από το παρακάτω 

σχήμα:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Να τροποποιήσετε το πρόγραμμα, έτσι ώστε αφού ο χρήστης πληκτρολογήσει την θερμοκρασία: 

 

 

 

 

 

10. Αν δώσουμε ως τιμή θερμοκρασίας το 34, τι θα πρέπει να συμβεί; 

Απάντηση: ……………………………………………………..………………………………………………………………………… 

11. (α) Να εκτελέσετε το πρόγραμμα, δίνοντας ως τιμή θερμοκρασίας το 34. Τι παρατηρείτε;  

Απάντηση: ………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

      (β) Το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο; Αν όχι προσπαθήστε να εντοπίσετε το λάθος ελέγχοντας 

αρχικά τη συνδεσμολογία στο breadboard. Αν η συνδεσμολογία είναι σωστή, τότε ελέγξτε τις 

εντολές του προγράμματος (Ορίσατε το pin 13 ως pin εξόδου; Γράψατε στο σωστό σημείο μέσα 

στην εντολή if… την εντολή για να ανάψει το μπλε LED;). Κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις και 

εκτελέστε το ξανά.  

 

 

 

Αν η θερμοκρασία που πληκτρολόγησε είναι μικρότερη ή ίση με 16, να ανάβει το κόκκινο 

LED (υποδηλώνοντας τη θέρμανση), αλλιώς αν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση με 

32 να ανάβει το μπλε LED (υποδηλώνοντας την ψύξη), διαφορετικά να εμφανίζεται στην 

οθόνη το μήνυμα «Η θερμοκρασία είναι καλή, δεν χρειάζεται ακόμα ν’ ανοίξεις το 

κλιματιστικό» 



12. Αν δώσουμε ως τιμή θερμοκρασίας το 25, τι θα πρέπει να συμβεί; 

Απάντηση: …………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

13. (α) Να εκτελέσετε το πρόγραμμα, δίνοντας ως τιμή θερμοκρασίας το 25. Τι παρατηρείτε;  

Απάντηση: ………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

      (β) Το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο; Αν όχι προσπαθήστε να εντοπίσετε το λάθος στο 

πρόγραμμα. (Γράψατε στο σωστό σημείο μέσα στην εντολή if… την εντολή για την εμφάνιση του 

μηνύματος στην οθόνη;). Κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις και εκτελέστε το ξανά.  

14. Να εκτελέσετε το πρόγραμμα δίνοντας διάφορες τιμές εισόδου, ώστε να διαπιστώσετε τη σωστή 

λειτουργία του σε κάθε περίπτωση (συμπεριλαμβανομένων και των οριακών τιμών 16 και 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4
ο
 Φύλλο δραστηριοτήτων  

 

 

1. Με τη βοήθεια του παρακάτω σχήματος να τοποθετήσετε στο breadboard τον αισθητήρα 

θερμοκρασίας και να κάνετε τις απαραίτητες συνδέσεις με το Arduino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Να ανοίξετε το πρόγραμμα tempsensor.py 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Να διορθώσετε την 3
η
 εντολή board = Arduino(‘COM7’), πληκτρολογώντας μέσα στις παρενθέσεις 

το όνομα της θύρας που είναι συνδεδεμένο το Arduino στον δικό σας Η/Υ. 

4. Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα και να το εκτελέσετε μερικές φορές. 

 

Τοποθέτηση αισθητήρα θερμοκρασίας 



 

5. Ποια πιστεύετε ότι είναι η λειτουργία του προγράμματος; 

Απάντηση: …………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

6. Η μεταβλητή value περιέχει την ψηφιοποιημένη τιμή που προέρχεται από την αναλογική είσοδο Α0. 

O μετατροπέας Α/D του Arduino διαθέτει ακρίβεια 10-bit. Πόσα διαφορετικά επίπεδα τάσης μπορεί 

να ανιχνεύσει; 

Απάντηση: …………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

7. Με ποια εντολή διαβάζουμε τιμές από την αναλογική είσοδο Α0;     

Απάντηση: …………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

8. Να παρατηρήσετε την πλακέτα του Arduino. Πόσες αναλογικές εισόδους έχει;  

Απάντηση: ……………………….. 

 

9.  Να ανοίξετε το πρόγραμμα temperature.py και να το τροποποιήσετε, ώστε:  

   (α) κάθε φορά που το εκτελείτε, αντί να πληκτρολογεί ο χρήστης τη θερμοκρασία, θα την διαβάζει   

 ο  Η/Υ από τον αισθητήρα θερμοκρασίας.  

 (β) Το κόκκινο LED θα πρέπει να ανάβει αν η θερμοκρασία είναι μικρότερη ή ίση με 16 βαθμούς 

Κελσίου, το μπλε LED θα πρέπει να ανάβει αν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση με 32 

βαθμούς Κελσίου, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απλώς θα σβήνουν τα LED (δεν θα 

εμφανίζεται δηλ. στην οθόνη το μήνυμα «Η θερμοκρασία είναι καλή, δεν χρειάζεται ακόμα ν’ 

ανοίξεις το κλιματιστικό»). 

10. Να εκτελέσετε το πρόγραμμα και να διαπιστώσετε τη σωστή λειτουργία του.  

11. Να προσθέσετε τις κατάλληλες εντολές στο πρόγραμμα ώστε ο αισθητήρας να λαμβάνει συνεχώς 

την θερμοκρασία κάθε 2 δευτερόλεπτα και ανάλογα με την τιμή της να ανάβουν ή όχι τα LED. 

 

 

 

Σημ. Ο κώδικας στο 2. για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας αφορά αισθητήρα TMP36, για αισθητήρα  

       LM35 πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω κώδικας: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σχολική Μονάδα: 1ο ΕΠΑ.Λ. - Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Συμμετέχοντες Καθηγητές

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΔΕΛΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΔΟΔΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΤΖΙΑΚΑΛΦΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΠΡΙΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



 

 

1ο ΕΠΑΛ-ΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ARDUINO 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΔΕΛΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΔΟΔΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΤΖΙΑΚΑΛΦΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 

ΠΡΙΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 



ΑΣΚΗΣΗ 1η  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ LED 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 Σκοπός της άσκησης είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη σημασία των 

συναρτήσεων setup και loop, τη ρύθμιση των ψηφιακών εξόδων (pinMode, 

digitalWrite), την χρήση χρονικών καθυστερήσεων (delay), και τη δήλωση 

κατάλληλων μεταβλητών για τη διευκόλυνση στη συγγραφή του κώδικα. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
2 διδακτικές ώρες 

ΥΛΙΚΑ 
 Ηλεκτρονικός υπολογιστής με εγκαταστημένο το πρόγραμμα  Arduino 

IDE 

 Μικροϋπολογιστής Arduino UNO 

 Raster 

 3 x αντιστάσεις των 220 Ω 

 Κόκκινο led 

 Πράσινο led 

 Πορτοκαλί led 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
1. Συνδεσμολογείστε το παρακάτω κύκλωμα στο Raster 

 

Τα led είναι συνδεμένα στις ψηφιακές εξόδους 12, 11 και 10. 

 

2. Στο ARDUINO IDE γράψτε το παρακάτω πρόγραμμα (χωρίς τα σχόλια 

που είναι γραμμένα με γκρι γράμματα). Προσέξτε να μην ξεχνάτε το ; 

στο τέλος της κάθε εντολής και τις αγκύλες {} 

 

 



void setup()  

{ 

  // Αρχικοποίηση εξόδων 

  pinMode(12,OUTPUT); 

  pinMode(11,OUTPUT); 

  pinMode(10,OUTPUT); 

} 

 

void loop()  

  { 

  int redled = 12; // Ορισμός μεταβλητής κόκκινου led  

  int greenled=11; // Ορισμός μεταβλητής πράσινου led 

  int orangeled=10; // Ορισμός μεταβλητής πορτοκαλί led 

  digitalWrite(redled,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(redled,LOW); 

  digitalWrite(greenled,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(greenled,LOW); 

  digitalWrite(orangeled,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(orangeled,LOW); 

  } 

 

3. Θα δείτε ότι τα led αναβοσβήνουν με μία συγκεκριμένη σειρά. Ποια 

είναι αυτή 

4. Για πόσο χρόνο είναι αναμμένο κάθε led; Αν θέλω να αλλάξω το χρόνο 

ανάμματος κάθε led σε 1,5 sec τι τιμή θα πρέπει να δώσω στην εντολή 

delay; 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Στο κύκλωμα της άσκησης θέλω να αλλάξω τη σειρά με την οποία 

ανάβουν τα led δηλαδή πρώτα να ανάβει το πράσινο μετά το κόκκινο 

και τέλος το πορτοκαλί. Nα συμπληρώσετε τα κενά στις εντολές του 

βρόγχου void_loop() 

 

void loop()  

{ 

  int redled = 12;  

  int greenled=11;  

  int orangeled=10; // Ορισμός μεταβλητής πορτοκαλί led 

  digitalWrite(______,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(_______,LOW); 



  digitalWrite(_______,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(_______,LOW); 

  digitalWrite(_______,HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(________,LOW); 

  } 

 

2. Οι μεταβλητές redled, greenled, orangeled, σύμφωνα με τον κώδικα 

ισχύουν μόνο μέσα στο βρόγχο void loop() και όχι έξω από αυτόν. 

Παράλληλα η δήλωση τους μέσα σ αυτόν μεγαλώνει τη διάρκεια 

εκτέλεσής του. Σε ποιο σημείο του κώδικα πρέπει να δηλωθούν οι 

μεταβλητές ώστε να έχουν ισχύ σε όλη την έκταση του κώδικα. 

a. Πριν από το void setup() 

b. Μέσα στο void setup() 

c. Στο τέλος του κώδικα 

Σημειώστε τη σωστή απάντηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΣΚΗΣΗ 2  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ LED ME XΡΗΣΗ FOR 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Σκοπό της άσκησης αυτής είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρήση της 

δομής επανάληψης FOR η οποία σε πολλές περιπτώσεις προσφέρει οικονομία και 

ευελιξία στη συγγραφή του κώδικα. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
2 διδακτικές ώρες 

ΥΛΙΚΑ 
 Ηλεκτρονικός υπολογιστής με εγκαταστημένο το πρόγραμμα  Arduino 

IDE 

 Μικροϋπολογιστής Arduino UNO 

 Raster 

 3 x αντιστάσεις των 220 Ω 

 Κόκκινο led 

 Πράσινο led 

 Πορτοκαλί led 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
1. Συνδεσμολογείστε το παρακάτω κύκλωμα στο Raster 

 

Τα led είναι συνδεμένα στις ψηφιακές εξόδους 12, 11 και 10. 

2. Στο ARDUINO IDE γράψτε το παρακάτω πρόγραμμα (χωρίς τα σχόλια 

που είναι γραμμένα με γκρι γράμματα). Προσέξτε να μην ξεχνάτε το ; 

στο τέλος της κάθε εντολής και τις αγκύλες {} 

 

 

 

 



void setup()  

{ 

  // Αρχικοποίηση εξόδων 

  pinMode(12,OUTPUT); 

  pinMode(11,OUTPUT); 

  pinMode(10,OUTPUT); 

 } 

void loop()  

  // Ρυθμιση του i ωστε τα led να ανάβουν από το πορτοκαλί(10) 

στο κόκκινο (12) με τη σειρά 

  { 

 for (int i = 10; i < 13;) 

    { 

      digitalWrite(i,HIGH); 

      delay(1000); 

      digitalWrite(i,LOW); 

      i++;  

    } 

 

3. Με ποια σειρά ανάβουν τα led; 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Αν θέλω τα led να ανάβουν από το κόκκινο στο πορτοκαλί πως πρέπει 

να συμπληρώσω τα παρακάτω κενά στο βρόγχο void loop() 

 

for (int i = ____; i >_____;) 

 

      i _____;  

 

2. Υποθέστε ότι έχετε συνδεμένα 8 όμοια led συνδεμένα στις εξόδους 5 

έως και 12 και θέλετε να αναβοσβήνουν με τη σειρά από το 5 έως το 

12. Γράψτε κατάλληλο πρόγραμμα στο Arduino IDE με βάση των 

κώδικα της άσκησης 2 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΣΚΗΣΗ 3  

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟΥ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Σκοπός της άσκησης αυτής είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τις αναλογικές 

εισόδους τους Arduino, την εντολή ανάγνωσης analogRead() και την μετατροπή 

του αναλογικού σήματος σε κβαντικό 1024 επιπέδων που κάνει ο 

μικροϋπολογιστής δίνοντας τιμές από 0 έως το 1023. Χρησιμοποιήσαμε το 

ποτενσιόμετρο αντί ενός αισθητήρα γιατί δίνει όλη την γκάμα των τιμών που 

αναφέραμε παραπάνω και γιατί η προσαρμογή των προγραμμάτων που θα 

ακολουθήσουν, στη χρήση αισθητήρων γίνεται πιο εύκολη. 

Επίσης στην άσκηση αυτή γίνεται χρήση της σειριακής θύρας επικοινωνίας 

Serial, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να τη χρησιμοποιούν για να 

παρουσιάζουν τιμές από την ανάγνωση των αναλογικών εισόδων στην κονσόλα 

μέσω των εντολών Serial.begin() και Serial.println()  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
1 διδακτική ώρα 

ΥΛΙΚΑ 
 Ηλεκτρονικός υπολογιστής με εγκαταστημένο το πρόγραμμα  Arduino 

IDE 

 Μικροϋπολογιστής Arduino UNO 

 Raster 

 1 x ποτενσιόμετρο των 10 ΚΩ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
1. Συνδεσμολογείστε το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος 

 



2. Στο ARDUINO IDE γράψτε το παρακάτω πρόγραμμα (χωρίς τα σχόλια 

που είναι γραμμένα με γκρι γράμματα). Προσέξτε να μην ξεχνάτε το ; 

στο τέλος της κάθε εντολής και τις αγκύλες {} 

 

void setup()  

{ 

  // Αρχικοποίηση σειριακής επικοινωνίας στα 9600 bps 

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

// Δήλωση μεταβλητής για την αναλογική είσοδο Α0 που συνδέεται 

το ποτενσιόμετρο 

int potvalue = analogRead(A0); 

  // μετατροπή της εισόδου Α0 (0 - 1023) σε τάση (0 - 5V) 

float voltage = (potvalue/1023.0)*5.0; 

// Εκτύπωση των τιμών της voltage στην σειριακή οθόνη 

Serial.println(voltage);  

delay(1);        // καθυστέρηση 1 msec ανάμεσα στις αναγνώσεις 

για σταθερότητα 

} 

 

3. Στο Arduino IDE ανοίξτε την κονσόλα από το μενού Εργαλεία  

Σειριακή οθόνη. Ρυθμίστε τα bps σε 9600. 

4. Στρέψτε το ποτενσιόμετρο και παρατηρείστε τις ενδείξεις τάσης που 

σας δίνει η κονσόλα. 

5. Μέσα στο βρόγχο void loop() αλλάξτε την εντολή  

float voltage = (potvalue/1023.0)*5.0; σε  

int voltage = (potvalue/1023)*5; 

Τρέξτε τον κώδικα ποια είναι τώρα η διαφορά των ενδείξεων στην 

κονσόλα; Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.  

 



ΑΣΚΗΣΗ 4  

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ IF 
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ LED ΚΑΙ ΒΟΜΒΗΤΗ (BUZZER) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση της 

ΙF για την εισαγωγή συνθηκών που τροποποιούν τις εξόδους. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
2 διδακτικές ώρες 

ΥΛΙΚΑ 
 Ηλεκτρονικός υπολογιστής με εγκαταστημένο το πρόγραμμα  Arduino 

IDE 

 Μικροϋπολογιστής Arduino UNO 

 Raster 

 3 x αντιστάσεις των 220 Ω 

 Κόκκινο led 

 Πράσινο led 

 Πορτοκαλί led 

 Ποτενσιόμετρο 10 ΚΩ 

 Piezo Buzzer  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
1. Συνδεσμολογείστε το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος 

 

Στην άσκηση αυτή μετριέται η τάση του ποτενσιόμετρου μέσω της θύρας Α0. 

Ανάλογα με την τιμή της τάσης ανάβουν τα αντίστοιχα led, πορτοκαλί για χαμηλή 

τάση, πράσινο για μεσαία τάση, κόκκινο για υψηλή τάση. Στην περίπτωση της 

υψηλής τάση πρέπει να σφυρίζει o βομβητής (buzzer), ενώ στις άλλες περιπτώσεις 



πρέπει να είναι απενεργοποιημένος. Για τον βομβητή θα χρησιμοποιηθούν οι 

εντολές tone(pin, frequency) για την ενεργοποίηση του και noTone() για την 

απενεργοποίηση του. O βομβητής είναι συνδεμένος στην έξοδο 8 γιατί αυτή 

παρέχει ψηφιακό σήμα διαμορφωμένο κατά παλμούς PWM που μπορεί να παράγει 

τον ήχο των 1000 Ηz στο buzzer. 

2. Στο ARDUINO IDE γράψτε το παρακάτω πρόγραμμα (χωρίς τα σχόλια 

που είναι γραμμένα με γκρι γράμματα). Προσέξτε να μην ξεχνάτε το ; 

στο τέλος της κάθε εντολής και τις αγκύλες {} 

 

// Δήλωση μεταβλητών για τις ψηφιακές εξόδους 10,11,12 των led και 8 

για το buzzer 

int redled = 12; 

int greenled = 11; 

int orangeled = 10; 

int buz = 8; 

void setup()  

{ 

    // Αρχικοποίηση σειριακής επικοινωνίας στα 9600 bps 

  Serial.begin(9600); 

  // Αρχικοποίηση των ψηφιακών εξόδων 10,11,12 

  pinMode(redled,OUTPUT); 

  pinMode(greenled,OUTPUT); 

  pinMode(orangeled,OUTPUT); 

  pinMode(buz,OUTPUT); 

} 

void loop()  

{ 

  // Δήλωση μεταβλητής για την αναλογική είσοδο Α0 που συνδέεται το 

ποτενσιόμετρο 

  int potvalue = analogRead(A0); 

  // μετατροπή της εισόδου Α0 (0 - 1023) σε τάση (0 - 5V) 

  float voltage = (potvalue/1023.0)*5.0; 

  Serial.println(voltage); 

  delay(1);         

  /* Έλεγχος τάσης και αντίστοιχο άναμμα led 

   *  Αν η τάση είναι <= 2 V ανάβει το κόκκινο led 

   *  Αν η τάση είναι ανάμεσα στα 2 και στα 4 V ανάβει το πράσινο led 

   *  Αν η τάση ξεπεράσει τα 4 V ανάβει το κόκκινο led 

   */ 

  if (voltage <= 2) 

    { 

      digitalWrite(orangeled,HIGH); 

      digitalWrite(greenled,LOW); 



      digitalWrite(redled,LOW); 

      noTone(buz); 

    } 

    else if (voltage > 2 && voltage <= 4) 

     { 

      digitalWrite(orangeled,LOW); 

      digitalWrite(greenled,HIGH); 

      digitalWrite(redled,LOW); 

      noTone(buz); 

     } 

     else 

     { 

     digitalWrite(orangeled,LOW); 

     digitalWrite(greenled,LOW); 

     digitalWrite(redled,HIGH); 

     tone(buz,1000);  // Παραγωγή ήχου 1000 Ηz από τον βομβητή 

     } 

} 

 

Στο Arduino IDE ανοίξτε την κονσόλα από το μενού Εργαλεία  Σειριακή 

οθόνη. Ρυθμίστε τα bps σε 9600. 

3. Στρέψτε το ποτενσιόμετρο και παρατηρείστε τις ενδείξεις τάσης που 

σας δίνει η κονσόλα. Επίσης παρατηρείστε τα όρια της τάσης που 

ανάβουν τα αντίστοιχα led. Από ποια τιμή τάσης και πάνω σφυρίζει 

το buzzer. 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Γιατί το πρόγραμμα ξεκινάει με την δήλωση των μεταβλητών redled, 

greenled, orangeled, buz ; Aν αυτές δηλώνονταν μέσα στο void setup() 

τι πρόβλημα θα υπήρχε. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

2. Μπορούμε να μετρήσουμε τάσεις μεγαλύτερες από 5 V σε μια 

αναλογική θύρα ; 

………………………………………………………………………………… 

3. Αν μεταβάλουμε τα όρια στα οποία ανάβουν τα led και ενεργοποιείται 

ο βομβητής στα εξής: 

voltage led που ανάβει βομβητής 

κάτω από 1 πορτοκαλί απενεργοποιημένος 

ανάμεσα στο 1 και στο 3 πράσινο απενεργοποιημένος 

πάνω από 3 κόκκινο ενεργοποιημένος 

  



Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κομμάτι κώδικα της IF 

if (__________) 

. 

. 

____ if (______________) 

. 

. 

else 

. 

. 

. 

 

4. Aν στην προηγούμενη ερώτηση είχαμε δύο μόνο συνθήκες ποιο 

κομμάτι της if θα μπορούσαμε να παραλείψουμε 

a. το if () 

b. το else 

c. το else if () 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΣΚΗΣΗ 5  

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Σκοπός της άσκησης είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρήση 

βιβλιοθηκών και συγκεκριμένα με τον σερβοκινητήρα και τον τρόπο λειτουργίας 

του. Επίσης να μπορούν να χρησιμοποιούν τη εντολή map για τη μετατροπή 

κλίμακας των τιμών που επιστρέφει μία μεταβλητή. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
2 διδακτικές ώρες 

ΥΛΙΚΑ 
 Ηλεκτρονικός υπολογιστής με εγκαταστημένο το πρόγραμμα  Arduino 

IDE 

 Μικροϋπολογιστής Arduino UNO 

 Raster 

 Ποτενσιόμετρο 10 ΚΩ 

 Σερβοκινητήρας  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
1. Συνδεσμολογείστε το κύκλωμα της παρακάτω εικόνας 

 

Ο κίτρινος ακροδέκτης του σερβοκινητήρα συνδέεται στην έξοδο 9 η οποία 

έχει τη δυνατότητα παραγωγής παλμών PWM. To ποτενσιόμετρο κατά τα γνωστά 

συνδέεται στην αναλογική είσοδο Α0. 

2. Στο ARDUINO IDE γράψτε το παρακάτω πρόγραμμα (χωρίς τα σχόλια 

που είναι γραμμένα με γκρι γράμματα). Προσέξτε να μην ξεχνάτε το ; 

στο τέλος της κάθε εντολής και τις αγκύλες {} 



 

#include <Servo.h>   // Ανάκληση της βιβλιοθήκης Servo 

 

Servo myservo;   // Δημιουργία αντικειμένου με το όνομα myservo 

 

int potpin = 0;  // Το ποτενσιόμετρο συνδέεται στην είσοδο Α0 

int pot;    // Η μεταβλητή pot παίρνει τις τιμές που δίνει η Α0 

 

 

void setup()  

{ 

Serial.begin(9600); // Αρχικοποίηση της σειριακής επικοινωνίας 

myservo.attach(9);  // Αντιστοιχεί το  pin 9 στο αντικείμενο 

myservo 

} 

void loop()  

{ 

// Διάβασμα της κβαντικής τιμής του ποτενσιομέτρου(0 - 1023) 

pot = analogRead(potpin);   

// Αλλαγή της κλίμακας του των τιμών του pot από 0-1023 σε 0-180 

μοίρες για τον σερβοκινητήρα και ορίσμός της μεταβλητής pos 

int pos = map(pot, 0, 1023, 0, 180);        

// Στρέφει τον σερβοκινητήρα ανάλογα με την τιμή της pos 

myservo.write(pos); 

// Δίνει στην σειριακή οθόνη τις τιμές του ποτενσιόμετρου και τη 

γωνία στροφής του κινητήρα 

Serial.print("pot: ");  

Serial.print(pot); 

Serial.print("  angle: "); 

Serial.println(pos); 

// Καθυστέρηση 20 msec για να προλάβει ο κινητήρας να στρίψει 

delay(20);            

} 

 

Προσέξτε την εισαγωγή της βιβλιοθήκης servo μέσω της εντολής #include.  

3. Τρέξτε τον κώδικα στο Arduino IDE και ανοίξτε την κονσόλα της 

σειριακής οθόνης από το μενού Εργαλεία  Σειριακή οθόνη. Ρυθμίστε 

τα bps σε 9600. 

4. Στρέψτε το ποτενσιόμετρο σε διάφορες τιμές και παρατηρείστε τη 

γωνία στροφής του κινητήρα. Από τις ενδείξεις της σειριακής οθόνης 

συμπληρώστε τις τιμές του sensor στον παρακάτω πίνακα  

 



 angle  pot 

30  

60  

90  

120  

180  

 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Σε ποια θέση στο σκληρό δίσκο βρίσκονται οι βιβλιοθήκες του 

Arduino IDE 

…………………………………………………………………………… 

2. Αν θέλαμε ο σερβοκινητήρας να στρέφεται από 0 έως 120 μοίρες πώς 

θα τροποποιούσατε την εντολή map του προγράμματος. 

…………………………………………………………………………… 

3. Τι κάνει η παρακάτω εντολή map 

float voltage = map (pot, 0, 1023, 0, 5) 

…………………………………………………………………………… 

4. Ποια είναι η διαφορά των παρακάτω εντολών ως προς το αποτέλεσμα 

Serial.print("pot: ");  

Serial.print(pot); 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

  



Scratch για Arduino  

ΣΚΟΠΟΣ  
Σκοπός των παρακάτω ασκήσεων είναι οι μαθητές να μάθουν να 

προγραμματίζουν ένα Arduino, χρησιμοποιώντας το scratch για Arduino (S4A).  

Το Scratch είναι ένα περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού γεγονός που το 

καθιστά ιδανικό για προγραμματισμό από μαθητές μικρότερης ηλικίας. Το S4A 

είναι ένα open source project που μας δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε 

το Arduino με τη βοήθεια του Scratch. Έτσι η μορφή και η απόδοση αυτού του 

σχεδίου μαθήματος έχουν προσαρμοστεί για μαθητές μικρότερης ηλικίας 

(Δημοτικό – Γυμνάσιο). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
2 διδακτικές ώρες 

ΥΛΙΚΑ 
 Ηλεκτρονικός υπολογιστής με εγκαταστημένο το πρόγραμμα  S4A 

 Μικροϋπολογιστής Arduino UNO 

 Raster 

 3 x αντιστάσεις των 220 Ω 

 Κόκκινο led 

 Πράσινο led 

 Κίτρινο led 

 

ΑΣΚΗΣΗ1: Θα κατασκευάσουμε ένα κύκλωμα που θα περιέχει ένα led που 

θα αναβοσβήνει. 

 Κάθε LED έχει δύο άκρα, ένα κοντό και ένα πιο μακρύ , το κοντό είναι η γείωση 

GND 

 

 
 

Το Arduino έχει κάποιες «τρύπες», που ονομάζονται PINS. Το πιο 

σημαντικό είναι το PIN της γείωσης που ονομάζεται GND. Το κοντό 

άκρο από το LED, πρέπει να συνδεθεί στο GND και το άλλο άκρο θα 

συνδεθεί στο PIN 13. 

 
 
 

Προγραμματίζοντας να ανάψει το LED, χρησιμοποιώντας το Scratch για Arduino 

(S4A).  

Όταν η πράσινη σημαία πατηθεί , το LED που βρίσκεται στο PIN13, θα ανάβει για 

πάντα. 

 



 
 
 
 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ2: Πώς θα κάνουμε το LED να αναβοσβήνει κάθε 1 λεπτό, όπως σε 

ένα φάρο  

 

 
 
Μπορείς να κάνεις το LED να αναβοσβήνει γρηγορότερα? Τι θα πρέπει να αλλάξω 

στον παραπάνω κώδικα? 

 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: LED που ανάβει και σβήνει με το πάτημα ενός κουμπιού 

 

 
Στο κύκλωμα του προηγούμενου σχήματος προσθέτουμε ένα διακόπτη «κουμπί», 

μια αντίσταση R2 10 ΚΩ.  Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης το pin 2 του Arduino για 

να διαβάζουμε την κατάσταση του κουμπιού, δηλαδή αν πατήθηκε ή όχι. Σύμφωνα 

με τη συνδεσμολογία, όταν το κουμπί δεν είναι πατημένο τότε στο pin 2, έχουμε 

0V.  Όταν όμως πατιέται, έχουμε +5V. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα σενάριο στο S4A, 

όπου θα ελέγχουμε διαρκώς αν πατήθηκε το κουμπί.  Όσο πατιέται, θα ανάβουμε 

το Led, διαφορετικά θα το σβήνουμε. 

 



 
Ερώτηση: Πως θα πρέπει να αλλάξετε το παραπάνω σενάριο ώστε όταν 

αφήσουμε το κουμπί το LED να σβήνει με καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων; 

 

ΑΣΚΗΣΗ3: Στείλε ένα μήνυμα SOS  
Άρα θα πρέπει να ανάψει το LED για 1 λεπτό, 3 φορές 

Θα περιμένει 1 λεπτό 

Στη συνέχεια να ανάψει το LED για 3 λεπτά, 3 φορές 

Θα περιμένει 1 λεπτό 

Στη συνέχεια να ανάψει το LED για 1 λεπτό, 3 φορές 

 

 
 
Μπορείς να συμμαζέψεις τον παραπάνω κώδικα χρησιμοποιώντας μια 

επανάληψη ? 

 

Ελέγχει εάν έχει 

πατηθεί το κουμπί 



 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ4: Να συνδέσεις στο ARDUINO ένα δεύτερο κίτρινο LED στο PIN 12. Να 

προσέξεις που θα συνδέσεις το «κοντό» άκρο από το LED. Να προγραμματίσεις το 

s4A, ώστε: 

 Να ανάβει το κόκκινο LED για 1 λεπτό και το κίτρινο LED να είναι σβηστό, 

 στη συνέχεια να ανάβει το κίτρινο LED για 1 λεπτό και το κόκκινο LED να 

είναι σβηστό 

 

 
 
Να συνδέσεις στο ARDUINO ένα τρίτο πράσινο LED στο PIN 11. Να προσέξεις που 

θα συνδέσεις το «κοντό» άκρο από το LED. Να κάνεις τα LED να ανάβουν για ένα 

λεπτό το καθένα με την εξής σειρά: κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, κίτρινο. Για να 

γίνεται συνέχεια τι θα πρέπει να κάνεις? 

 
 



 

ΑΣΚΗΣΗ5: Να φτιάξεις ένα φανάρι κυκλοφορίας, όπως φαίνεται στο σχήμα   
 

 
 

 



Σχολική Μονάδα: 1ο ΕΠΑ.Λ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Συμμετέχοντες Καθηγητές

ΛΙΑΝΑ-ΤΟΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ



ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΙΜΩΝ

Στη συγκεκριμένη εργασία θα χρησιμοποιήσουμε αισθητήριο
θερμοκρασίας-υγρασίας, καθώς και LCD οθόνη για την ένδειξη των
μετρήσεων.

Υλικά κατασκευής:Arduino uno, αισθητήρας DHT-11(υγρασίας-θερμοκρασίας), αντίσταση 4,7kΩ, LCD Ι2Cοθόνη, Breadboard .
Περιγραφή κυκλώματος:

Αισθητήρας Υγρασίας/Θερμοκρασίας DHT-11:Το αισθητήριο DHT-11είναι έναοικονομικό και μικρού μεγέθους αισθητήριο με τα εξής χαρακτηριστικά: τάσητροφοδοσίας 5V,σύνδεση ψηφιακό σειριακό πρωτόκολλο , εύρος υγρασίας: 20-90%RH,ακρίβεια υγρασίας +/-5%, εύρος θερμοκρασίας 0-50 °C, ακρίβεια θερμοκρασίας +/_2 °C,χρόνος απόκρισης <5sec.



Για τη συγκεκριμένη κατασκευή αρχικά θα συνδέσουμε το αισθητήριο DHT-11 με τοArduino όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Ι2C LCD ΟθόνηΠρόκειται για LCD οθόνη με ενσωματωμένο άρθρωμα μετατροπής από σειριακή σεπαράλληλη μεταφορά, και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: σύνδεση Ι2C, 20 στήλες x 4γραμμές, παροχή 5V, I2C διεύθυνση 0x27.Ο τρόπος συνδεσμολογίας της φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:



Προγραμματισμός κυκλώματος:

1. Αρχικά εισάγετε στον κώδικα τις βιβλιοθήκες που χρειαζόμαστε (όποιες δενεμπεριέχονται στο ΙDE μπορείτε να τις κάνετε εγκατάσταση):#include <Wire.h> : για το I2C πρωτόκολλο , εμπεριέχεται στο IDE.#include <LiquidCrystal_I2C.h> : για να αναγνωρίσει την οθόνη#include "DHT.h": για να αναγνωρίσει το DHT-112. Για τις υπόλοιπες παραμετροποιήσεις του DHT-11 όπως τον τύπο του, το όνοματου(dht) και τη σύνδεση του στο ψηφιακό pin 2 του Arduino:#define DHTPIN 2     // what digital pin we're connected to#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);Αν θέλετε επιπλέον διερεύνηση, συμβουλευτείτε τα αντίστοιχα παραδείγματατων βιβλιθηκών.3. Ορίστε την LCD I2C διεύθυνση ως 0x27:LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);4. Να γίνει ορισμός 2 μεταβλητών (υγρασίας, θερμοκρασίας) τύπου float.(π.χ h και t αντίστοιχα).5. Στη συνάρτηση setup(), ενεργοποιήστε τη σειριακή θύρα με ρυθμό δεδομένων9600bps για να βλέπετε τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τουπρογράμματος.6. Με τη χρήση της begin, αρχικοποιήστε τα αντικείμενα dht και lcd.7. Με επαναληπτική διαδικασία (χρήση for), να αναβοσβήνει αρχικά η οθόνη 3φορές με διάρκεια 250ms.8. Γράψτε κώδικα που να εμφανίζει αρχικά ένα μήνυμα χαιρετισμού στην οθόνη,καλύπτοντας και τις 4 γραμμές της, διάρκειας 8s .9. Στη συνάρτηση loop(), να γίνει η χρήση των μεθόδων readHumidity καιreadTemperature για τον υπολογισμό των αντίστοιχων μεταβλητών.10. Να εμφανίζονται στη σειριακή οθόνη,  μέσω της σειριακής θύρας, οι τιμές τηςυγρασίας (Humidity%) και της θερμοκρασίας(Temperature °C) στην ίδιαγραμμή και με ρυθμό 5s (χρήση της println).11. Όμοια να εμφανίζονται οι παραπάνω τιμές στην LCD οθόνη με διάρκεια 5s καιμετά η οθόνη να καθαρίζει στιγμιαία (χρήση print και clear).
Ερωτήσεις-Προτάσεις

 Δοκιμάστε να αλλάξετε το ρυθμό που αναβοσβήνει η οθόνη και στην αρχήλειτουργίας, αλλά και κατά τη διάρκεια απεικόνισης μετρήσεων.
 Δοκιμάστε να γράψετε το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού στη setup.
 Πως θα αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης;
 Αν δώσουμε το όνομα sensor στο αισθητήριο, ποιες αλλαγές πρέπει να κάνουμεστον κώδικα;
 Ανοίξτε το σειριακό μόνιτορ του ide για να ελέγξετε αν υπάρχει συμφωνία μετην lcd οθόνη.



 Πειραματιστείτε να συνδέσετε και τον βαρομετρικό αισθητήρα BMP180, για ναφτιάξετε ένα μικρό μετεωρολογικό σταθμό!
 Μπορείτε να μεταδώσετε τα δεδομένα σας (χρήση Ethernet Module, wifiModule… )

ΚΩΔΙΚΑΣ#include <Wire.h> // Comes with Arduino IDE#include <LiquidCrystal_I2C.h>#include "DHT.h"#define DHTPIN 2 // what digital pin we're connected to#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);// set the LCD address to 0x27 for a 20 chars 4 line display// Set the pins on the I2C chip used for LCD connections://                    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpolLiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address/*-----( Declare Variables )-----*/float h ;float t ;void setup() /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/{ Serial.begin(9600); // Used to type in charactersSerial.println("DHT11 and LCD test!");lcd.begin(20,4); // initialize the lcd for 20 chars 4 lines, turn on backlightdht.begin();// ------- Quick 3 blinks of backlight -------------for(int i = 0; i< 3; i++){lcd.backlight();



delay(250);lcd.noBacklight();delay(250);}lcd.backlight(); // finish with backlight on
//-------- Write characters on the display ------------------// NOTE: Cursor Position: Lines and Characters start at 0lcd.setCursor(3,0); //Start at character 4 on line 0lcd.print("Hello, QH4HS");delay(1000);lcd.setCursor(2,1);lcd.print("From ");delay(1000);lcd.setCursor(0,2);lcd.print("EPAL GREVENON");lcd.setCursor(0,3);delay(2000);lcd.print("MEASURE TEMP AND HUM");delay(8000);lcd.clear();lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Start");}/*--(end setup )---*/
void loop() /*----( LOOP: RUNS CONSTANTLY )----*/{delay(2000);



h = dht.readHumidity();t = dht.readTemperature();Serial.print("Humidity: ");Serial.print(h);Serial.print(" %\t");Serial.print("Temperature: ");Serial.print(t);Serial.println(" *C ");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Humidity: ");lcd.print(h);lcd.print("%");lcd.setCursor(0,2);lcd.print("Temperature:");lcd.print(t);lcd.print("*C");delay(5000);lcd.clear();}



Σχολική Μονάδα: 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ

Συμμετέχοντες Καθηγητές

ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΧΟΥΣΑΝΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ



1ο ΕΠΑ.Λ ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΧΟΥΣΑΝΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Προσομοίωση φωτεινού σηματοδότη πεζών και αυτοκινήτων. Οι

σηματοδότες των αυτοκινήτων εναλλάσσονται μέχρι να πατήσει το κουμπί ο πεζός.

Με το πάτημα του κουμπιού ο πεζός ενεργοποιεί το φανάρι προκαλώντας αλλαγή στη

κατάσταση των φαναριών που κάνει τα αυτοκίνητα να σταματήσουν και επιτρέπει

στους πεζούς να διασχίσουν με ασφάλεια το δρόμο.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ :

Διακόπτης ή κουμπί (switch-pushbutton) ονομάζεται το ηλεκτρικό στοιχείο που

μεταβάλλει τη δυνατότητα διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος διάμεσο του. Ο

διακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να απομονώσει μέρος ενός κυκλώματος.

Οι διακόπτες μεταφέρουν τις στοιχειώδεις πληροφορίες 0 ή ψευδής όταν είναι

ανοιχτοί και 1 ή αληθής όταν είναι κλειστοί. Η αλλαγή της κατάστασης ενός διακόπτη

γίνεται είτε μεταβάλλοντας την αγωγιμότητα ενός μέρους του, που παρεμβάλλεται

μεταξύ των ακροδεκτών του, ή αλλάζοντας την απόσταση μεταξύ δύο αγώγιμων

μερών του, που ονομάζονται επαφές. Συνήθως ο πρώτος τρόπος χρησιμοποιείται σε

αυτόματους διακόπτες, ενώ ο δεύτερος σε χειροκίνητους. Σε αυτήν την περίπτωση

μία επαφή είναι σταθερή στη θέση της, ενώ η άλλη μετακινείται μηχανικά.

Οι μηχανικοί διακόπτες έχουν δύο τρόπους σύνδεσης (ενεργοποίησης): Προς την

τάση αναφοράς (pull up) και προς τη γείωση (pull down). Όπως και δύο είναι οι

ορισμοί της "κανονικής κατάστασης" ανάλογα με τη θέση σε ηρεμία: Κανονικά

ανοικτός (N.O.) και Κανονικά κλειστός (N.C.). Όλες οι καταστάσεις είναι ηλεκτρικά

ορισμένες είτε στην τάση αναφοράς (5V) είτε στη γείωση (μηδέν).

Για να διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα μέσω ενός διακόπτη, πρέπει να είναι κλειστός και να

εφαρμοστεί στους ακροδέκτες του διαφορά δυναμικού. Για να μη διέλθει ηλεκτρικό

ρεύμα αρκεί να είναι ανοιχτός, αν και είναι πιθανό να είναι κλειστός και να μη

διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί δεν υπάρχει τάση.



Pull-Down Resistors

Στο παραπάνω σχήμα κάνουμε χρήση pull-down αντίστασης (πρόσδεσης στη

γείωση).Όταν το κουμπί πατηθεί το ρεύμα διαλέγει το μονοπάτι με την μικρότερη

αντίσταση και κινείται από τα 5V προς τη θύρα εισόδου (υπάρχει 100 Ω αντίσταση

στη θύρα εισόδου και 10 kΩ στη γείωση). Η αντίσταση σε σειρά προστατεύει την

ψηφιακή είσοδο από μεγάλες τιμές του ρεύματος. Όταν το κουμπί δεν είναι

πατημένο, η είσοδος συνδέεται με την αντίσταση 10 kΩ και γειώνεται. Χωρίς την

αντίσταση R2, η είσοδος δεν θα συνδεόταν πουθενά όταν το κουμπί είναι πατημένο,

και το ρεύμα θα κυλούσε από την τάση στη γείωση. Σε αυτό το κύκλωμα η θύρα

εισόδου πάντα θα γειώνεται όταν το κουμπί δεν είναι πατημένο και θα οδεύει προς τα

5V όταν το κουμπί πατηθεί. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι δε θα δημιουργηθεί κλειστό

κύκλωμα.

Pull-Up Resistors

Εδώ η διαφορά με το προηγούμενο κύκλωμα είναι ότι έχουμε αντιστρέψει τις θέσεις

της αντίστασης και του κουμπιού. Η αντίσταση τώρα μετατρέπεται σε pull-up



(ανύψωσης σε τάση). Όταν το κουμπί δεν είναι πατημένο η θύρα εισόδου συνδέεται

με τα 5V και η κατάσταση της θα είναι HIGH. Όταν το κουμπί είναι πατημένο το

μονοπάτι που θα ακολουθήσει το ρεύμα (της μικρότερης αντίστασης) είναι προς τη

γείωση, έτσι η είσοδος γειώνεται και αποκτάει κατάσταση LOW. Χωρίς την αντίσταση

μεταξύ των 5V και της γείωσης, δημιουργείται κλειστό κύκλωμα που θα μπορούσε να

καταστρέψει το arduino. Χάρις στην αντίσταση περιορίζεται το ρεύμα.

Η pull-up αντίσταση χρησιμοποιείται συχνότερα σε ψηφιακά κυκλώματα. Με τη

χρήση απλών pull-up και pull-down αντιστατών μπορούμε να διασφαλίσουμε την

κατάσταση μιας θύρας εισόδου πάντα σε HIGH ή LOW κατάσταση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ :

1. Arduino UNO Rev3

2. Solderless breadboard

3. Διακόπτης (tactile switch)

4. 4x 220 Ω

5. 150 Ω

6. 2x Red LED

7. 2x Green LED

8. Yellow LED



Συνδεσμολογία:

Σχηματικό διάγραμμα



Περιγραφή άσκησης :
Το πρόγραμμα ξεκινά με το φανάρι των αυτοκινήτων πράσινο και των πεζών στο

κόκκινο. Μόλις πατήσουμε το κουμπί το πρόγραμμα ελέγχει ότι τουλάχιστον 5

δευτερόλεπτα έχουν περάσει από την τελευταία φορά που το φανάρι άλλαξε χρώμα

ώστε να μη δημιουργηθεί συμφόρηση στη κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Η changeLights() αλλάζει το φανάρι των αυτοκινήτων από πράσινο σε πορτοκαλί και

μετά σε κόκκινο. Στη συνέχεια, το φανάρι των πεζών γίνεται πράσινο, μετά από το

χρονικό διάστημα που ορίζεται στην μεταβλητή crossTime() (ώρα αρκετή για να

επιτρέψει στους πεζούς να διασχίσουν), το πράσινο φανάρι γίνεται φλας ως

προειδοποίηση για τον πεζό να βιαστεί. Τέλος το φανάρι των πεζών γίνεται κόκκινο

και των αυτοκινήτων γίνεται από κόκκινο πράσινο.

Στην παραπάνω άσκηση χρησιμοποιούμε μία pull-down αντίσταση εξασφαλίζοντας

έτσι ότι η χρήση του διακόπτη θα εκληφθεί σωστά από το arduino. Το κύκλωμά μας

περιέχει ένα διακόπτη, ο ένας ακροδέκτης συνδέεται απευθείας στην τάση και ο

άλλος στη ψηφιακή θύρα 2 και ταυτόχρονα στη γείωση αλλά μέσω μιας αντίστασης

που (λόγω θέσης) είναι γνωστή ως pull-down

Αυτό σημαίνει ότι όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός, η θύρα εισόδου γειώνεται και

αποκτάει κατάσταση LOW. Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, δημιουργείται δυναμικό

τάσης 5V και η κατάσταση της εισόδου γίνεται HIGH. Παρατηρώντας αν η είσοδος

είναι HIGH ή LOW μπορούμε να ανακαλύψουμε αν ο διακόπτης είναι ανοιχτός ή

κλειστός. Η παρουσία της αντίστασης μας διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του

κυκλώματος.

Οι μικροελεγκτής έχει τη δυνατότητα να προγραμματίζει τις θύρες του, ως εισόδους ή

εξόδους και την καθεμία ξεχωριστά. Μπορεί επίσης να καθορίσει τη λογική

κατάσταση της κάθε θύρας. Σε περίπτωση που κάποια θύρα είναι έξοδος και

καθοριστεί υψηλή ή χαμηλή στάθμη σε αυτή, μπορεί να δώσει ή να γειώσει

αντίστοιχα ρεύμα μέχρι 40mA. Σε περίπτωση που είναι είσοδος και καθοριστεί HIGH

ή LOW κατάσταση, ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αντίστοιχα η εσωτερική

αντίσταση pull-up. Όταν ένα pin σε έναν μικροελεγκτή είναι ορισμένο ως είσοδος είναι

ευαίσθητο σε εξωτερικούς θορύβους (παράσιτα) που κάνει την ανάγνωση της

κατάστασής του δύσκολη. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν οι λεγόμενες pull-up

αντιστάσεις. Οι αντιστάσεις αυτές βρίσκονται εσωτερικά στον μικροελεγκτή. Όταν

ενεργοποιηθεί για μία είσοδο, τότε η είσοδος αυτή συνδέεται μέσω της αντίστασης με

την τάση και βρίσκεται σε λογική κατάσταση 1. Στη συνέχεια με κάποιο διακόπτη

μπορεί να πάει στο GND και να βρεθεί σε λογική κατάσταση 0. Όταν δούμε μέσω του

κώδικα μας λοιπόν πως κάποια είσοδος είναι σε λογικό 0 σημαίνει πως κάποιος

ενεργοποίησε κάποιο διακόπτη. Οι ενσωματωμένες pull-up αντιστάσεις του arduino,



είναι συνδεδεμένες με τις ψηφιακές αλλά και τις αναλογικές του θύρες. Έχουν τιμή 20

kΩ και για να χρησιμοποιηθούν, πρέπει να ενεργοποιηθούν προγραμματιστικά. Για

να ενεργοποιηθεί η εσωτερική pull-up αντίσταση, πρώτα θέτουμε το pinMode() της

θύρας σε INPUT και μετά θέτουμε τη λογική κατάσταση HIGH στην ίδια θύρα

χρησιμοποιώντας την digitalWrite().

pinMode(pin, INPUT);
digitalWrite(pin, HIGH);
Αν αλλάξουμε το pinMode() της θύρας από INPUT σε OUTPUT, αφού

ενεργοποιήσουμε τις εσωτερικές pull-up αντιστάσεις, τότε η θύρα θα παραμείνει στην

κατάσταση HIGH. Αυτό ισχύει και αντίστροφα: μια θύρα εξόδου που βρισκόταν σε

κατάσταση HIGH και επακόλουθα αλλάζει σε INPUT, θα κρατήσει ενεργοποιημένη

την εσωτερική της pull-up αντίσταση.



Πρόγραμμα

int carRed = 12; // assign the car lights
int carYellow = 11;
int carGreen = 10;
int pedRed = 9; // assign the pedestrian lights
int pedGreen = 8;
int button = 2; // button pin
int crossTime = 5000; // time allowed to cross
unsigned long changeTime; // time since button pressed
void setup() {
pinMode(carRed, OUTPUT);
pinMode(carYellow, OUTPUT);
pinMode(carGreen, OUTPUT);
pinMode(pedRed, OUTPUT);
pinMode(pedGreen, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT); // button on pin 2
// turn on the green light
digitalWrite(carGreen, HIGH);
digitalWrite(pedRed, HIGH);
}
void loop() {
int state = digitalRead(button);
/* check if button is pressed and it is over 5 seconds since
last button
press */
if (state == HIGH && (millis() - changeTime) > 5000) {
// Call the function to change the lights
changeLights();
}
}
void changeLights() {
digitalWrite(carGreen, LOW); // green off
digitalWrite(carYellow, HIGH); // yellow on
delay(2000); // wait 2 seconds
digitalWrite(carYellow, LOW); // yellow off
digitalWrite(carRed, HIGH); // red on
delay(1000); // wait 1 second till its safe
digitalWrite(pedRed, LOW); // ped red off
digitalWrite(pedGreen, HIGH); // ped green on
delay(crossTime); // wait for preset time period
// flash the ped green
for (int x=0; x<10; x++) {
digitalWrite(pedGreen, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(pedGreen, LOW);
delay(250);
}/
/ turn ped red on
digitalWrite(pedRed, HIGH);
delay(500);
//digitalWrite(carYellow, HIGH); // yellow on
digitalWrite(carRed, LOW); // red off
delay(1000);
digitalWrite(carGreen, HIGH);
//digitalWrite(carYellow, LOW); // yellow off
// record the time since last change of lights
changeTime = millis();
// then return to the main program loop
}
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1. Τίτλος σεναρίου

Δημιουργία καταγραφικού θερμοκρασιών και παρουσίασή τους μέσω webserver στο τοπικό δίκτυο.

2. Εκτιμώμενη διάρκεια

Το παρόν διδακτικό σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει 9-10 διδακτικές ώρες. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα
χρειαστούν εννέα διδακτικές ώρες για να ολοκληρώσουν τα φύλλα εργασίας που θα τους δοθούν και μία
διδακτική ώρα για να γίνει η  αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση τους. Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί ότι η
διάρκεια αυτή είναι ενδεικτική και εξαρτάται από την προηγούμενη εμπειρία και τον αριθμό των μαθητών.
Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε διδακτική διαδικασία είναι μοναδική και σε μεγάλο βαθμό
απρόβλεπτη. Δραστηριότητες μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν ή να δοθεί περισσότερος χρόνος
στις ήδη υπάρχουσες.

3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών / προαπαιτούμενες γνώσεις

Στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος του ΕΠΑΛ στην ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού»
της Γ’ Τάξης υπάρχουν:
α) το μάθημα «Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών». Σκοπός του συγκεκριμένου
μαθήματος είναι να αποκτήσει ο μαθητής τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τεχνικές για
ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση αντικειμενοστραφών γλωσσών προγραμματισμού. Η γλώσσα που
χρησιμοποιεί το περιβάλλον του Arduino είναι πολύ κοντά στους στόχους του μαθήματος, επιπρόσθετα
έχει το πλεονέκτημα οι μαθητές να βλέπουν άμεσα και χειροπιαστά τα αποτελέσματα των προγραμμάτων
τους.

β) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών».   Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι
να αποκτήσει ο μαθητής τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και Τεχνικές για ανάπτυξη
εφαρμογών στο Διαδίκτυο ώστε να είναι ικανός να τις αξιοποιεί επαρκώς και να υποστηρίζει τους χρήστες
τους. Το κομμάτι της παρουσίασης και της διεπαφής του χρήστη θα γίνει μέσα από Web forms με χρήση
jquery.
γ) Στο 2ο μέρος του βιβλίου «Προγραμματιστικά Εργαλεία για το διαδίκτυο»  περιέχεται η HTML σαν
βασικό δομικό στοιχείο των εφαρμογών στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού.  Οι μαθητές κατέχουν τις
βασικές δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο έχουν έρθει σε επαφή με τη γλώσσα HTML και την χρήση
φορμών αλλά στην παρούσα εφαρμογή θα γίνει προσέγγιση μέσω jquery . Στο κομμάτι των ηλεκτρονικών
συνδέσεων όπου δεν υπάρχει πρότερη γνώση, οι μαθητές θα βοηθηθούν από έτοιμα παραδείγματα μέσω
αναζήτησης στο διαδίκτυο και από τον καθηγητή.

δ) Στα πλαίσια του μαθήματος project το παρόν διδακτικό σενάριο θα μπορούσε να αποτελέσει «θέμα»
και να απασχολήσει δημιουργικά τους μαθητές για ένα τετράμηνο οπότε εμπλουτίζεται και
παρουσιάζεται ως μία ολοκληρωμένη εφαρμογή.



4. Σκοποί και στόχοι

Σκοπός του παρόντος διδακτικού σεναρίου είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις αλγοριθμικές δομές,
που έχουν διδαχθεί σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, με τη γλώσσα προγραμματισμού του Arduino.
Nα δημιουργήσουν ένα καταγραφικό θερμοκρασιών και να παρουσιάζουν τις θερμοκρασίες μέσω ενός
webserver ο οποίος θα «σερβίρει» τις σελίδες με χρήση jQuery ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Οι στόχοι του συγκεκριμένου σεναρίου είναι:

σε επίπεδο γνώσεων:

 Να αναγνωρίζουν τα βασικά εξαρτήματα που χρειάζεται ο καταγραφέας θερμοκρασιών.
 Να απαριθμούν τις βασικές λογικές ενότητες από τις οποίες αποτελείται ο καταγραφέας

θερμοκρασιών.
 Nα επιλέγουν την κατάλληλες ετικέτες HTML ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα του

περιεχόμενου για την δημιουργία των ιστοσελίδων παρουσίασης των θερμοκρασιών.
 Να χρησιμοποιούν εντολές της γλώσσας προγραμματισμού του Arduino για να παράγουν μία

ιστοσελίδα που προβάλλεται μέσω της Ethernet Shield Module W5100.

σε επίπεδο δεξιοτήτων

 Να αναλύουν ένα σύνθετο πρόβλημα σε άλλα απλούστερα
 Να συνθέτουν μία ολοκληρωμένη κατασκευή από τις ήδη υλοποιημένες απλούστερες ενότητές

της
 Να συνδυάζουν τα διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ακολουθώντας σαφείς οδηγίες και να

δημιουργούν μία ολοκληρωμένη συσκευή.
 Nα εισάγουν σχόλια στα προγράμματά τους.
 Nα χρησιμοποιούν συνδυαστικά τις ετικέτες και παραμέτρους της HTML για την ανάπτυξη των

ιστοσελίδων τόσο της παρουσίασης των θερμοκρασιών όσο και της διεπαφής χρήστη
 Να αναζητούν κριτικά πληροφορίες στο διαδίκτυο για την εξεύρεση λύσης στα προβλήματα που

ανακύπτουν
 Να βρίσκουν και να εγκαθιστούν τις απαραίτητες βιβλιοθήκες ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία

μονάδων στο Arduino.

σε επίπεδο στάσεων

 Να συνεργάζονται και να προσφέρουν τις γνώσεις τους και τις ικανότητες τους στην ομάδα.

5. Συνοπτική περιγραφή της διδασκαλίας

Οι μαθητές έχουν ήδη διδαχτεί τη γλώσσα HTML και είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των
φυλλομετρητών. Επίσης έχουν διδαχθεί τα βασικά της γλώσσας JavaScript. Για την υλοποίηση του
παρόντος σεναρίου θα πρέπει να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του Jquery και για τον σκοπό αυτό
θα γίνει ένα εισαγωγικό μάθημα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο
https://jquery.com/.
Οι μαθητές έχουν επίσης διδαχτεί τις βασικές αλγοριθμικές δομές σε αρκετές γλώσσες
προγραμματισμού αλλά και στο περιβάλλον του Arduino.



Τα φύλλα εργασίας αποτελούν συνθετικό μάθημα με απώτερο σκοπό οι μαθητές να κατασκευάσουν
ένα καταγραφικό θερμοκρασιών με το Arduino υποστηριζόμενο από ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τις
βασικές ετικέτες της γλώσσας HTML, κανόνες μορφοποίησης της τεχνολογίας CSS αλλά και της
βιβλιοθήκης JavaScript jQuery. Αρχικά, θα γίνει  επίδειξη μέσω video projector της βασικής ιδέας ενός
καταγραφικού μέσα από παραδείγματα με προβολή βίντεο και εικόνων από το διαδίκτυο. Έπειτα
μέσα από τη διαδικασία του καταιγισμού ιδεών θα προκύψουν οι βασικές ενότητες του καταγραφικού
θερμοκρασιών που θέλουμε να υλοποιήσουμε.
Στην συνέχεια οι μαθητές θα συνθέσουν ομάδες. Είναι σημαντικό σε κάθε υπολογιστή να κάθονται το
πολύ 2 άτομα.
Η εργασία έχει τρεις λογικές ενότητες, το κομμάτι των ηλεκτρονικών το κομμάτι της σχεδίασης της
διεπαφής και παρουσίασης των θερμοκρασιών με εικονικά δεδομένα και το κομμάτι του  κώδικα στο
περιβάλλον του Arduino υλοποιεί και συνδυάζει τα παραπάνω αλλά με πραγματικά δεδομένα πλέον.
Θα μοιραστούν:
 το πρώτο φύλλο εργασίας που στόχο έχει την εξοικείωση των μαθητών με τον αισθητήρα

Dallas D18B20 αφού ολοκληρωθεί θα γίνει συζήτηση στην ολομέλεια για να αποσαφηνιστούν
τυχόν απορίες.

 το δεύτερο φύλλο εργασίας προαιρετικά στην περίπτωση που θέλουμε οι θερμοκρασίες και
τυχόν άλλα δεδομένα να εμφανίζονται σε μία οθόνη LCD.

Με παρόμοιο τρόπο θα δοθούν και τα υπόλοιπα φύλλα εργασίας.
 Το τρίτο φύλλο εργασίας επιδιώκει την εξοικείωση των μαθητών με την  δικτύωση του Arduino

με την χρήση του Ethernet Shield Module W5100.
 To τέταρτο φύλλο εξοικειώνει τους μαθητές με την SD υπομονάδα της Ethernet Shield Module

W5100 για την δημιουργία και διαχείριση αρχείων στην κάρτα SD.
Πριν από την υλοποίηση του επόμενου φύλλου εργασίας θα γίνει  επίδειξη μέσω video projector της
βασικής δομής ενός εγγράφου σε HTML 5.0 σε συνδυασμό με τη  βιβλιοθήκη JavaScript jQuery. Με
την βοήθεια των παραδειγμάτων από την σελίδα http://learn.jquery.com/,
http://demos.jquerymobile.com/1.4.5/ και http://www.w3schools.com/jquerymobile/ οι μαθητές θα
εξοικειωθούν με το περιβάλλον του JQuery.
 Το πέμπτο φύλλο εργασίας σχετίζεται με την δημιουργία ιστοσελίδων με χρήση του jQuery.
 Το τελευταίο φύλλο είναι η σύνθεση όλων των παραπάνω για την δημιουργία του

καταγραφικού των θερμοκρασιών.

6. Χρήση Η/Υ & Ψηφιακών Μέσων για το Διδακτικό Σενάριο

Για την διδασκαλία του παρόντος σεναρίου θα χρειαστεί ένα εργαστήριο πληροφορικής και σύνδεση
με το διαδίκτυο. Οι υπολογιστές πρέπει να διαθέτουν εγκατεστημένο το περιβάλλον IDE του Arduino.
Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των δύο ατόμων ανά υπολογιστή. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό
να υπάρχει ένας βιντεοπροβολέας και το εργαστήριο να έχει ένα πρόγραμμα διαχείρισης τάξης (π.χ.
netop) για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να δίνει διευκρινιστικές οδηγίες ή για να παίρνει τον έλεγχο
συγκεκριμένου υπολογιστή και να παρουσιάζει στις υπόλοιπες ομάδες τα αποτελέσματα της εργασίας
τους.
Για την υλοποίηση του παραπάνω σεναρίου θα χρειαστούν τα παρακάτω υλικά ανά θέση εργασίας.

1. Arduino MEGA 2560
2. breadboard, καλώδια
3. DS18B20 Temperature Sensor
4. 4.7KΩ αντίσταση
5. I2C 20 x 4 Character LCD Display Module
6. Ethernet Shield Module W5100
7. Καλώδιο Ethernet 2m για την σύνδεση της Ethernet Shield Module W5100 με το τοπικό δίκτυο
8. micro SD card



7. Διδακτικό Συμβόλαιο - Διδακτικός θόρυβος

Η διδασκαλία του προγραμματισμού απαιτεί τη διαμόρφωση κατάλληλων καινοτόμων διδακτικών
προσεγγίσεων.  Ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ
αυτών, η ενεργή συμμετοχή τους στην μαθησιακή διαδικασία και  η καθοδήγηση από το διδάσκοντα
είναι βασικά στοιχεία που συνθέτουν το διδακτικό συμβόλαιο. Τα φύλλα εργασίας που έχουν
σχεδιαστεί βασίζονται στις αρχές του κοινωνικού εποικοδομισμού και της ανακαλυπτικής μάθησης.
Απαιτούν συνεχή παρουσία των μαθητών στην τάξη γιατί οι γνώσεις χτίζονται σταδιακά. Εάν οι
μαθητές απουσιάσουν από κάποιο μάθημα θα οδηγηθούν σε αδυναμία παρακολούθησης της
συνέχειας. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η επιβράδυνση της μαθησιακής διαδικασίας  και
επιπρόσθετος διδακτικός θόρυβος.
Ο διδάσκοντας θα αναλάβει ρόλο συντονιστικό, εμψυχωτικό και καθοδηγητικό  και αν χρειαστεί να

προχωρήσει  σε αλλαγές της σύνθεσης των ομάδων σε περίπτωση που δημιουργηθεί ανεπιθύμητος
διδακτικός θόρυβος.

8. Χρήση εξωτερικών πηγών

Βιβλιογραφία

 Πουλάκης, Ε. (2015). Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino.
Ε. Πουλάκης: Ηράκλειο.

 Αrduino programming notebook, brian w. evans
 Αρχεία βοήθειας από το περιβάλλον του Arduino IDE

Δικτυογραφία

 www.arduino.cc
 http://milesburton.com/Main_Page?title=Dallas_Temperature_Control_Library
 https://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C
 https://jquerymobile.com/
 http://www.w3schools.com/jquerymobile/
 http://playground.arduino.cc/code/time
 http://demos.jquerymobile.com/1.4.5/datepicker/
 http://www.jqplot.com/docs/files/usage-txt.html
 https://cdnjs.com/libraries/jqPlot

Απαραίτητες βιβλιοθήκες

 https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
 https://github.com/PaulStoffregen/OneWire
 https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
 https://github.com/PaulStoffregen/Time

9. Επεκτάσεις /διασυνδέσεις των εννοιών ή των δραστηριοτήτων

Μία επέκταση του συγκεκριμένου σεναρίου θα μπορούσε να είναι η προσθήκη ρελέ και επιπλέων
αισθητήρων θερμοκρασίας και ανάλογα με κάποιο όριο εσωτερικής, εξωτερικής θερμοκρασίας να
δίνεται εντολή στο «κλιματιστικό» να ανάβει ή να σβήνει κατά περίπτωση. Προσθήκη κουμπιών για
τον χειρισμό επιπλέων οθονών με πληροφορίες, για την ενεργοποίηση-απενεργοποίηση της οθόνης,
επαναφορά μέγιστης, ελάχιστης θερμοκρασίας κ.τ.λ.



10. Περιγραφή και ανάλυση των φύλλων εργασίας



1ο Φύλλο εργασίας

Δραστηριότητα 1.

Αναζητήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με τον αισθητήρα θερμοκρασίας D18B20 DALLAS

Και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις

1. Ποια είναι τα ονόματα των ακροδεκτών από τα αριστερά προς τα δεξιά στην παραπάνω εικόνα;
2. Ποιες πιθανές συνδεσμολογίες μπορούμε να έχουμε με τον συγκεκριμένο αισθητήρα;
3. Οι απαραίτητες βιβλιοθήκες για την λειτουργία του είναι ήδη εγκατεστημένες ή πρέπει να τις

εγκαταστήσουμε επιπλέον των βασικών στο περιβάλλον του Arduino;
4. Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ολομέλεια



Δραστηριότητα 2.

Πραγματοποιήστε τις συνδέσεις σύμφωνα με το σχέδιο.

Ακολουθώντας τις οδηγίες στον σύνδεσμο
http://www.milesburton.com/?title=Dallas_Temperature_Control_Library

Βρείτε και εγκαταστήστε τις απαραίτητες βιβλιοθήκες για την λειτουργία του αισθητήρα θερμοκρασίας.

Από τα έτοιμα παραδείγματα file>examples> «Dallas» > ανοίξτε το tester

 Ποια η σημασία των εντολών;

// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino

#define ONE_WIRE_BUS 2

#define TEMPERATURE_PRECISION 9

 Τι θα πρέπει να τροποποιήσουμε για να δουλέψει σωστά το πρόγραμμα με τη συνδεσμολογία του
παραπάνω σχεδίου;

 Με ποια εντολή «διαβάζεται» η θερμοκρασία σε βαθμούς κελσίου από τον αισθητήρα;
 Ελέγξτε αν δουλεύει σωστά η υλοποίησή σας  μέσα από την σειριακή οθόνη του περιβάλλοντος του

Arduino
 Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ολομέλεια

Αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα myD18b20



2ο Φύλλο εργασίας

Δραστηριότητα 1.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C και βρείτε:

1. Την τελευταία έκδοση της βιβλιοθήκης για την οθόνη LCD 2004 του εργαστηρίου, εγκαταστήστε τη στο
περιβάλλον του Arduino.

2. Τις απαραίτητες συνδέσεις της οθόνης LCD 2004 με το Arduino Mega
3. Εντοπίστε το είδος της οθόνης που έχετε συγκρίνοντας την πλακέτα I2C στο πίσω μέρος της οθόνης.
4. Εντοπίστε τον κώδικα εύρεσης της διεύθυνσης της  οθόνης LCD 2004
5. Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ολομέλεια

Δραστηριότητα 2.

 Πραγματοποιήστε τις συνδέσεις σύμφωνα με το σχέδιο.

 Εντοπίστε και αντιγράψτε σε ένα νέο sketch τον κώδικα για την δική σας οθόνη.
 Μεταφορτώστε το στο Arduino. (Σε περίπτωση που δεν βλέπετε τίποτα χρησιμοποιήστε το κώδικα εύρεσης

της διεύθυνσης της  οθόνης LCD 2004) Οι πιο συνηθισμένες διευθύνσεις είναι 0x27, 0x3f
 Τροποποιήστε κατάλληλα τον κώδικα έτσι ώστε να εμφανίσετε τα ονόματά σας με λατινικούς χαρακτήρες.
 Αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα myLCD2014
 Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ολομέλεια

Δραστηριότητα 3

 Συνδυάστε το αρχείο myD18b20 από το φύλλο1 εργασίας, Δραστηριότητα2 με το αρχείο myLCD2014 έτσι
ώστε οι τιμές της θερμοκρασίας να εμφανίζονται στην οθόνη. Αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα
myTemperatureOnLCD2014



3ο Φύλλο εργασίας

Δραστηριότητα 1.

Συμβουλευτείτε τις πληροφορίες στους συνδέσμους

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet

και

https://www.arduino.cc/en/Reference/Ethernet

Αφού πρώτα αποσυνδέστε τα καλώδια της γείωσης, τροφοδοσίας και από το pin3 της προηγούμενης άσκησης αν
είναι ήδη συνδεδεμένα, συνδέστε την Ethernet Shield Module W5100 στο Arduino Mega. Ξανασυνδέστε τα
καλώδια κατάλληλα αλλά αυτή τη φορά στην Ethernet Shield σύμφωνα με το σχέδιο.

Συνδέστε με το καλώδιο Ethernet την Ethernet Shield στο τοπικό δίκτυο.

Σε γραμμή εντολών τρέξτε την εντολή ipconfig για να εντοπίσετε την ip διεύθυνση του υπολογιστή σας. Θα βρείτε
κάτι παρόμοιο με 10.18.7.xxx. Στην συνέχεια εκτελέστε την εντολή ping 10.18.7.yyy όπου yyy δοκιμάστε από 50
μέχρι 100. Αν δείτε απόκριση του τύπου

Ξαναδοκιμάστε με άλλη ip διεύθυνση μέχρι να βρείτε απόκριση του τύπου



Μόλις εντοπίσετε μία μη δεσμευμένη ip διεύθυνση δηλώστε τη στις άλλες ομάδες για να την δεσμεύσετε και να την
χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια.

Από τα έτοιμα παραδείγματα file>examples> ethernet > ανοίξτε το webserver.

Αλλάξτε την εντολή IPAddress ip(192, 168, 1, 177); με την ελεύθερη ip που βρήκατε.

Μεταφορτώστε το στο Arduino.

Ανοίξτε έναν φυλλομετρητή και βάλτε στη γραμμή διευθύνσεων την κατάλληλη ip.

Αν δείτε
analog input 0 is 1023
analog input 1 is 1023
analog input 2 is 1023
analog input 3 is 1023
analog input 4 is 1023
analog input 5 is 1023

Τότε όλα είναι εντάξει.

Τροποποιήστε κατάλληλα ώστε να εμφανίζονται τα ονόματά σας αντί για τις τιμές από τις αναλογικές εξόδους.

Αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα myEthernet

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ολομέλεια

Δραστηριότητα 2.

Συνδυάστε το αρχείο myTemperatureOnLCD2014 από το 2ο φύλλο εργασίας, Δραστηριότητα3 με το αρχείο
myEthernet έτσι ώστε οι τιμές της θερμοκρασίας να εμφανίζονται και στον φυλλομετρητή στην οθόνη του χρήστη
αν βάλει την κατάλληλη ip.

Αποθηκεύστε το αρχείο με όνομα myTemperatureOnLCD2014andOnNet



4ο Φύλλο εργασίας

Δραστηριότητα 1.

Αφού συμβουλευτείτε τις πληροφορίες στους συνδέσμους

https://www.arduino.cc/en/Reference/SDCardNotes και
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ReadWrite

τοποθετήστε την micro sd card στην αντίστοιχη υποδοχή της Ethernet Shield Module W5100.

Ποιο pin είναι υπεύθυνο για την επιλογή της μονάδας SD για το Arduino Mega;

Από τα έτοιμα παραδείγματα file>examples> SD > ανοίξτε το CardInfo.

Τροποποιήστε κατάλληλα την εντολή const int chipSelect = 4;

Μεταφορτώστε το στο Arduino.

Αν βλέπετε κάτι παρόμοιο

τότε είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ολομέλεια

Δραστηριότητα 2.

Από τα έτοιμα παραδείγματα file>examples> SD > ανοίξτε το ReadWrite

Συνδυάστε το αρχείο myTemperatureOnLCD2014andOnNet από το 3ο φύλλο εργασίας, Δραστηριότητα2 με το
sketch ReadWrite τροποποιώντας ανάλογα έτσι ώστε να γραφούν στο αρχείο test.txt 10 τιμές θερμοκρασίας με
μεσοδιάστημα 20 δευτερολέπτων.

Συζητήστε τις απαντήσεις σας στην ολομέλεια



5ο Φύλλο εργασίας

Δραστηριότητα 1.

Αφού πρώτα δείτε έτοιμα παραδείγματα ακολουθώντας τους συνδέσμους
http://www.w3schools.com/jquerymobile/ και

http://demos.jquerymobile.com/1.4.5/

Σχεδιάστε στο χαρτί το «οπτικό» κομμάτι της ιστοσελίδας όπου θα παρουσιάζεται η εξωτερική θερμοκρασία. Οι
πληροφορίες που θέλουμε οπωσδήποτε να εμφανίζονται είναι:

 Η τωρινή θερμοκρασία
 Η μέγιστη θερμοκρασία
 Η ελάχιστη Θερμοκρασία
 Το όνομα του σχολείου μας
 Η Περιοχή όπου μετράται η θερμοκρασία.

Συμπληρωματικά να εμφανίζεται η ώρα και η μέρα για το πότε συνέβησαν οι ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία.

Να συμπεριλάβετε κουμπιά που ενισχύουν την λειτουργικότητα της σελίδας. Αν πιστεύετε ότι είναι χρήσιμο να
δημιουργήσετε επιπλέον σελίδες όπου θα παρουσιάζονται οι θερμοκρασίες με αναλυτικότερο τρόπο σχεδιάστε και
αυτές.

Συζητήστε στην ολομέλεια τις προτάσεις σας.

Δραστηριότητα 2.

Χρησιμοποιώντας το notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/download/v6.8.8.html) υλοποιήστε την σελίδα που
σχεδιάσατε χρησιμοποιώντας εικονικά δεδομένα για τις τιμές της θερμοκρασίας που χρειάζεστε. Η σχεδίαση να
γίνει με χρήση της βιβλιοθήκης JavaScript JQuery Mobile 1.4.5.

Σημειώστε ποια είναι τα μεταβλητά δεδομένα στην ιστοσελίδα τα οποία θα πρέπει να αντλούνται είτε από την SD
card είτε από τον αισθητήρα θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο.

Συζητήστε στην ολομέλεια τις προτάσεις σας.



5ο Φύλλο εργασίας

Δραστηριότητα 1.

Χρησιμοποιώντας το υλικό που παράγατε στα φύλλα εργασίας από 1 έως 5 δημιουργείστε ένα καταγραφικό
θερμοκρασιών που θα χρησιμοποιεί:

 Τον αισθητήρα θερμοκρασίας DS18B20 Temperature Sensor για την λήψη δειγμάτων της θερμοκρασίας
 Το Arduino MEGA 2560 για τον έλεγχο και συντονισμό των υπομονάδων
 την οθόνη I2C 20 x 4 Character LCD Display Module για να εμφανίζει μηνύματα π.χ. του τύπου

Γραμμή 1:2o EPAL DRAMAS
Γραμμή 2: MaxTemperature 18.2C
Γραμμή 3: NowTemperature 16.4C
Γραμμή 4: MinTemperature  8.3C

 Ethernet Shield Module W5100 για την διασύνδεσή του με το τοπικό δίκτυο και την δημιουργία Web
server με αρχική σελίδα σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο

Με το κουμπί θα γίνεται αντικατάσταση της μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας από την
τωρινή θερμοκρασία.

Με το κουμπί θα γίνεται επαναφόρτωση της σελίδας και θα εμφανίζονται τα επικαιροποιημένα
δεδομένα.

Με το κουμπί θα εμφανίζονται με μορφή γραφήματος οι θερμοκρασίες της ημέρας που επιλέγεται
από το ημερολόγιο. (Σημείωση: για να δουλέψει αυτή η δυνατότητα θα έπρεπε το καταγραφικό να ήταν
σε λειτουργία εκείνη την ημέρα)

 micro SD card για την αποθήκευση και ανάκτηση των δειγμάτων της θερμοκρασίας προηγούμενων
ημερών.



Δραστηριότητα 2.

Δημιουργείστε την παρακάτω σελίδα έτσι ώστε να παρουσιάζονται οι τιμές της θερμοκρασίας μιας ημέρας που θα
επιλέγετε με μορφή γραφήματος.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες

για το Date picker στον σύνδεσμο http://demos.jquerymobile.com/1.4.5/datepicker/

για το Jplot στον σύνδεσμο http://www.jqplot.com/docs/files/usage-txt.html



11. Φωτογραφίες από το καταγραφικό



12. Σημεία που χρήζουν βελτίωσης

Οι φάκελοι στην κάρτα sd πρέπει να δημιουργηθούν με το «χέρι». Δηλαδή η χρονιά και οι μήνες. Π.χ.

σε επόμενη έκδοση αυτό θα γίνεται αυτόματα.



Για την δημιουργία των ιστοσελίδων είναι απαραίτητη η χρήση αρχείων JavaScript, CSS κ.τ.λ. για τα περισσότερα
βρήκαμε public CDN (Content delivery network) αλλά για ένα αρχείο καταφύγαμε στην «εύκολη» λύση να το
φιλοξενήσουμε στο site του σχολείου μας. Τα αρχείο αυτό είναι DateTimePickerpluginjQueryMobile1.4.5.js

<script type='text/javascript'
src='http://2epaldramas.gr/arduino/DateTimePickerpluginjQueryMobile1.4.5.js'></script>

όπου θα πρέπει να αντικαταστήσετε το 2epaldramas.gr/arduino με την διεύθυνση του εξυπηρετητή όπου θα
ανεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο. Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το «δικό» μας αρχείο αλλά τότε θα
πρέπει να συνεισφέρετε στα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του Server :p)

13. Κώδικας HTML για την σελίδα index.html

Για την δημιουργία της σελίδας index.html από το Arduino προτιμήθηκε η λύση να σπάσει σε δύο κομμάτια το
indextop.htm και το indexbtm.htm τα οποία είναι αποθηκευμένα στην SD card και φορτώνονται από το Arduino.

indextop.htm
<!DOCTYPE html>
<html lang='el'>
<head>
<title>Δράμα, 2ο ΕΠΑ.Λ.</title>

<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.4.5/jquery.mobile-
1.4.5.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://cdn.jtsage.com/datebox/1.4.5/jqm-datebox-
1.4.5.min.css" />
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/mobile/1.4.5/jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script>
<script type='text/javascript'
src='http://2epaldramas.gr/arduino/DateTimePickerpluginjQueryMobile1.4.5.js'></script>
<script class='code' type='text/javascript'>
function AddTemperatures(){

indexbtm.htm
}
</script>
<script class='code' type='text/javascript'>function
AddDate2links(value){document.getElementById('Out').href='Out-'+value+'.html';
}</script>
</head>
<body onload=AddTemperatures()>

<section id="home" data-role="page">
<div data-role="header">

<h1>Περιοχή Δράμας - 2ο ΕΠΑ.Λ.</h1>
</div>

<div data-role="main" class="ui-content">
<div data-role="collapsible" data-collapsed="false">

<h1>Εξωτερική Θερμοκρασία</h1>



<div class="ui-grid-a">
<div class="ui-block-a">

<p>&nbsp;Μέγιστη</p>
</div>
<div class="ui-block-b">

<p id="outmax">$T°C</p>
</div>
<div class="ui-block-a">

<p>&nbsp;Τωρινή</p>
</div>
<div class="ui-block-b">

<p id="outcur">$T°C</p>
</div>
<div class="ui-block-a">

<p>&nbsp;Ελάχιστη</p>
</div>
<div class="ui-block-b">

<p id="outmin">$T°C</p>
</div>

</div>
</div>

</div>

<footer data-role='footer' class='ui-bar'><div  style='text-align:center' data-
role='controlgroup' data-type='horizontal' ><div>

<a id='Out' href='Out.html' rel='external' class='ui-btn ui-icon-grid ui-btn-
icon-top'>Γράφημα</a>

<a href='index.html' rel='external' class='ui-btn ui-icon-home ui-btn-icon-
top'>Αρχική</a>

<a href='index-Reset.html' rel='external' class='ui-btn ui-icon-refresh ui-
btn-icon-top'>Reset max min</a>
</div><input name='DatePicker' id='DatePicker' type='text' data-role='datebox' data-
options='{
"mode":"calbox","calUsePickers": true, "calNoHeader": true, "afterToday":
false,"overrideDateFormat":"%d-%m-%Y", "showInitialValue": true}'
onchange=AddDate2links(this.value)>
</div><h2>&copy; 2ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας - Τμήμα Γπληροφορικής</h2></footer>
</section>

</body>
</html>

Η σελίδα για το γράφημα δημιουργείται δυναμικά εξολοκλήρου με κώδικα στο Arduino αν και σε αυτή τη σελίδα θα
μπορούσε κάποια κομμάτια της να φορτώνονται από την SD Card για εξοικονόμηση μνήμης του Arduino.
Για τις 20/01/2016 η σελίδα που σερβίρεται είναι η παρακάτω:
<!DOCTYPE HTML>
<html lang='el'>
<head>
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'>
<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'/>
<title>Δράμα, 2ο ΕΠΑ.Λ.</title>
<link rel='shortcut icon' href='//jquery.com/jquery-wp-
content/themes/jquery.com/i/favicon.ico'>
<link rel='stylesheet' href='http://code.jquery.com/mobile/1.4.5/jquery.mobile-
1.4.5.css' />



<link rel='stylesheet' href='http://cdn.jtsage.com/datebox/1.4.5/jqm-datebox-
1.4.5.min.css' />
<script src='http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js'
type='text/javascript'></script>
<script src='http://code.jquery.com/mobile/1.4.5/jquery.mobile-1.4.5.js'
type='text/javascript'></script>
<script type='text/javascript'
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqPlot/1.0.8/jquery.jqplot.min.js'></script
>
<script type='text/javascript'
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqPlot/1.0.8/jquery.jqplot.min.css'></scrip
t>
<script type='text/javascript'
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqPlot/1.0.8/plugins/jqplot.cursor.min.js'>
</script>
<script type='text/javascript'
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqPlot/1.0.8/plugins/jqplot.highlighter.min
.js'></script>
<script type='text/javascript'
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqPlot/1.0.8/plugins/jqplot.canvasTextRende
rer.min.js'></script>
<script type='text/javascript'
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqPlot/1.0.8/plugins/jqplot.canvasAxisLabel
Renderer.min.js'></script>
<script type='text/javascript'
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqPlot/1.0.8/plugins/jqplot.dateAxisRendere
r.min.js'></script>

<script type='text/javascript'
src='http://2epaldramas.gr/arduino/DateTimePickerpluginjQueryMobile1.4.5.js'></script>

<script type='text/javascript'>function
AddDate2links(){document.getElementById('Out').href='Out-
'+document.getElementById('DatePicker').value+'.html';}</script>
<script type='text/javascript'>$(document).ready(function(){var line1=[

['00:00:26',2.37],['00:00:46',2.37],['00:01:06',2.37],['00:01:26',2.37],['00:01:46',2.37],['00:02:06',2.37],['00:02:26',2.37],['00:02:46',2.37],['00:03:06',2.37],['00:03:26',2.37],['00:03:46',2.37],['00:04:06',2.37],['00:04:26',2.37],['00:04:46',2.37],
['00:05:06',2.37],['00:05:26',2.37],['00:05:46',2.37],['00:06:06',2.37],['00:06:26',2.37],['00:06:46',2.37],['00:07:06',2.25],['00:07:26',2.37],['00:07:46',2.25],['00:08:06',2.25],['00:08:26',2.25],['00:08:46',2.25],['00:09:06',2.37],['00:09:26',2.37],['00:09:46',2.25],['00:10:06',2.37],['
00:10:26',2.37],['00:10:46',2.37],['00:11:06',2.37],['00:11:26',2.37],['00:11:46',2.37],['00:12:06',2.37],['00:12:26',2.37],['00:12:46',2.37],['00:13:06',2.37],['00:13:26',2.37],['00:13:46',2.37],['00:14:06',2.37],['00:14:26',2.37],['00:14:46',2.37],['00:15:06',2.37],['00:15:26',2.50],['00
:15:46',2.50],['00:16:06',2.50],['00:16:26',2.50],['00:16:46',2.50],['00:17:06',2.50],['00:17:26',2.50],['00:17:46',2.62],['00:18:06',2.50],['00:18:26',2.50],['00:18:46',2.50],['00:19:06',2.50],['00:19:26',2.50],['00:19:46',2.50],['00:20:06',2.50],['00:20:26',2.50],['00:20:46',2.50],['00:2
1:06',2.50],['00:21:26',2.50],['00:21:46',2.50],['00:22:06',2.50],['00:22:26',2.50],['00:22:46',2.37],['00:23:06',2.37],['00:23:26',2.50],['00:23:46',2.37],['00:24:06',2.37],['00:24:26',2.37],['00:24:46',2.37],['00:25:06',2.37],['00:25:26',2.37],['00:25:46',2.37],['00:26:06',2.37],['00:26:
26',2.37],['00:26:46',2.37],['00:27:06',2.37],['00:27:26',2.37],['00:27:46',2.37],['00:28:06',2.37],['00:28:26',2.37],['00:28:46',2.37],['00:29:06',2.37],['00:29:26',2.37],['00:29:46',2.37],['00:30:06',2.37],['00:30:26',2.37],['00:30:46',2.37],['00:31:06',2.37],['00:31:26',2.50],['00:31:46
',2.50],['00:32:06',2.50],['00:32:26',2.37],['00:32:46',2.37],['00:33:06',2.37],['00:33:26',2.37],['00:33:46',2.37],['00:34:06',2.37],['00:34:26',2.37],['00:34:46',2.37],['00:35:06',2.25],['00:35:26',2.37],['00:35:46',2.37],['00:36:06',2.37],['00:36:26',2.37],['00:36:46',2.37],['00:37:06',
2.37],['00:37:26',2.37],['00:37:46',2.37],['00:38:06',2.37],['00:38:26',2.37],['00:38:46',2.37],['00:39:06',2.37],['00:39:26',2.37],['00:39:46',2.37],['00:40:06',2.37],['00:40:26',2.37],['00:40:46',2.37],['00:41:06',2.37],['00:41:26',2.37],['00:41:46',2.37],['00:42:06',2.37],['00:42:26',2.
37],['00:42:46',2.50],['00:43:06',2.37],['00:43:26',2.37],['00:43:46',2.37],['00:44:06',2.37],['00:44:26',2.37],['00:44:46',2.37],['00:45:06',2.37],['00:45:26',2.37],['00:45:46',2.37],['00:46:06',2.37],['00:46:26',2.37],['00:46:46',2.37],['00:47:06',2.37],['00:47:26',2.37],['00:47:46',2.37
],['00:48:06',2.37],['00:48:26',2.25],['00:48:46',2.37],['00:49:06',2.37],['00:49:26',2.37],['00:49:46',2.25],['00:50:06',2.37],['00:50:26',2.37],['00:50:46',2.37],['00:51:06',2.37],['00:51:26',2.37],['00:51:46',2.37],['00:52:06',2.37],['00:52:26',2.50],['00:52:46',2.50],['00:53:06',2.37],
['00:53:26',2.50],['00:53:46',2.37],['00:54:06',2.37],['00:54:26',2.37],['00:54:46',2.37],['00:55:06',2.37],['00:55:26',2.37],['00:55:46',2.37],['00:56:06',2.37],['00:56:26',2.37],['00:56:46',2.37],['00:57:06',2.37],['00:57:26',2.37],['00:57:46',2.37],['00:58:06',2.37],['00:58:26',2.37],['
00:58:46',2.37],['00:59:06',2.37],['00:59:26',2.37],['00:59:46',2.25],['01:00:06',2.37],['01:00:26',2.37],['01:00:46',2.37],['01:01:06',2.37],['01:01:26',2.37],['01:01:46',2.25],['01:02:06',2.37],['01:02:26',2.37],['01:02:46',2.25],['01:03:06',2.37],['01:03:26',2.37],['01:03:46',2.25],['01
:04:06',2.25],['01:04:26',2.25],['01:04:46',2.25],['01:05:06',2.37],['01:05:26',2.25],['01:05:46',2.37],['01:06:06',2.37],['01:06:26',2.37],['01:06:46',2.37],['01:07:06',2.37],['01:07:26',2.37],['01:07:46',2.37],['01:08:06',2.37],['01:08:26',2.37],['01:08:46',2.37],['01:09:06',2.37],['01:0
9:26',2.37],['01:09:46',2.37],['01:10:06',2.37],['01:10:26',2.25],['01:10:46',2.37],['01:11:06',2.37],['01:11:26',2.37],['01:11:46',2.37],['01:12:06',2.37],['01:12:26',2.37],['01:12:46',2.37],['01:13:06',2.37],['01:13:26',2.37],['01:13:46',2.37],['01:14:06',2.37],['01:14:26',2.37],['01:14:
46',2.37],['01:15:06',2.37],['01:15:26',2.37],['01:15:46',2.37],['01:16:06',2.37],['01:16:26',2.37],['01:16:46',2.37],['01:17:06',2.25],['01:17:26',2.25],['01:17:46',2.37],['01:18:06',2.25],['01:18:26',2.25],['01:18:46',2.37],['01:19:06',2.37],['01:19:26',2.37],['01:19:46',2.37],['01:20:06
',2.37],['01:20:26',2.37],['01:20:46',2.37],['01:21:06',2.37],['01:21:26',2.37],['01:21:46',2.37],['01:22:06',2.37],['01:22:26',2.37],['01:22:46',2.37],['01:23:06',2.37],['01:23:26',2.37],['01:23:46',2.37],['01:24:06',2.37],['01:24:26',2.37],['01:24:46',2.37],['01:25:06',2.37],['01:25:26',
2.37],['01:25:46',2.37],['01:26:06',2.37],['01:26:26',2.37],['01:26:46',2.37],['01:27:06',2.37],['01:27:26',2.37],['01:27:46',2.37],['01:28:06',2.37],['01:28:26',2.37],['01:28:46',2.37],['01:29:06',2.37],['01:29:26',2.37],['01:29:46',2.37],['01:30:06',2.37],['01:30:26',2.37],['01:30:46',2.
37],['01:31:06',2.37],['01:31:26',2.37],['01:31:46',2.37],['01:32:06',2.25],['01:32:26',2.25],['01:32:46',2.25],['01:33:06',2.37],['01:33:26',2.37],['01:33:46',2.37],['01:34:06',2.37],['01:34:26',2.37],['01:34:46',2.25],['01:35:06',2.37],['01:35:26',2.37],['01:35:46',2.37],['01:36:06',2.37
],['01:36:26',2.37],['01:36:46',2.37],['01:37:06',2.37],['01:37:26',2.37],['01:37:46',2.37],['01:38:06',2.25],['01:38:26',2.37],['01:38:46',2.25],['01:39:06',2.25],['01:39:26',2.25],['01:39:46',2.25],['01:40:06',2.25],['01:40:26',2.25],['01:40:46',2.25],['01:41:06',2.25],['01:41:26',2.25],
['01:41:46',2.25],['01:42:06',2.25],['01:42:26',2.25],['01:42:46',2.25],['01:43:06',2.25],['01:43:26',2.25],['01:43:46',2.37],['01:44:06',2.37],['01:44:26',2.25],['01:44:46',2.25],['01:45:06',2.37],['01:45:26',2.37],['01:45:46',2.37],['01:46:06',2.25],['01:46:26',2.37],['01:46:46',2.25],['
01:47:06',2.25],['01:47:26',2.25],['01:47:46',2.25],['01:48:06',2.25],['01:48:26',2.37],['01:48:46',2.37],['01:49:06',2.37],['01:49:26',2.25],['01:49:46',2.25],['01:50:06',2.25],['01:50:26',2.25],['01:50:46',2.25],['01:51:06',2.25],['01:51:26',2.25],['01:51:46',2.25],['01:52:06',2.25],['01
:52:26',2.25],['01:52:46',2.25],['01:53:06',2.12],['01:53:26',2.25],['01:53:46',2.25],['01:54:06',2.25],['01:54:26',2.25],['01:54:46',2.25],['01:55:06',2.25],['01:55:26',2.25],['01:55:46',2.37],['01:56:06',2.37],['01:56:26',2.25],['01:56:46',2.37],['01:57:06',2.25],['01:57:26',2.25],['01:5
7:46',2.25],['01:58:06',2.12],['01:58:26',2.12],['01:58:46',2.12],['01:59:06',2.12],['01:59:26',2.25],['01:59:46',2.25],['02:00:06',2.25],['02:00:26',2.12],['02:00:46',2.12],['02:01:06',2.12],['02:01:26',2.25],['02:01:46',2.25],['02:02:06',2.12],['02:02:26',2.12],['02:02:46',2.12],['02:03:
06',2.12],['02:03:26',2.12],['02:03:46',2.12],['02:04:06',2.12],['02:04:26',2.12],['02:04:46',2.12],['02:05:06',2.12],['02:05:26',2.12],['02:05:46',2.12],['02:06:06',2.12],['02:06:26',2.0],['02:06:46',2.12],['02:07:06',2.0],['02:07:26',2.0],['02:07:46',2.0],['02:08:06',1.87],['02:08:26',1.
87],['02:08:46',2.0],['02:09:06',2.0],['02:09:26',1.87],['02:09:46',1.87],['02:10:06',1.87],['02:10:26',2.0],['02:10:46',2.0],['02:11:06',2.0],['02:11:26',2.0],['02:11:46',2.0],['02:12:06',2.0],['02:12:26',2.0],['02:12:46',2.0],['02:13:06',2.0],['02:13:26',2.0],['02:13:46',1.87],['02:14:06
',1.87],['02:14:26',1.75],['02:14:46',1.75],['02:15:06',1.75],['02:15:26',1.62],['02:15:46',1.62],['02:16:06',1.62],['02:16:26',1.50],['02:16:46',1.50],['02:17:06',1.37],['02:17:26',1.37],['02:17:46',1.37],['02:18:06',1.37],['02:18:26',1.37],['02:18:46',1.25],['02:19:06',1.25],['02:19:26',
1.25],['02:19:46',1.25],['02:20:06',1.25],['02:20:26',1.25],['02:20:46',1.12],['02:21:06',1.12],['02:21:26',1.12],['02:21:46',1.25],['02:22:06',1.25],['02:22:26',1.25],['02:22:46',1.12],['02:23:06',1.12],['02:23:26',1.12],['02:23:46',1.0],['02:24:06',1.12],['02:24:26',1.12],['02:24:46',1.2
5],['02:25:06',1.25],['02:25:26',1.12],['02:25:46',1.12],['02:26:06',1.12],['02:26:26',1.25],['02:26:46',1.25],['02:27:06',1.25],['02:27:26',1.25],['02:27:46',1.25],['02:28:06',1.25],['02:28:26',1.25],['02:28:46',1.25],['02:29:06',1.25],['02:29:26',1.25],['02:29:46',1.25],['02:30:06',1.25]
,['02:30:26',1.37],['02:30:46',1.37],['02:31:06',1.37],['02:31:26',1.37],['02:31:46',1.37],['02:32:06',1.37],['02:32:26',1.50],['02:32:46',1.50],['02:33:06',1.50],['02:33:26',1.50],['02:33:46',1.62],['02:34:06',1.62],['02:34:26',1.62],['02:34:46',1.62],['02:35:06',1.50],['02:35:26',1.50],[
'02:35:46',1.50],['02:36:06',1.50],['02:36:26',1.50],['02:36:46',1.37],['02:37:06',1.37],['02:37:26',1.37],['02:37:46',1.37],['02:38:06',1.37],['02:38:26',1.25],['02:38:46',1.25],['02:39:06',1.25],['02:39:26',1.12],['02:39:46',1.12],['02:40:06',1.12],['02:40:26',1.0],['02:40:46',1.0],['02:
41:06',0.87],['02:41:26',0.87],['02:41:46',0.87],['02:42:06',0.87],['02:42:26',0.87],['02:42:46',0.87],['02:43:06',1.0],['02:43:26',1.0],['02:43:46',1.0],['02:44:06',1.12],['02:44:26',1.12],['02:44:46',1.0],['02:45:06',1.0],['02:45:26',0.87],['02:45:46',0.87],['02:46:06',0.87],['02:46:26',
0.87],['02:46:46',0.87],['02:47:06',0.75],['02:47:26',0.75],['02:47:46',0.87],['02:48:06',0.87],['02:48:26',0.75],['02:48:46',0.75],['02:49:06',0.75],['02:49:26',0.75],['02:49:46',0.75],['02:50:06',0.75],['02:50:26',0.75],['02:50:46',0.87],['02:51:06',0.87],['02:51:26',0.87],['02:51:46',0.
75],['02:52:06',0.75],['02:52:26',0.75],['02:52:46',0.75],['02:53:06',0.75],['02:53:26',0.75],['02:53:46',0.75],['02:54:06',0.75],['02:54:26',0.75],['02:54:46',0.75],['02:55:06',0.75],['02:55:26',0.75],['02:55:46',0.75],['02:56:06',0.75],['02:56:26',0.87],['02:56:46',0.87],['02:57:06',0.87
],['02:57:26',0.87],['02:57:46',0.87],['02:58:06',1.0],['02:58:26',1.0],['02:58:46',1.0],['02:59:06',1.0],['02:59:26',1.12],['02:59:46',1.12],['03:00:06',1.12],['03:00:26',1.12],['03:00:46',1.12],['03:01:06',1.12],['03:01:26',1.12],['03:01:46',1.12],['03:02:06',1.12],['03:02:26',1.12],['03
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',2.12],['22:53:41',2.12],['22:54:01',2.12],['22:54:21',2.0],['22:54:41',2.12],['22:55:01',2.12],['22:55:21',2.12],['22:55:41',2.12],['22:56:01',2.0],['22:56:21',2.12],['22:56:41',2.12],['22:57:01',2.0],['22:57:21',2.12],['22:57:41',2.12],['22:58:01',2.12],['22:58:21',2.12],['22:58:41',2.1
2],['22:59:01',2.12],['22:59:21',2.12],['22:59:41',2.12],['23:00:01',2.12],['23:00:21',2.12],['23:00:41',2.12],['23:01:01',2.12],['23:01:21',2.12],['23:01:41',2.12],['23:02:01',2.12],['23:02:21',2.12],['23:02:41',2.0],['23:03:01',2.0],['23:03:21',2.0],['23:03:41',2.0],['23:04:01',2.0],['23
:04:21',2.0],['23:04:41',2.0],['23:05:01',2.0],['23:05:21',2.0],['23:05:41',2.0],['23:06:01',2.0],['23:06:21',2.0],['23:06:41',2.0],['23:07:01',1.87],['23:07:21',1.87],['23:07:41',1.87],['23:08:01',2.0],['23:08:21',1.87],['23:08:41',1.87],['23:09:01',1.87],['23:09:21',1.87],['23:09:41',1.8
7],['23:10:01',1.87],['23:10:21',1.87],['23:10:41',2.0],['23:11:01',2.0],['23:11:21',2.0],['23:11:41',2.0],['23:12:01',2.0],['23:12:21',2.0],['23:12:41',2.0],['23:13:01',2.0],['23:13:21',2.0],['23:13:41',2.12],['23:14:01',2.12],['23:14:21',2.12],['23:14:41',2.12],['23:15:01',2.12],['23:15:
21',2.12],['23:15:41',2.12],['23:16:01',2.12],['23:16:21',2.12],['23:16:41',2.12],['23:17:01',2.12],['23:17:21',2.12],['23:17:41',2.12],['23:18:01',2.12],['23:18:21',2.12],['23:18:41',2.12],['23:19:01',2.12],['23:19:21',2.12],['23:19:41',2.12],['23:20:01',2.12],['23:20:21',2.12],['23:20:41
',2.25],['23:21:01',2.25],['23:21:21',2.25],['23:21:41',2.12],['23:22:01',2.25],['23:22:21',2.25],['23:22:41',2.12],['23:23:01',2.25],['23:23:21',2.25],['23:23:41',2.25],['23:24:01',2.25],['23:24:21',2.25],['23:24:41',2.25],['23:25:01',2.25],['23:25:21',2.25],['23:25:41',2.25],['23:26:01',
2.25],['23:26:21',2.25],['23:26:41',2.25],['23:27:01',2.25],['23:27:21',2.25],['23:27:41',2.25],['23:28:01',2.25],['23:28:21',2.25],['23:28:41',2.25],['23:29:01',2.25],['23:29:21',2.25],['23:29:41',2.25],['23:30:01',2.25],['23:30:21',2.25],['23:30:41',2.25],['23:31:01',2.25],['23:31:21',2.
25],['23:31:41',2.25],['23:32:01',2.25],['23:32:21',2.12],['23:32:41',2.12],['23:33:01',2.12],['23:33:21',2.12],['23:33:41',2.12],['23:34:01',2.12],['23:34:21',2.12],['23:34:41',2.12],['23:35:01',2.12],['23:35:21',2.0],['23:35:41',2.0],['23:36:01',2.12],['23:36:21',2.12],['23:36:41',2.12],
['23:37:01',2.12],['23:37:21',2.12],['23:37:41',2.12],['23:38:01',2.12],['23:38:21',2.12],['23:38:41',2.12],['23:39:01',2.12],['23:39:21',2.0],['23:39:41',2.12],['23:40:01',2.12],['23:40:21',2.12],['23:40:41',2.0],['23:41:01',2.0],['23:41:21',2.0],['23:41:41',2.0],['23:42:01',2.0],['23:42:
21',2.0],['23:42:41',2.0],['23:43:01',2.0],['23:43:21',2.0],['23:43:41',2.0],['23:44:01',2.0],['23:44:21',2.0],['23:44:41',2.0],['23:45:01',2.0],['23:45:21',2.0],['23:45:41',2.0],['23:46:01',2.0],['23:46:21',2.0],['23:46:41',2.0],['23:47:01',2.0],['23:47:21',2.0],['23:47:41',2.0],['23:48:0
1',2.0],['23:48:21',2.12],['23:48:41',2.0],['23:49:01',2.0],['23:49:21',2.12],['23:49:41',2.12],['23:50:01',2.12],['23:50:21',2.12],['23:50:41',2.25],['23:51:01',2.25],['23:51:21',2.25],['23:51:41',2.25],['23:52:01',2.12],['23:52:21',2.25],['23:52:41',2.12],['23:53:01',2.12],['23:53:21',2.
12],['23:53:41',2.12],['23:54:01',2.12],['23:54:21',2.12],['23:54:41',2.12],['23:55:01',2.12],['23:55:21',2.12],['23:55:41',2.12],['23:56:01',2.12],['23:56:21',2.12],['23:56:41',2.12],['23:57:01',2.12],['23:57:21',2.12],['23:57:41',2.0],['23:58:01',2.12],['23:58:21',2.12],['23:58:41',2.12]

,['23:59:01',2.12],['23:59:21',2.12],['23:59:41',2.0],]; var plot2 = $.jqplot('chart2', [line1],{
title: 'Outdoor Temperature   20-01-2016',axesDefaults:
{labelRenderer:$.jqplot.CanvasAxisLabelRenderer,},seriesColors: [
'#0000ff'],seriesDefaults: {showMarker:false,lineWidth: 1},
axes:
{xaxis:{label:'Χρόνος',pad:0,renderer:$.jqplot.DateAxisRenderer,tickOptions:{formatStri
ng:'%H:%M:%S'},},yaxis:{tickRenderer: $.jqplot.AxisTickRenderer,tickOptions: {
formatter: function(format,value){var yaxis=value*100;yaxis= parseInt(yaxis)/100;return
'&nbsp;' + yaxis +'°C';}}}},cursor:{show:
true,zoom:true,showTooltip:false,},highlighter:{
show: true,sizeAdjust:2,},});});</script>
</head>
<body onload=AddDate2links()>
<section id='home' data-role='page'>



<header data-role='header'>
<h1>Περιοχή Δράμας - 2ο ΕΠΑ.Λ.</h1>

</header>
<div id='chart2' class='ui-content' style='height:100%; width:100%;

float:left;'></div>

<footer data-role='footer' class='ui-bar'>
<div style='text-align:center' data-role='controlgroup' data-type='horizontal'>

<div> <a id='Out' href='Out.html' rel='external' class='ui-btn ui-icon-grid ui-
btn-icon-top'>Γράφημα</a>

<a href='index.html' rel='external' class='ui-btn ui-icon-home ui-btn-icon-
top'>Αρχική</a> </div>

<input name='DatePicker' id='DatePicker' type='text' data-role='datebox' data-
options='{
"mode":"calbox","calUsePickers": true,"calNoHeader": true, "afterToday": false,
"overrideDateFormat":"%d-%m-%Y","showInitialValue": true, "defaultValue":"2016-01-20"}'
onchange=AddDate2links()>

</div>
<h2>&copy; 2ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας - Τμήμα Γπληροφορικής</h2>

</footer>
</section>
</body>
</html>

14. Κώδικας υλοποίησης της τελικής εφαρμογής του καταγραφικού θερμοκρασιών

// web server temperatures Ethernet shield w5100 2ο ΕΠΑΛ Δράμας
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <Time.h>
#include <SD.h>
/////

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <Arduino.h>
#include "printf.h"
///
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Addr, En, Rw, Rs, d4,
d5, d6, d7, backlighpin, polarity

///// We'll need this later to keep an eye on our memory
extern uint16_t* __brkval;

/* ******** Ethernet Card Settings ******** */
// Set this to your Ethernet Card Mac Address
byte mac[] = { 0xDE, 0xA2, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0x70 };
//IPAddress ip(192,168,168,70);
IPAddress ip(10,18,7,70);

// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use



// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);

// Use for file creation in folders.

File myFile;
char FileName[21];  //2014/12/30122014.out
char previousFileNamePrefix[21];
/* ******** NTP Server Settings ******** */
/* us.pool.ntp.org NTP server

(Set to your time server of choice) */
//IPAddress timeServer(62,205,43,44); //ntp server 0.gr.pool.ntp.org
//IPAddress timeServer(194,177,210,54); //ntp server 2.gr.pool.ntp.org
IPAddress timeServer(217,79,181,50); //ntp server 3.europe.pool.ntp.org

/* Set this to the offset (in seconds) to your local time*/
const long timeZoneOffset = 7200L;

/* Syncs to NTP server every 15 seconds for testing,
set to 1 hour or more to be reasonable */

unsigned int ntpSyncTime = 60*60*12;     //κάθε 12 ώρες  γίνεται έλεγχος σωστής
ώρας με την βοήθεια time server

/* ALTER THESE VARIABLES AT YOUR OWN RISK */
// local port to listen for UDP packets
unsigned int localPort = 8888;
// NTP time stamp is in the first 48 bytes of the message
const int NTP_PACKET_SIZE= 48;
// Buffer to hold incoming and outgoing packets
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE];
// A UDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;
// Keeps track of how long ago we updated the NTP server
unsigned long ntpLastUpdate = 0;
// Check last time clock displayed (Not in Production)
time_t prevDisplay = 0;

// Data wire is plugged into port 3 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 3
#define TEMPERATURE_PRECISION 11
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just
Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// arrays to hold device addresses
//DeviceAddress dT1, dT2, dT3, dT4, dT5, dT6, dT7, dT8, dT9, dT10;
DeviceAddress dT1 = { 0x28, 0xAC, 0x82, 0xC6, 0x06, 0x00, 0x00, 0x96 };  // water proof

//ONE_WIRE_BUS   TemperatureSensor =3;

char LCDLine1[21];
char LCDLine2[21];



char LCDLine3[21];
char LCDLine4[21];

unsigned long LCDRefreshTime;  //o χρόνος ανανέωσης της οθόνης

unsigned long LastTime;
boolean flgGetTemperatures=true;
boolean flgResetTemperatures=true;
boolean flgChangeDay=false;

unsigned long SamplingTime;
unsigned long SamplingLatency=20000;  //20sec
int SampleIndex=0;
char SelectedYear[5]="2014";
char SelectedMonth[3]="12";
char SelectedDay[3]="31";

int8_t TOutdoor[3][2];  //integerPart.DecimalPart of temperature
int8_t TimeOfmaxminOut[2][4];  // [0][0] max Day [0][1] max Month [0][2] max Houre
[0][3] max Minute, [1][x] -->min

const int  NumOfSamples=30;       //30*20sec= 10'

int8_t   TOutdoorHistory[NumOfSamples][2];

int8_t   TimeHistoryHoure[NumOfSamples];
int8_t   TimeHistoryMinute[NumOfSamples];
int8_t   TimeHistorySeconds[NumOfSamples];

float TemperatureOutdoor=0;
float TemperatureOutdoorMax=-100;
float TemperatureOutdoorMin=+100;

char *tmpTemperatureStr[]={"012346"}; // 6 θέσεις για την μετατροπή της θερμοκρασίας
float σε string p.x. 10.2

/*---------------------------------------------------------------------------*/
void setup() {

Serial.begin(115200);
printf_begin();
printf_P(PSTR(__FILE__"\r\n"));
printf_P(PSTR("FREE: %u\r\n"),SP-(uint16_t)__brkval);  //log the free memory

// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();

// NTP setup
//Try to get the date and time
int trys=0;
while(!getTimeAndDate() && trys<10) {

trys++;



}

Serial.print("Initializing SD card...");
// On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
// Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
// (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
// or the SD library functions will not work.
pinMode(53, OUTPUT);

if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;

}
Serial.println("initialization done.");

lcd.begin(20,4);
//lcd.setBacklight(LOW);   //set backlight on off

///////////////////////////////////////////////////////////////////
// Start up the library  Dallas temperature
sensors.begin();
// set the resolution to TEMPERATURE_PRECISION bit
sensors.setResolution(dT1, TEMPERATURE_PRECISION);

LastTime=(millis());
SamplingTime=LastTime;
getTemperatures();

}
/*---------------------------------------------------------------------------*/

void loop() {

// Update the time via NTP server as often as the time you set at the top
if(now()-ntpLastUpdate > ntpSyncTime) {

int trys=0;
while(!getTimeAndDate() && trys<10){

trys++;
}
if(trys<10){

Serial.println("ntp server update success");
}
else{

Serial.println("ntp server update failed");
}

}

sprintf(SelectedYear, "%u",year());
sprintf(SelectedMonth, "%.2d",month());
sprintf(SelectedDay, "%.2d",day());

// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {



String tmpStr, pageStr;
char page;
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {

if (client.available()) {
char c = client.read();
tmpStr+=String(c);

///Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {

pageStr=tmpStr.substring(5,tmpStr.lastIndexOf("HTTP/1.1")-1);
if(pageStr.length()==0){

page='I'; // δόθηκε μόνο αριθμητική ip
}else if(pageStr.indexOf("index")==0){

page='I'; //δόθηκε  αριθμητική ip/index
if(pageStr.indexOf("Reset")==6){ //reset of max min στο url υπάρχει η

λέξη Reset μετά από το index- (index-Reset.html)
TemperatureOutdoorMax=-100;
TemperatureOutdoorMin=+100;
SamplingTime=millis();
getTemperatures();

}
}else if(pageStr.indexOf("Out")==0){  //δημιουργία γραφήματος

page='O';
}

if(pageStr.indexOf("-",0)==3){ //Out(-)21-01-2016.html
tmpStr=pageStr.substring(4,6);
tmpStr.toCharArray(SelectedDay, 3);

}
if(pageStr.indexOf("-",4)==6){ //Out-21(-)01-2016.html
tmpStr=pageStr.substring(7,9);
tmpStr.toCharArray(SelectedMonth, 3);

}
if(pageStr.indexOf("-",7)==9){ //Out-21-01(-)2016.html
tmpStr=pageStr.substring(10,14);
tmpStr.toCharArray(SelectedYear, 5);

}

// send a standard http response header
switch (page) {

case 'O': // Outdoor temperature html page
Serial.write("Outdoor temperature html page");
LoadPage(client);

break;
case 'I': // Index  html page

Serial.write("Index  html page");
LoadIndexPage(client);

break;
}



break;
}
if (c == '\n') {

// you're starting a new line
currentLineIsBlank = true;

}
else if (c != '\r') {

// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;

}
}

}
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");

}

if (((millis()-SamplingTime)>SamplingLatency) && flgGetTemperatures ){
SamplingTime=millis();
getTemperatures();

}

if ((millis()-LCDRefreshTime)>300){

//    sprintf(RecordData, "document.getElementById('outmax').innerHTML='%d.%d°C -
[%.2d/%.2d
%.2d:%.2d]';",TOutdoor[0][0],TOutdoor[0][1],TimeOfmaxminOut[0][0],TimeOfmaxminOut[0][1]
,TimeOfmaxminOut[0][2],TimeOfmaxminOut[0][3]);
//    client.print(RecordData);
//    sprintf(RecordData,
"document.getElementById('outcur').innerHTML='%d.%d°C';",TOutdoor[1][0],TOutdoor[1][1])
;
//    client.print(RecordData);
//    sprintf(RecordData, "document.getElementById('outmin').innerHTML='%d.%d°C -
[%.2d/%.2d
%.2d:%.2d]';",TOutdoor[2][0],TOutdoor[2][1],TimeOfmaxminOut[1][0],TimeOfmaxminOut[1][1]
,TimeOfmaxminOut[1][2],TimeOfmaxminOut[1][3]);
//    client.print(RecordData);

strcpy(LCDLine1,"   2o EPAL DRAMAS   ");
strcpy(LCDLine2,"       MaxTemperatur");

dtostrf(TemperatureOutdoorMax,4,1,LCDLine2);  //convert float to string min
string length, decimal digits

LCDLine2[4]=223; // ASCII Code symbolCelsius
LCDLine2[5]=67; // ASCII Code symbolCelsius

strcpy(LCDLine3,"       NowTemperatur");
dtostrf(TemperatureOutdoor,4,1,LCDLine3);  //convert float to string min

string length, decimal digits
LCDLine3[4]=223; // ASCII Code symbolCelsius
LCDLine3[5]=67; // ASCII Code symbolCelsius

strcpy(LCDLine4,"       MinTemperatur");//??????????????????????



dtostrf(TemperatureOutdoorMin,4,1,LCDLine4);  //convert float to string min
string length, decimal digits

LCDLine4[4]=223; // ASCII Code symbolCelsius
LCDLine4[5]=67; // ASCII Code symbolCelsius

lcd.setCursor ( 0, 0 );        // go to line  1
lcd.print(LCDLine1);
lcd.setCursor ( 0, 1 );        // go to line  2
lcd.print(LCDLine2);
lcd.setCursor ( 0, 2 );        // go to line  3
lcd.print(LCDLine3);
lcd.setCursor ( 0, 3 );        // go to line  4
lcd.print(LCDLine4);
LCDRefreshTime=(millis());

}

}

/*---------------------------------------------------------------------------*/
// Do not alter this function, it is used by the system
int getTimeAndDate() {

int flag=0;
Udp.begin(localPort);
sendNTPpacket(timeServer);
delay(1000);
if (Udp.parsePacket()){

Udp.read(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);  // read the packet into the buffer
unsigned long highWord, lowWord, epoch;
highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
epoch = highWord << 16 | lowWord;
epoch = epoch - 2208988800 + timeZoneOffset;
flag=1;
setTime(epoch);

Serial.print(day());  Serial.print(month());   Serial.println(year());
Serial.print(hour()); printDigits(minute());    printDigits(second());

Serial.println();

if(month()>3 && month()<11){
epoch = epoch+3600L;
setTime(epoch);

}

Serial.print(day());  Serial.print(month());   Serial.println(year());
Serial.print(hour()); printDigits(minute());    printDigits(second());

Serial.println();

ntpLastUpdate = now();
}



//flag=1;
//setTime(1419983705); set date by hand
return flag;

}
/*---------------------------------------------------------------------------*/
/*---------------------------------------------------------------------------*/

// Do not alter this function, it is used by the system
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address)
{

memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
packetBuffer[0] = 0b11100011;
packetBuffer[1] = 0;
packetBuffer[2] = 6;
packetBuffer[3] = 0xEC;
packetBuffer[12]  = 49;
packetBuffer[13]  = 0x4E;
packetBuffer[14]  = 49;
packetBuffer[15]  = 52;
Udp.beginPacket(address, 123);
Udp.write(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();

}
/*---------------------------------------------------------------------------*/
/*---------------------------------------------------------------------------*/

// Clock display of the time and date (Basic)
void clockDisplay(){

Serial.print("[");
Serial.print("'");
Serial.print(hour());
printDigits(minute());
printDigits(second());
Serial.print("'");
Serial.print(",");
/*Serial.print(day());
Serial.print(" ");
Serial.print(month());
Serial.print(" ");
Serial.print(year());*/
Serial.print(TOutdoor[1][0]);
Serial.print(".");
Serial.print(TOutdoor[1][1]);
Serial.print("],");
//Serial.println();

}
/*---------------------------------------------------------------------------*/
/*---------------------------------------------------------------------------*/

// Utility function for clock display: prints preceding colon and leading 0
void printDigits(int digits){

Serial.print(":");
if(digits < 10)

Serial.print('0');
Serial.print(digits);

}
/*---------------------------------------------------------------------------*/
/*---------------------------------------------------------------------------*/
void WriteDataToFile(int samples){

char RecordData[151];  // ['12:45:60',-112.45],



char FileNamePrefix[21];

if(flgChangeDay){
sprintf(FileNamePrefix, "%s", previousFileNamePrefix);

}else{
sprintf(FileNamePrefix, "%u/%.2d/%.2d%.2d%u", year(),month(),day(),month(),

year());
sprintf(previousFileNamePrefix, "%s", FileNamePrefix);

}

// outdoor temperature
sprintf(FileName, "%s.OUT", FileNamePrefix);
///Serial.println("------");
///Serial.println(FileName);
myFile = SD.open(FileName,FILE_WRITE);
if (myFile) {

for(int i=0; i<samples; i++){
sprintf(RecordData, "['%.2d:%.2d:%.2d',%d.%00u],",TimeHistoryHoure[i],

TimeHistoryMinute[i],TimeHistorySeconds[i],TOutdoorHistory[i][0],TOutdoorHistory[i][1])
;

Serial.print(RecordData);
myFile.print(RecordData);

}
// close the file:
myFile.close();

}else {
// if the file didn't open, print an error:
Serial.print(F("error Writing the file: "));
Serial.println(FileName);

}
delay(100);

}
/*---------------------------------------------------------------------------*/

/*---------------------------------------------------------------------------*/
void ReadDataFromFile(EthernetClient client){

char RecordData[151];  // ['12:45:60',-112.45],

sprintf(FileName, "%s/%s/%s%s%s.OUT",
SelectedYear,SelectedMonth,SelectedDay,SelectedMonth, SelectedYear);

// re-open the file for reading:
myFile = SD.open(FileName);
char data;
if (myFile) {

// read from the file until there's nothing else in it:
while (myFile.available()) {

data=myFile.read();
client.print(data);

}
// close the file:
myFile.close();

} else {
// if the file didn't open, print an error:
Serial.print(F("error opening the file: "));
Serial.println(FileName);



}

char tmpStrMonth[3];
char tmpStrDay[3];
sprintf(tmpStrMonth, "%.2d",month());
sprintf(tmpStrDay, "%.2d",day());
if(String(SelectedYear)==String(year()) &&

String(SelectedMonth)==String(tmpStrMonth) && String(SelectedDay)==String(tmpStrDay)){
// outdoor temperature
for(int i=0; i<SampleIndex; i++){

sprintf(RecordData, "['%.2d:%.2d:%.2d',%d.%u],",TimeHistoryHoure[i],
TimeHistoryMinute[i],TimeHistorySeconds[i],TOutdoorHistory[i][0],TOutdoorHistory[i][1])
;

client.print(RecordData);
}

}

}
/*---------------------------------------------------------------------------*/
/*---------------------------------------------------------------------------*/
void LoadIndexPage(EthernetClient client){

char RecordData[151]; // temp data

client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
client.println(F("Content-Type: text/html"));
client.println(F("Connection: close"));  // the connection will be closed after

completion of the response
client.println();

// re-open the file for reading:
myFile = SD.open("indextop.htm");
char data;
if (myFile) {

// read from the file until there's nothing else in it:
while (myFile.available()) {

data=myFile.read();
client.print(data);

}
// close the file:
myFile.close();

} else {
// if the file didn't open, print an error:
Serial.print(F("error opening the file"));

}

sprintf(RecordData, "document.getElementById('outmax').innerHTML='%d.%d°C -
[%.2d/%.2d
%.2d:%.2d]';",TOutdoor[0][0],TOutdoor[0][1],TimeOfmaxminOut[0][0],TimeOfmaxminOut[0][1]
,TimeOfmaxminOut[0][2],TimeOfmaxminOut[0][3]);

client.print(RecordData);
sprintf(RecordData,

"document.getElementById('outcur').innerHTML='%d.%d°C';",TOutdoor[1][0],TOutdoor[1][1])
;

client.print(RecordData);



sprintf(RecordData, "document.getElementById('outmin').innerHTML='%d.%d°C -
[%.2d/%.2d
%.2d:%.2d]';",TOutdoor[2][0],TOutdoor[2][1],TimeOfmaxminOut[1][0],TimeOfmaxminOut[1][1]
,TimeOfmaxminOut[1][2],TimeOfmaxminOut[1][3]);

client.print(RecordData);

// re-open the file for reading:
myFile = SD.open("indexbtm.htm");
if (myFile) {

// read from the file until there's nothing else in it:
while (myFile.available()) {

data=myFile.read();
client.print(data);

}
// close the file:
myFile.close();

} else {
// if the file didn't open, print an error:
Serial.print(F("error opening the file: "));
Serial.println(FileName);

}
client.println();
client.println();
delay(100);

}
/*---------------------------------------------------------------------------*/

/*---------------------------------------------------------------------------*/
void LoadPage(EthernetClient client){

char RecordData[151]; // temp data

sprintf(RecordData, "title: '%s   %s-%s-%s',","Outdoor
Temperature",SelectedDay,SelectedMonth, SelectedYear);

client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
client.println(F("Content-Type: text/html"));
client.println(F("Connection: close"));  // the connection will be closed after

completion of the response
client.println();

client.println(F("<!DOCTYPE HTML>"));
client.println(F("<html lang='el'>"));
client.println(F("<head>"));
client.println(F("<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-

8'>"));
client.println(F("<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-

scale=1'/>"));
client.println(F("<title>Δράμα, 2ο ΕΠΑ.Λ.</title>"));
client.println(F("<link rel='shortcut icon' href='//jquery.com/jquery-wp-

content/themes/jquery.com/i/favicon.ico'>"));
client.println(F("<link rel='stylesheet'

href='http://code.jquery.com/mobile/1.4.5/jquery.mobile-1.4.5.css' />"));
client.println(F("<link rel='stylesheet'

href='http://cdn.jtsage.com/datebox/1.4.5/jqm-datebox-1.4.5.min.css' />"));



client.println(F("<script src='http://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js'
type='text/javascript'></script>"));

client.println(F("<script src='http://code.jquery.com/mobile/1.4.5/jquery.mobile-
1.4.5.js' type='text/javascript'></script>"));

client.println(F("<script type='text/javascript'
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqPlot/1.0.8/jquery.jqplot.min.js'></script
>"));

client.println(F("<script type='text/javascript'
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqPlot/1.0.8/jquery.jqplot.min.css'></scrip
t>"));

client.println(F("<script type='text/javascript'
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqPlot/1.0.8/plugins/jqplot.cursor.min.js'>
</script>"));

client.println(F("<script type='text/javascript'
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqPlot/1.0.8/plugins/jqplot.highlighter.min
.js'></script>"));

client.println(F("<script type='text/javascript'
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqPlot/1.0.8/plugins/jqplot.canvasTextRende
rer.min.js'></script>"));

client.println(F("<script type='text/javascript'
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqPlot/1.0.8/plugins/jqplot.canvasAxisLabel
Renderer.min.js'></script>"));

client.println(F("<script type='text/javascript'
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqPlot/1.0.8/plugins/jqplot.dateAxisRendere
r.min.js'></script>"));

client.println(F("<script type='text/javascript'
src='http://2epaldramas.gr/arduino/DateTimePickerpluginjQueryMobile1.4.5.js'></script>"
)); //χρειάζεται να βρεθεί κάποιο cdn και για αυτό το αρχείο

client.println(F("<script type='text/javascript'>function
AddDate2links(){document.getElementById('Out').href='Out-
'+document.getElementById('DatePicker').value+'.html';}</script>"));

client.println(F("<script type='text/javascript'>$(document).ready(function(){var
line1=["));

ReadDataFromFile(client);

client.println(F("]; var plot2 = $.jqplot('chart2', [line1],{"));
client.print(RecordData);
client.println(F("axesDefaults:

{labelRenderer:$.jqplot.CanvasAxisLabelRenderer,},seriesColors: [
'#0000ff'],seriesDefaults: {showMarker:false,lineWidth: 1},"));

client.println(F("axes:
{xaxis:{label:'Χρόνος',pad:0,renderer:$.jqplot.DateAxisRenderer,tickOptions:{formatStri
ng:'%H:%M:%S'},},yaxis:{tickRenderer: $.jqplot.AxisTickRenderer,tickOptions: {"));

client.println(F("formatter: function(format,value){var yaxis=value*100;yaxis=
parseInt(yaxis)/100;return '&nbsp;' + yaxis +'°C';}}}},cursor:{show:
true,zoom:true,showTooltip:false,},highlighter:{"));

client.println(F("show: true,sizeAdjust:2,},});});</script>"));

client.println(F("</head><body onload=AddDate2links()><section id='home' data-
role='page'><header data-role='header'><h1>Περιοχή Δράμας - 2ο ΕΠΑ.Λ.</h1>"));

client.println(F("</header><div  id='chart2' class='ui-content' style='height:100%;
width:100%; float:left;'></div>"));

client.println(F("<footer data-role='footer' class='ui-bar'><div  style='text-
align:center' data-role='controlgroup' data-type='horizontal'><div>"));



client.println(F("<a id='Out' href='Out.html' rel='external' class='ui-btn ui-icon-
grid ui-btn-icon-top'>Γράφημα</a>"));

client.println(F("<a href='index.html' rel='external' class='ui-btn ui-icon-home
ui-btn-icon-top'>Αρχική</a>"));

client.println(F("</div><input name='DatePicker' id='DatePicker' type='text' data-
role='datebox' data-options='{"));

sprintf(RecordData, "%cmode%c:%ccalbox%c,%ccalUsePickers%c:
true,",34,34,34,34,34,34);

client.print(RecordData);
sprintf(RecordData, "%ccalNoHeader%c: true, %cafterToday%c: false, ",34,34,34,34);
client.print(RecordData);
sprintf(RecordData, "%coverrideDateFormat%c:%c%%d-%%m-%%Y%c,",34,34,34,34);
client.print(RecordData);
sprintf(RecordData, "%cshowInitialValue%c: true, %cdefaultValue%c:",34,34,34,34);
client.print(RecordData);

sprintf(RecordData, "%c%s-%s-%s%c}'",34,SelectedYear,SelectedMonth,SelectedDay,34);
client.print(RecordData);
//"2016-01-01"}'

client.println(F(" onchange=AddDate2links()>"));
client.println(F("</div><h2>&copy; 2ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας - Τμήμα

Γπληροφορικής</h2></footer></section></body></html>"));

}
/*---------------------------------------------------------------------------*/

/*---------------------------------------------------------------------------*/
void getTemperatures(){
float TempTemperature;

sensors.requestTemperatures();

TemperatureOutdoor = sensors.getTempC(dT1);
if(TemperatureOutdoor>TemperatureOutdoorMax){

TemperatureOutdoorMax=TemperatureOutdoor;
TimeOfmaxminOut[0][0]=day();  // [0][0] max Day [0][1] max Month [0][2] max Houre

[0][3] max Minute [1][x] -->min
TimeOfmaxminOut[0][1]=month();
TimeOfmaxminOut[0][2]=hour();
TimeOfmaxminOut[0][3]=minute();

/* Serial.print(TimeOfmaxminOut[0][0]);
Serial.print("/");
Serial.print(TimeOfmaxminOut[0][1]);
Serial.print(" Max[");
Serial.print(TimeOfmaxminOut[0][2]);
Serial.print(":");
Serial.print(TimeOfmaxminOut[0][3]);
Serial.println("]");*/

}
if(TemperatureOutdoor<TemperatureOutdoorMin){

TemperatureOutdoorMin=TemperatureOutdoor;



TimeOfmaxminOut[1][0]=day();  // [0][0] max Day [0][1] max Month [0][2] max Houre
[0][3] max Minute [1][x] -->min

TimeOfmaxminOut[1][1]=month();
TimeOfmaxminOut[1][2]=hour();
TimeOfmaxminOut[1][3]=minute();

/* Serial.print(TimeOfmaxminOut[1][0]);
Serial.print("/");
Serial.print(TimeOfmaxminOut[1][1]);
Serial.print("   min[");
Serial.print(TimeOfmaxminOut[1][2]);
Serial.print(":");
Serial.print(TimeOfmaxminOut[1][3]);
Serial.println("]");*/

}

TempTemperature=TemperatureOutdoorMax;
TempTemperature=TempTemperature*100;
TOutdoor[0][0]=int(TempTemperature / 100);
TOutdoor[0][1]=(int(TempTemperature) % 100);
if (TOutdoor[0][1]<0) TOutdoor[0][1]*=-1;

TempTemperature=TemperatureOutdoor;
TempTemperature=TempTemperature*100;
TOutdoor[1][0]=int(TempTemperature / 100);
TOutdoor[1][1]=(int(TempTemperature) % 100);
if (TOutdoor[1][1]<0) TOutdoor[1][1]*=-1;

TempTemperature=TemperatureOutdoorMin;
TempTemperature=TempTemperature*100;
TOutdoor[2][0]=int(TempTemperature / 100);
TOutdoor[2][1]=(int(TempTemperature) % 100);
if (TOutdoor[2][1]<0) TOutdoor[2][1]*=-1;

////history
TOutdoorHistory[SampleIndex][0]=TOutdoor[1][0];
TOutdoorHistory[SampleIndex][1]=TOutdoor[1][1];

TimeHistoryHoure[SampleIndex]=hour();
TimeHistoryMinute[SampleIndex]=minute();
TimeHistorySeconds[SampleIndex]=second();

if (flgResetTemperatures){
flgResetTemperatures=false;
for(int i=0; i<NumOfSamples; i++){

TOutdoorHistory[i][0]=TOutdoor[1][0];
TOutdoorHistory[i][1]=TOutdoor[1][1];

TimeHistoryHoure[i]=hour();
TimeHistoryMinute[i]=minute();
TimeHistorySeconds[i]=second();
SampleIndex=0;

}



}

///clockDisplay();
/// Serial.println(SampleIndex);
if (SampleIndex>0){

if (TimeHistoryHoure[SampleIndex]<TimeHistoryHoure[SampleIndex-1]){
flgChangeDay=true;
WriteDataToFile(SampleIndex);

}
}

SampleIndex++;
if (SampleIndex==NumOfSamples && !flgChangeDay) {

SampleIndex=0;
WriteDataToFile(NumOfSamples);

}

if(flgChangeDay){
SampleIndex=0;
flgChangeDay=false;

}

}

/*---------------------------------------------------------------------------*/
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ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



Σχέδιο μαθήματος για το Arduino

Συντάκτης:  Χρήστος  Καραμπέρης,  Γενικό  Λύκειο  Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης  Ανατολικής  Θεσσαλονίκης,  τηλ.  Επικοινωνίας:  κιν.  6977-
780414,  οικ.  23920-66562,  εργ.  2310-251622,  email:  karaberis  @  sch  .  gr,
mail  @  lyk  -  diap  -  thess  .  thess  .  sch  .  gr

ΤΙΤΛΟΣ

Υλοποίηση φαναριού διασταύρωσης με φώτα τόσο για τα οχήματα όσο και
για τους πεζούς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο  συγκεκριμένο  έργο  θα  υλοποιηθεί  η  λειτουργία  ενός  φαναριού
διασταύρωσης που θα υποστηρίζει:

Α)  Φανάρι  για  οχήματα με  τρία  φώτα (σταθερό πράσινο  διάρκειας  20
δευτερολέπτων,  κίτρινο  διάρκειας  10  δευτερολέπτων που  αναβοσβήνει
κάθε δευτερόλεπτο και σταθερό κόκκινο 30 δευτερολέπτων)

Β)  Φανάρι  για  πεζούς  με  δύο  φώτα  (σταθερό  κόκκινο  διάρκειας  30
δευτερολέπτων και πράσινο σταθερό για τα πρώτα 20 δευτερόλεπτα και
που αναβοσβήνει κάθε δευτερόλεπτο για άλλα 10 δευτερόλεπτα)

Οι τέσσερις δυνατές καταστάσεις των φαναριών που επαναλαμβάνονται
κυκλικά  με  διάρκεια  κύκλου  ενός  λεπτού,  φαίνονται  συνοπτικά  στον
πίνακα που ακολουθεί:

Κατάσταση 1η 2η 3η 4η

Διάρκεια
(δευτερόλεπ
τα)

20 10 20 10

Φανάρι οχημάτων
Πράσινο Αναμμένο Σβηστό Σβηστό Σβηστό
Πορτοκαλί Σβηστό Αναβοσβήνει Σβηστό Σβηστό
Κόκκινο Σβηστό Σβηστό Αναμμένο Αναμμένο

Φανάρι πεζών
Πράσινο Σβηστό Σβηστό Αναμμένο Αναβοσβήνει
Κόκκινο Αναμμένο Αναμμένο Σβηστό Σβηστό
  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

A/A Εξάρτημα Ποσότητα
1 Arduino 1
2 Usb καλώδιο 1
3 Κόκκινο LED 2
4 Κίτρινο LED 1
5 Πράσινο LED 2
6 Αντιστάτες 220Ω 5
7 Breadboard 1

mailto:mail@lyk-diap-thess.thess.sch.gr
mailto:karaberis@sch.gr


8 Καλώδια σύνδεσης εξαρτημάτων 6

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Αριστερά φαίνονται τα φώτα του φαναριού για τα οχήματα και δεξιά για
τους πεζούς.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

// Car lights
int car_red_led = 8;
int car_yellow_led = 9;
int car_green_led = 10;
// Pedestrian lights
int ped_red_led = 6;
int ped_green_led = 7;

void setup() {
pinMode(car_red_led,OUTPUT);
pinMode(car_yellow_led,OUTPUT);
pinMode(car_green_led,OUTPUT);
pinMode(ped_red_led,OUTPUT);
pinMode(ped_green_led,OUTPUT);

}



void loop() {
// State1

digitalWrite(car_green_led, HIGH);
digitalWrite(car_yellow_led, LOW);
digitalWrite(car_red_led, LOW);
digitalWrite(ped_red_led, HIGH);
digitalWrite(ped_green_led, LOW);
delay(20000);

// State2
digitalWrite(car_green_led, LOW);
for(int i=0;i<10;i++)
{
  delay(500);
  digitalWrite(car_yellow_led, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(car_yellow_led, LOW);
  }

// State3
digitalWrite(car_yellow_led, LOW);
digitalWrite(car_red_led, HIGH);
digitalWrite(ped_red_led, LOW);
digitalWrite(ped_green_led, HIGH);
delay(20000);

// State4
for(int i=0;i<10;i++)
{
  delay(500);
  digitalWrite(ped_green_led, LOW);
  delay(500);
  digitalWrite(ped_green_led, HIGH);
  }

}



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα  φώτα  αναβοσβήνουν  σύμφωνα  με  την  περιγραφή  που  δόθηκε
παραπάνω. Ακολουθούν φωτογραφίες των δύο φαναριών (πεζών αριστερά
και οχημάτων δεξιά) στις 4 διαδοχικές καταστάσεις.

Κατάστ
αση

Περιγραφή Στιγμιότυπο

1η Πράσινο για τα οχήματα και 
κόκκινο για τους πεζούς.

2η Κίτρινο που αναβοσβήνει για 
τα οχήματα και κόκκινο για 
τους πεζούς.

3η Κόκκινο για τα οχήματα και 
πράσινο για τους πεζούς.

4η Κόκκινο για τα οχήματα και 
πράσινο που αναβοσβήνει για
τους πεζούς.



ΔΥΝΑΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το σύστημα μπορεί  να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει  τις ακόλουθες
πρόσθετες λειτουργίες:

1) Να  διαθέτει  πιεστικό  κουμπί  για  χρήση  από  τους  πεζούς.  Στην
υλοποίηση αυτή,  το φανάρι επιτρέπει  διαρκώς την διέλευση των
οχημάτων  και  σε  περίπτωση  που  πατηθεί  το  κουμπί,  το  φανάρι
γυρίζει στην κατάσταση διάβασης των πεζών σε 10 δευτερόλεπτα
και στη συνέχεια επιστρέφει στην αρχική κατάσταση. Θα μπορούσε
να  προβλεφθεί  και  η  περίπτωση  λειτουργίας  όταν  γίνεται
κατάχρηση  αυτής  της  «προνομιακής»  μεταχείρισης  των  πεζών
(π.χ. από παιδιά που παίζουν με το κουμπί του φαναριού).

2) Να διαθέτει για τους τυφλούς, χαρακτηριστικά ηχητικά σήματα για
τις διαφορετικές καταστάσεις, ώστε να γνωρίζουν πότε μπορούν
να διαβούν τη διάβαση με ασφάλεια.

3) Να  διαθέτει  μονάδα  απεικόνισης  για  τους  πεζούς  των
δευτερολέπτων που απομένουν για κάθε φως που είναι αναμμένο.

Δεν  έχω  αντίρρηση  να  διατεθεί  το  παρόν  σχέδιο  μαθήματος  στους
υπόλοιπους εκπαιδευόμενους με τη μορφή συγκεντρωτικού τόμου σχεδίων
μαθημάτων.
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Σχέδιο Μαθήματος
“Χρήση του αισθητήρα LM35 και του Arduino στη συλλογή,
επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων θερμοκρασίας”

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού : Αναστάσιος Πάλλας

Σχολείο : Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Βαθμίδα εκπαίδευτης - Τάξη – Μάθημα : Η εργαστηριακή δραστηριότητα μπορεί να
αεφαρμοστεί στον Όμιλο Αυτοματισμού που υπάρχει στο σχολείο και αποτελείται από
μαθητές Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου, αλλά και στα τμήματα Ηλεκτρονικών και
Αυτοματισμού των ΕΠΑΛ. Ακόμη, η δραστηριότητα είναι κατάλληλη και για
μαθητές/τριες της Α’ και Β’ τάξης Γενικών Λυκείων με ιδιαίτερη κλίση στη Τεχνολογία
και στις Φυσικές Επιστήμες στο πλαίσιο ερευνητικών εργασιών.

Αριθμός μαθητών : Ο αριθμός των μαθητών/τριων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24. Οι
περιορισμοί που τίθενται προέρχονται από τον διαθέσιμο εργαστηριακό εξοπλισμό και
τους εκπαιδευτικούς που συνδιδάσκουν. Η εφαρμογή στο Π.Σ.Π.Θ. αφορούσε τους 12
μαθητές/τριες του Ομίλου Αυτοματισμού.

Διδακτικές ώρες : Το πλήθος των διδακτικών εξαρτάται από την έκταση και το βάθος
των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και απαιτεί 1 – 2 διδακτικά τρίωρα.

Διδακτικοί στόχοι : Υπάρχουν γνωστικοί στόχοι (παρατίθεται σε κάθε δραστηριότητα),
στόχοι δεξιοτήτων και στόχοι σε επίπεδο στάσεων, όπως να μπορούν να συνδέουν
αισθητήρες θερμοκρασίας και άλλους αναλογικούς αισθητήρες στον Arduino και να
παίρνουν δεδομένα τους σε πολλαπλές αναπαραστάσεις, να προσομοιώνουν το κύκλωμα
του αισθητήρα, να αξιοποιούν πληροφορίες για τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, να
αναπτύξουν την παρατηρητικότητα, να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη
Τεχνολογία, να ενισχύσουν το πνεύμα της συνεργατικότητας κ.λπ.

Υλικοτεχνική υποδομή και εκπαιδευτικό υλικό : Για την υλοποίηση του σχεδίου
μαθήματος απαιτείται να υπάρχει στη διάθεση κάθε ομάδας ένας Η/Υ με τα κατάλληλα
λογισμικά (Arduino IDE 1.6.7, Frizing και Stamplot Pro 3.8), μικροελεγκτής Arduino,
αισθητήρας θερμοκρασίας LM35, breadboard και καλώδια σύνδεσης.

Οργάνωση της τάξης και της διδασκαλίας : Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες των
2 -3 ατόμων, καθοδηγούμενοι από κατάλληλα φύλλα εργασίας. Εφαρμόζονται ποικίλες
διδακτικές τεχνικές όπως μετωπική διδασκαλία, μέθοδος επίλυσης προβλήματος,
ανακαλυπτική μέθοδος κ.λπ. Προυπόθεση για την υλοποίηση του σχεδίου μαθήματος
αποτελεί προγενέστερη γνώση σχετικά με χαρακτηριστικά του μικροελεγκτή Arduino και
τον τρόπο λειτουργίας των αναλογικών εισόδων του.
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Δομή των δραστηριοτήτων

1. Χρήση του Λογισμικού Frizing

Στην 1η δραστηριότητα γίνεται
χρήση του λογισμικού Fritzing για
τον εικονικό σχεδιασμό του
κυκλώματος. Ταυτόχρονα η
δραστηριότητα έχει στόχο την
κατανόηση της λειτουργία του
πραγματικού Breadboard που θα
χρησιμοποιήσουν για την
κατασκευή του κυκλώματος. Οι
μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με
τον αισθητήρα θερμοκρασίας LM35
και αναγνωρίζουν την γενική δομή
ενός αναλογικού αισθητήρα.

Διδακτικοί στόχοι: Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να συνδέουν έναν αναλογικό
αισθητήρα με τη βοήθεια και να χειρίζονται το λογισμικό Frizing.

2. Σύνδεση του αισθητήρα με τον Arduino

Στη 2η δραστηριότητα γίνεται αρχικά μια εισαγωγή στη δομή ενός sketch του Arduino
εκ μέρους του διδάσκοντος (σχήμα 2.1) και εξηγούνται κάποιες βασικές εντολές
απαραίτητες για τη συγγραφή του κώδικα επικοινωνίας του αναλογικού αισθητήρα με
τον Arduino.

Τα παιδιά επιχειρούν να γράψουν τον κώδικα με βάση τις εντολές, τον επικυρώνουν
μέσω του Arduino και στη συνέχεια τον συγκρίνουν με αυτόν του εκπαιδευτικού τους
(σχήμα 2.2). Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τον έλέγχο λειτουργίας του
κυκλώματος του αισθητήρα. Τα παιδιά πειραματίζονται με αλλαγές στη θερμοκρασία

Σχήμα 2. 1) Δομή κώδικα, 2) Ο κώδικας για αναλογικό αισθητήρα, 3) Η σειριακή οθόνη

Σχήμα 1. Το κύκλωμα του αισθητήρα στο Frizing
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(αναπτήρας, τρίψιμο κ.λπ.) και παρατηρούν την αλλαγή των τιμών στη σειραική οθόνη
του Arduino (σχήμα 2.3).

Διδακτικοί στόχοι: Να μπορούν να συγγράφουν τον κώδικα για τη λήψη και παρουσίαση
στη σειριακή οθόνη των δεδομένων ενός αναλογικού αισθητήρα.

3. Βαθμονόμηση του αισθητήρα και απεικόνιση της θερμοκρασίας

Στην επόμενη 3η δραστηριότητα οι μαθητές/τριες εμπλέκονται στη βαθμονόμηση
του αισθητήρα, μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται για κάθε αναλογικό αισθητήρα.
Πράγματι, οι μεταβολές στις τιμές της θερμοκρασίας μετατρέπονται σε ακέραιες τιμές
της αναλογικής εισόδου στη
περιοχή 0 – 1023, τιμές που
αποτυπώνονται και στην σειριακή
οθόνη. Τι σχέση έχουν όμως αυτές
με τη μετρούμενη θερμοκρασία ;

Οι μαθητές/τριες έχοντας να
επιλύσουν το πρόβλημα της
βαθμονόμησης του αισθητήρα
θερμοκρασίας συνεργάζονται στις
ομάδες τους και προτείνουν
τρόπους για τη μετατροπή των
τιμώς της αναλογικής εισόδου σε
τιμές θερμοκρασίας. Η περίπτωση
της χρήσης  ενός εμπορικού
ψηφιακού θερμομέτρου, ή αυτή
της χρήσης του αισθητήρα Multilog
που υπάρχει στα περισσότερα
Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών
συζητείται θετικά αλλά οι
δραστηριότητες εστιάζονται από
τον εκπαιδευτικό στη χρήση των
data sheets του LM35 σε σχέση με τον Arduino.

Στους μαθητές δίνεται φύλλο με τα χαρακτηριστικά και πληροφορίες σχετικά με τον
LM35 (σχήμα 3.1) και καλούνται να λύσουν το πρόβλημα μετατροπής των mV της
αναλογικής εισόδου σε τιμές θερμοκρασίας. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές/τριες
εμπλέκονται σε δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος, ανάγνωσης τεχνικών
δεδομένων, αναζήτησης πληροφοριών κ.λπ. Οι προτεινόμενες λύσεις για την
μετατροπή του κώδικα δοκιμάζονται στην πράξη μέσω του Arduino, ενώ στο τέλος
συζητείται μια ενδεικτική λύση του προβλήματος που τίθεται από τον εκπαιδευτικό
(σχήμα 3.2).

Διδακτικοί στόχοι: Να αναγνωρίζουν την ανάγκη βαθμονόμησης των αισθητήρων, να
αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης προβλήματος, ανάγνωσης τεχνικών δεδομένων,
εξοικέίωσης με την τεχνική ορολογία των αισθητήρων όπως ευαισθησία, γραμμικότητα
κ.λπ.

Σχήμα 3. 1) το φύλλο δεδομένων του αισθητήρα 2) οι
προστιθέμενες εντολές κώδικα
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4. Προσομοίωση του κυκλώματος του αισθητήρα LM35

Στη συνέχεια (4η δραστηριότητα) οι μαθητές/τριες προχωρούν στη χρήση ενός online
προσομοιωτή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (https://123d.circuits.io) για να
επιβεβαιώσουν τον κώδικα, αλλά και να εξοικειωθούν στη χρήση παρόμοιων
λογισμικών, χρήσιμων στην δημιουργία κυκλωμάτων με τον Arduino.

Στη συγκεριμένη ιστοσελίδα μπορεί κανείς να δημιουργήσει κύκλωμα με βάση τον
Arduino και διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και αισθητήρες από μια βιβλιοθήκη που
συνεχώς εμπλουτίζεται. Στο σχήμα 4.1 φαίνεται το κύκλωμα που δημιουργήθηκε με το
συγκεκριμένο λογισμικό, ενώ στο 4.2 ο κώδικας που τρέχει και τα αποτελέσματα της
σειριακής οθόνης. Υπάρχει η δυνατότητα να εμφανιστεί μια μπάρα ελέγχου πάνω από
τον αισθητήρα (σχήμα 4.3), η μετακίνηση της οποίας θα πιστοποιήσει την ορθότητα του
κώδικα. Αν π.χ. η μπάρα μετακινηθεί τέρμα δεξιά θα πρέπει, αν ο κώδικας είναι ορθός,
να εμφανιστεί στην σειριακή οθόνη η τιμή +150 OC, ίση δηλαδή μ’ αυτή που εμφανίζεται
στην ίδια την μπάρα.

Η εξοικείωση με το λογισμικό θα δώσει κίνητρα και θα τονώσει την αυτοπεποίθηση
τους ώστε να θελήσουν να το χρησιμοποιήσουν και σε επόμενες δραστηριότητες.
Ταυτόχρονα, η χρήση του λογισμικού με την πλούσια βιβλιοθήκη θα δώσει το
απαραίτητο ερέθισμα για να ασχοληθούν και με άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία,
απαραίτητα στην κατασκευή διαφόρων projects με τη βοήθεια του Arduino.

Διδακτικοί στόχοι: Να εξοικειωθούν στη χρήση του λογισμικού προσομοίωσης και να
αναγνωρίσουν τις δυνατότητες χρήσης του στα διάφορα projects με βάση τον Arduino

Σχήμα 4. 1) το Προσομοιωμένο κυκλωμα, 2)
ο κώδικας και η σειριακή οθόνη και 3) η
μπάρα ρύθμισης της θερμοκρασίας
περιβάλλοντος.

1

2

3



5

5. Αλλαγή της τάσης αναφοράς, αύξηση της διακριτικής ικανότητας

Στην 5η δραστηριότητα οι μαθητές/τριες ασχολούνται με τη διακριτική ικανότητα του
αισθητήρα που εξαρτάται από την τάση αναφοράς του Arduino. Ο εκπαιδευτικός
αναφέρεται στη σημασία της τάσης αναφοράς και τη σχετική εντολή (Internal) του
Arduino και εξηγεί την έννοια της διακριτικής ικανότητας (σχήμα 5.1). Οι μαθητές/τριες
καλούνται να τροποποιήσουν τον κώδικα ώστε οι τιμές της θερμοκρασίας να έχουν
μεγαλύτερη ακρίβεια.

Διδακτικοί στόχοι: Να διατυπώνουν τον ορισμό της διακριτικής ικανότητας, και να
αναγνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτή να μεγιστοποιηθεί.

6. Απεικόνιση των δεδομένων του αισθητήρα (αναλογικής εισόδου)

Η 6η και τελευταία δραστηριότητα
αφορά την απεικόνιση των τιμών του
αισθητήρα, ή και δεδομένων που
στηρίζονται σ’ αυτές τις τιμές. Σκοπός της
δραστηριότητας είναι η εμπλοκή των
μαθητών/τριων σε τρια είδη απεικόνισης
των δεδομένων του αισθητήρα ή
αισθητήρων θερμοκρασίας : 1) στην
σειριακή οθόνη του Arduino μέσω της
επιλογής plotting (πολλών μεταβλητών) που
υπάρχει ήδη στην έκδοση 1.6.7 (σχήμα 6.1),
2) στην απεικόνιση (σχήμα 6.2) μέσω του
EXCEL (http://robottini.altervista.org/arduino-and-real-time-charts-in-excel) και 3) στην
απεικόνιση δεδομένων (σχήμα 6.3) με χρήση δωρεάν προγραμμάτων data plotting
(http://stampplot-pro.software.informer.com/3.9/).

Η δραστηριότητα έχει σκοπό την εμπλοκή των μαθητών στην κατασκευή
διαγραμμάτων και πολλαπλών αναπαραστάσεων, με στόχο την κατανόηση εννοιών που
σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία. Από τους/ις μαθητές/τριες
ζητείται να απεικονίσουν τις τιμές της θερμοκρασίας υπο μορφή διαγραμμάτων και με
τους τρεις τρόπους και να τους αξιολογήσουν ταυτόχρονα.

Σχήμα 5. 1) η εξήγηση της αύξησης της διακριτικής ικανότητας, β) ο κώδικας με τις
πρόσθετες εντολές

Σχήμα 6.1 Η οθόνη plotting του Arduino
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Διδακτικοί στόχοι: Να απεικονίζουν τα δεδομένα υπο μορφή διαγραμμάτων με διάφορα
λογισμικά (EXCEL και StampPlot Pro V3.8), όπως και να θέτουν κριτήρια αξιολόγησης
λογισμικών και να καλιεργήσουν γενικά ικανότητες αξιολόγησης.

7. Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων

Για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των ίδιων των
μαθητών/τριων, δίνεται στους/ις μαθητές/τριες ένας άλλος αναλογικός
αισθητήρας (π.χ. αερίων) και τα data sheet του και ζητείται να τον
συνδέσουν με τον Arduino, να πάρουν μετρήσεις, να τον βαθμονομήσουν
και να απεικονίσουν τα δεδομένα του υπο μορφή διαγραμμάτων.

Σχήμα 6.2 Η απεικόνιση των ενεδείξεων δυο ψηφιακών θερμομέτρων στο EXCEL

Σχήμα 6.3 Η απεικόνιση θερμομετρικών ενδείξεων με το λογισμικό StampPlot Pro V3.8



Σχολική Μονάδα: 1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Συμμετέχοντες Καθηγητές

ΜΠΕΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΛΑΒΟΥΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ



ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ: 1ο ΕΠΑ.Λ. Καβάλας

ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικές Κατασκευές

ΤΑΞΗ: Β’ Ηλεκτρονικών

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μπεζάς Κωνσταντίνος, Παλαβούζης Πασχάλης, Χατζηηλίας Παύλος

Σκοπός

Η εισαγωγή των μαθητών στη δημιουργία ηλεκτρονικού κυκλώματος με χρήση και
προγραμματισμό ελεγκτή Arduino Uno

Επιμέρους διδακτικοί στόχοι

Να μπορούν οι μαθητές να:

α) υπολογίζουν τις σωστές τιμές αντιστάσεων για διαφόρους τύπους LED

β) κατασκευάζουν ηλεκτρονικό κύκλωμα για την επίλυση δοθέντος προβλήματος
(συστήματος εκπομπής Σ.Ο.Σ.) χρησιμοποιώντας επιτυχώς ελεγκτή Arduino Uno

γ) προγραμματίζουν χωρίς λάθη σε γλώσσα προγραμματισμού Wiring

Διδακτική προσέγγιση

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να κατασκευάσουν το κύκλωμα συνδέοντας κατάλληλα τις
αντιστάσεις, το LED και το Arduino Uno σε ένα breadboard στο χώρο του σχολικού
εργαστηρίου. Προηγουμένως πραγματοποιείται από το διδάσκοντα σύντομη εισήγηση,
εισαγωγική στη χρήση και προγραμματισμό μικροελεγκτή Arduino και επίδειξη κατασκευής
απλού κυκλώματος με ενσωμάτωση του μικροελεγκτή. Η συγκεκριμένη κατασκευή
«εξελίσσεται» από τους μαθητές προκειμένου να επιλυθεί συγκεκριμένο πρόβλημα
κατασκευής ηλεκτρονικού κυκλώματος. Η εργασία των μαθητών πραγματοποιείται σε
ομάδες.

Μέσα διδασκαλίας-υλικά

 Υπολογιστές εργαστηρίου

 Μικροελεγκτής Arduino Uno

 Breadboard

 Καλώδια για Arduino Uno

 LED - Αντιστάσεις

 Τροφοδοτικό



Σύντομη περιγραφή

Στο «σύστημα εκπομπής Σ.Ο.Σ.» ένα LED, ελεγχόμενο από μικροελεγκτή Arduino Uno,
αναβοσβήνει με συγκεκριμένη συχνότητα σύμφωνα με τον διεθνή κώδικα Μορς
προσομοιώνοντας την εκπομπή σήματος εκτάκτου ανάγκης.

Δομή μαθήματος

1η διδακτική ώρα:

Αρχικά, ακολουθώντας τις τεχνικές της επίδειξης και των ερωταποκρίσεων (συζήτησης),
πραγματοποιούμε συνδεσμολογία LED και κατάλληλης αντίστασης σε breadboard με στόχο
τη σωστή λειτουργία του LED. Έπειτα οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν τις σωστές
τιμές αντιστάσεων για διάφορα είδη LED. Περνώντας στο στάδιο της εφαρμογής, επιλέγουν
από τα διαθέσιμα εξαρτήματα του εργαστηρίου τις κατάλληλες αντιστάσεις και τα
αντίστοιχα LED, δοκιμάζουν με χρήση τροφοδοτικού να «ανάψουν» τα LED και εντοπίζουν
τις τιμές ρεύματος και τάσεως στις οποίες αυτά καίγονται.

2η διδακτική ώρα:

Πραγματοποιούμε σύντομη εισήγηση (20 περίπου λεπτά) σχετικά με το μικροελεγκτή
Arduino Uno, τις εισόδους και εξόδους του, την τροφοδοσία και τη πιθανή σύνδεσή του σε
κύκλωμα που περιλαμβάνει LED και αντίσταση. Ακολουθεί επίδειξη δημιουργίας
κυκλώματος που περιλαμβάνει το Arduino Uno, LED και αντίσταση (20 λεπτά). Κατά την
επίδειξη οι μαθητές - σε πρώτη φάση - αναγνωρίζουν τις εισόδους και τις εξόδους του
μικροελεγκτή. Έπειτα φορτώνουμε και μεταγλωττίζουμε έτοιμο πρόγραμμα στη γλώσσα του
Arduino το οποίο, όταν εκτελείται, ανάβει το LED για ορισμένο χρονικό διάστημα.

3η διδακτική ώρα:

Αρχικά, σε συζήτηση με τους μαθητές, εντοπίζουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά της
γλώσσας προγραμματισμού του Arduino. Τους προτείνουμε να τροποποιήσουν διάφορες
τιμές (π.χ. του ορίσματος της συνάρτησης delay) και να παρατηρήσουν τι συμβαίνει στο
LED. Η όλη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου 20 λεπτά. Έπειτα θέτουμε το
πρόβλημα της δημιουργίας ενός συστήματος εκπομπής σήματος κινδύνου Σ.Ο.Σ. κάνοντας
μια μικρή εισήγηση για το πώς παριστάνονται τα γράμματα στον κώδικα Μορς. Οι μαθητές
καλούνται στην πραγματικότητα να γράψουν εκείνες τις εντολές προγράμματος ώστε το
LED να αναβοσβήνει με συχνότητα ανάλογης της παράστασης των συγκεκριμένων
γραμμάτων.

Παρατήρηση: Η συνδεσμολογία του κυκλώματος παραμένει ουσιαστικά ως έχει σύμφωνα με
τα παραδείγματα της 2ης διδακτικής ώρας.

Συνοπτική περιγραφή επιμέρους βημάτων διδασκαλίας

Λειτουργία και τάση τροφοδοσίας LED: Τα LED είναι δίοδα ημιαγωγά στοιχεία τα οποία
εκπέμπουν φως όταν στην άνοδο τους εφαρμόζεται κατάλληλη τάση σε σχέση με την κάθοδο



τους. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται σε αυτούς τους ημιαγωγούς που εκπέμπουν ορατό
φως.

Η βασική αρχή λειτουργίας της διόδου στηρίζεται στο «αξίωμα» ότι «τα αντίθετα έλκονται
και τα ομώνυμα απωθούνται»! Αν στην άνοδο της - το θετικό άκρο της, αυτό που έχει
περισσότερα αρνητικά φορτία - εφαρμόσουμε θετική τάση, τότε θα περάσει από μέσα της
ένα ρεύμα με φορά προς την άλλη επαφή, την κάθοδο. Όταν όμως εφαρμόσουμε
μία αρνητική τάση τότε, λόγω του αρνητικού φορτίου, δεν θα αφήσει να περάσει το ρεύμα
από μέσα της. Έτσι, δεν θα λειτουργήσει. Αν εφαρμόσουμε ένα μεγάλο ανάστροφο ρεύμα
στα άκρα της τότε υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί, να καεί όπως λέμε! Για την προστασία
της, όταν θέλουμε να μειώσουμε τέτοιες πιθανότητες, συνδέουμε και μία απλή αντίσταση
στην άνοδο της.

Ελέγχοντας με ένα βολτόμετρο, στην πρώτη περίπτωση (ορθή πόλωση), θα δούμε την τάση
λειτουργίας της διόδου (συνήθως είναι 0,6 - 0,7 Volts). Τοποθετώντας τους ακροδέκτες
ανάποδα, το θετικό στην κάθοδο και το αρνητικό στην άνοδο (ανάστροφη πόλωση της
διόδου), τότε θα μετρήσουμε την τάση της πηγής από την οποία τροφοδοτείται η δίοδος.

Η φωτοδίοδος (LED) είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να εκπέμπει ένα συγκεκριμένο
μήκος κύματος όταν περνάει ρεύμα από μέσα της!

Δηλαδή, όταν περνάει ρεύμα από την άνοδο προς την κάθοδο, είναι έτσι κατασκευασμένη
ώστε να εκπέμπει συνεχόμενα ένα φως, σε κάποιο μήκος κύματος. Ανάλογα με την
κατασκευή της και το μήκος κύματος που πρόκειται να εκπέμψει, έχουμε και
διάφορα χρώματα (διαφορετικά μήκη κύματος δηλαδή) όπως λευκό, κόκκινο, πράσινο,
μπλε... Για την υλοποίηση του συστήματος εκπομπής Σ.Ο.Σ. προτρέπουμε τους μαθητές
να χρησιμοποιήσουν LED που εκπέμπει κόκκινο φως για προφανείς λόγους.

Μικροελεγκτής Arduino: Οι μικροελεγκτές είναι ολοκληρωμένα κυκλώματα με δυνατότητα
εκτέλεσης στοιχειωδών αριθμητικών και λογικών πράξεων μεταξύ δυαδικών δεδομένων,



καθώς και δυνατότητα πραγματοποίησης λειτουργιών εισόδου εξόδου δεδομένων. Το
Arduino είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοικτού κώδικα και σχεδιασμού, που βασίζεται
σε ευέλικτο και εύκολο στη χρήση υλικό και λογισμικό. Προορίζεται για τη δημιουργία
αλληλεπιδραστικών αντικείμενων ή περιβαλλόντων.

Το κύκλωμα που χρησιμοποιεί μικροελεγκτή παρέχει έναν αριθμό πυλών οι οποίες μπορεί να
λειτουργήσουν είτε ως είσοδοι είτε ως έξοδοι στα κυκλώματά μας. Αυτές τις εισόδους ή
εξόδους μπορούμε να τις διαχειριστούμε γράφοντας κώδικα στο περιβάλλον
προγραμματισμού Arduino IDE σε γλώσσα βασισμένη στις C/C++. Ο κώδικας αφού γραφεί,
μεταγλωττίζεται και ελέγχεται ως προς τα συντακτικά του λάθη και, τελικά, μεταφορτώνεται
στη μονάδα Arduino).

Για παροχή ρεύματος στη μονάδα από εξωτερική πηγή δέχεται τροφοδοσία από εξωτερικό
βύσμα - συνιστώμενη παρεχόμενη τάση λειτουργίας είναι στα 7V έως 12V, ώστε να μπορεί
να λειτουργήσει και να δώσει σταθερά τα 5V στην έξοδο. Η παροχή ρεύματος γίνεται
απευθείας στα pins που προορίζονται για αυτό το σκοπό: (+) στο Pin VCC IN και (-) στο
Gnd δίπλα του. Η μονάδα του εργαστηρίου μπορεί να συνδεθεί μόνιμα σε θύρα USB και
αναμένεται να δουλέψει χωρίς πρόβλημα με τα 5V που παρέχει η συγκεκριμένη θύρα.

Το Arduino Uno R3 έχει 14 ψηφιακές θύρες εισόδου ή εξόδου (pins με αναγνωρίσιμους
αριθμούς από 0 έως και 13) και έξι αναλογικές εισόδους (χαρακτηρισμένες ως A0 ... A5).
Στην έξοδο τα pins μπορούν να δώσουν 0V ή 5V τάση που (προγραμματιστικά) μπορεί να
αντιπροσωπευτούν με τις σταθερές LOW ή HIGH αντίστοιχα. Γράφοντας κώδικα θα πρέπει
να αρχικοποιήσουμε τις θύρες που χρησιμοποιούμε με τη συνάρτηση pinMode(), δηλαδή να
ορίσουμε ποιες από αυτές θα χρησιμοποιήσουμε και αν θα είναι για είσοδο ή για έξοδο.

Η γλώσσα προγραμματισμού του μικροελεγκτή: Ο κώδικας που γράφουμε προκειμένου να
προγραμματίσουμε τη λειτουργία του μικροελεγκτή Arduino, περιλαμβάνει δύο βασικές
συναρτήσεις - την setup() και την loop(). Στην μεν πρώτη τοποθετούμε όλες τις εντολές
αρχικοποίησης που θα εκτελεστούν μία φορά, όταν δηλαδή ενεργοποιηθεί η μονάδα (ακόμη
και αφού πατηθεί το πλήκτρο reset). Σε αυτό ακριβώς το σημείο ορίζεται η χρήση (και το
είδος της χρήσης) κάποιων pin του μικροελεγκτή με τη βοήθεια της συνάρτησης pinMode().
Στη συνάρτηση loop() γράφουμε το πρόγραμμά μας οι εντολές του οποίου εκτελούνται
επαναληπτικά έως ότου απενεργοποιηθεί ο μικροελεγκτής.

Η συνάρτηση pinMode(Pin, Mode) δέχεται ως ορίσματα τον αριθμό pin του μικροελεγκτή
που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε για είσοδο ή έξοδο και την κατάσταση λειτουργίας που
χαρακτηρίζεται με τη λέξη INPUT (είσοδος) ή OUTPUT (έξοδος). Στο κύκλωμα που θα
κατασκευαστεί και θα προγραμματιστεί στο εργαστήριο θα απαιτηθεί η χρήση ενός μόνο
ψηφιακού pin (π.χ. του υπ’ αριθμ. 10) του Arduino για έξοδο. Η «εγγραφή» στην έξοδο
πραγματοποιείται μέσω της συνάρτησης digitalWrite(Pin, Value), όπου Pin είναι το νούμερο
της θύρας στην οποία εφαρμόζουμε τάση εξόδου, ενώ Value είναι η (ψηφιακή) τάση εξόδου
και μπορεί να πάρει τις τιμές LOW (0 V) ή HIGH (5 V).

Για τη διαχείριση του χρόνου χρησιμοποιείται η συνάρτηση delay(time) όπου time είναι ο
χρόνος καθυστέρησης σε ms (1/1000 sec). Στην πράξη καθυστερεί η ροή εκτέλεσης του
προγράμματός μας για time ms.



Κατασκευή του κυκλώματος – Δοκιμή: Για τη σύνδεση των στοιχείων (LED, αντίστασης)
του κυκλώματός μας θα χρησιμοποιηθεί breadboard τη χρησιμότητα του οποίου γνωρίζουν οι
μαθητές εκ των προτέρων. Ειδικότερα, για τη φωτοδίοδο (LED), ανάλογα με την
προβλεπόμενη τάση λειτουργίας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κατάλληλη αντίσταση,
ώστε να αποφύγουμε κάποια καταστροφή από υπέρταση. Για να βρούμε την αντίσταση που
χρειαζόμαστε αρκεί να θυμηθούμε τον τύπο:

R = (Vπ – Vλ) / I

όπου R είναι η αντίσταση που χρειαζόμαστε, Vπ η παρεχόμενη τάση από την πηγή μας (5V
από το Arduino), Vλ η τάση λειτουργίας του LED και I το ρεύμα λειτουργίας του LED.
Τυπικά, μια αντίσταση γύρω στα 220 Ω καλύπτει τα περισσότερα LED που υπάρχουν
διαθέσιμα στο εργαστήριο.

Περιγραφή κυκλώματος:

Για το κύκλωμα θα
χρειαστούμε ένα LED και
μια αντίσταση ώστε το
ρεύμα των 5V που θα
περνάει να αντιστοιχεί στην
τάση λειτουργίας του LED
που χρησιμοποιούμε και να
μην έχουμε κάποιο
πρόβλημα (π.χ.
καταστροφή του LED από
υπέρταση).

Η έξοδος του ρεύματος στο
συγκεκριμένο κύκλωμα
είναι το Pin 10, ενώ η αντίσταση συνδέεται ανάμεσα στην έξοδο και στο LED ώστε να μην
περάσει μεγάλη ποσότητα ρεύματος από αυτό. Ακολούθως συνδέεται το LED. Συνήθως τα
LED έχουν ένα μακρύτερο πόδι που μπαίνει από τη φορά +, δηλαδή το Pin 10 στην
περίπτωσή μας. Τέλος, το κύκλωμα κλείνει με το άλλο πόδι του LED στην υποδοχή GND
που συμβολίζει τη φορά – για το κύκλωμά μας.

Ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή γίνεται εύκολα (άλλωστε το μάθημα είναι εισαγωγικό
στη χρήση και προγραμματισμό του Arduino) και παρατίθεται παρακάτω. Προσοχή! Στην
πρώτη αυτή επαφή με τον προγραμματισμό του Arduino αρκούμαστε στη χρήση απλών
δομών από τους μαθητές (όπως για παράδειγμα ακολουθιακή) αποφεύγοντας τη σχετική
πολυπλοκότητα της επαναληπτικής δομής.

Προγραμματισμός:

// Αυτό είναι ένα πρόγραμμα εκπομπής Σ.Ο.Σ



int LEDPin = 10; // το LED συνδέεται στην έξοδο 10

void setup() {

Serial.begin(9600); // 9600 είναι το Baudrate
pinMode(LEDPin, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(LEDPin, HIGH); //"Σ"
delay(1000);
digitalWrite(LEDPin, LOW);
delay(500);
digitalWrite(LEDPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LEDPin, LOW);
delay(500);
digitalWrite(LEDPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LEDPin, LOW);
digitalWrite(LEDPin, HIGH); //"Ο"
delay(3000);
digitalWrite(LEDPin, LOW);
delay(500);
digitalWrite(LEDPin, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LEDPin, LOW);
delay(500);
digitalWrite(LEDPin, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(LEDPin, LOW);
digitalWrite(LEDPin, HIGH); //"Σ"
delay(1000);
digitalWrite(LEDPin, LOW);
delay(500);
digitalWrite(LEDPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LEDPin, LOW);
delay(500);
digitalWrite(LEDPin, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(LEDPin, LOW);
delay(500);

}



Πρόσθετη Εργασία - Αξιολόγηση Μαθητών

Η αρχική αξιολόγηση των μαθητών προκύπτει από το βαθμό εμπλοκής τους στο σχεδιασμό
και ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης. Στο τέλος τους δίνεται ερωτηματολόγιο
αυτοαξιολόγησης στο οποίο απαντούν σε ύστερο χρόνο (π.χ. στο σπίτι). Επίσης, σε ίδιο
χρόνο, τους ζητείται να τροποποιήσουν τον κώδικα του προγράμματός τους ώστε το
σύστημα να μπορεί να «εκπέμψει» μια μικρή λέξη της αρεσκείας τους.

Βιβλιογραφία

 Υλικό του σεμιναρίου εξ αποστάσεως των μελών του Εργαστηρίου Ψηφιακών
Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων Δρ. Βασίλη Φωτόπουλο (ΣΕΠ.
ΕΑΠ), Αναστάσιο Σπηλιόπουλο και Αναστάσιο Φαναριώτη (Πληροφορικοί) με
επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Θεοφάνη Ορφανουδάκη (Επ. Καθηγητή ΕΑΠ).

 https://el.wikipedia.org/wiki/Δίοδος_εκπομπής_φωτός

 www.ptgroup.gr/index.php/what-LED-is



Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Συμμετέχοντες Καθηγητές

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



1. Αντικείμενο Διδασκαλίας 
Το αντικείμενο διδασκαλίας θα είναι μία πλατφόρμα Arduino. 

2. Τάξη 
Α’ τάξη Γενικού Λυκείου 
Β’ τάξη Γενικού Λυκείου 

3. Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
3.1. Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών στοιχείων όπως είναι οι αντιστάσεις, η τάση 

και η γείωση. 
3.2. Βασικές έννοιες στην γλώσσα προγραμματισμού C. Δομή επιλογής, δομή 

εκχώρησης, εκφράσεις πολύπλοκων μαθηματικών σχέσεων. 

4. Γνωστικό υπόβαθρο μαθητών 
4.1. Βασικές έννοιες Φυσικής στον ηλεκτρισμό.  
4.2. Νόμος του Ohm  
4.3. 1ος και 2ος κανόνας του Kirchhoff 
4.4. Συνδεσμολογία αντιστάσεων (σειριακή και παράλληλη συνδεσμολογία) 

5. Γενικός Διδακτικός στόχος μαθήματος 
Ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να δημιουργήσει μικρά κυκλώματα που 
θα αποσκοπούν σε κάποιο αυτοματισμό. 

6. Αντικειμενικοί ή ειδικοί στόχοι μαθήματος 
6.1. Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης στην επίλυση προβλημάτων ηλεκτρονικής 
6.2. Χαρά στην δημιουργία ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. 
6.3. Εκμάθηση γλώσσας προγραμματισμού C 
6.4. Εμπέδωση των γνώσεων των Θετικών Επιστημών 

7. Διδακτικές τεχνικές 
7.1. Μετωπική διδασκαλία 
7.2. Πρακτική άσκηση σε ομάδες 
7.3. Καταιγισμός ιδεών 
7.4. Ομαδικές παραδώσεις ασκήσεων 

8. Χρονοπρογραμματισμός Διδασκαλίας 
8.1. Εισαγωγή στην πλατφόρμα arduino. (45min) 
8.2. Κατασκευή του Blink και κατασκευή του κουμπιού με led (Button και 

Debounce) (45min) 
8.3. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό C (3x45min) 
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8.4. Ανάγνωση από την αναλογική θύρα. Ανάγνωση ποτενσιόμετρο και dimmer 
(45min)  

8.5. Κατασκευή της φωτοπύλης (Φωτοπύλη είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορεί 
να μετρηθεί η ταχύτητα ενός αντικειμένου, που διέκοψε μία δέσμη φωτός) και 
εφαρμογή στο μάθημα της Φυσικής (2x45min συνεχόμενες για την κατασκευή 
της φωτοπύλης και 2x45min για την εργαστηριακή άσκηση) 

9. Εποπτικά και διδακτικά μέσα 
9.1. Ασπροπίνακας 
9.2. Projector 
9.3. Η/Υ  
9.4. Πάγκος εργασίας 

10. Διαδικασία & Πλαίσιο χρησιμοποίησης Διδακτικών τεχνικού 
10.1. Στην πρώτη φάση 8.1 θα χρησιμοποιηθούν οι διαφάνειες από το σεμινάριο. 

Μερικές από αυτές είναι ενδεικτικές για την παρουσίαση της πλατφόρμας. 
Επίσης θα παρουσιαστεί το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί στις 
υλοποιήσεις. Arduino IDE και το Fritzing 

10.2. Σε αυτή την φάση οι μαθητές αφού χωριστούν σε ομάδες, θα υλοποιήσουν το 
πρώτο παράδειγμα που υπάρχει στον κώδικα του Arduino IDE που είναι το 
Blink προβάλλοντας την συνδεσμολογία από το Fritzing και στην συνέχεια θα 
το αναβαθμίσουμε με το Button (Είναι το παράδειγμα στο οποίο το πάτημα 
του ενός κουμπιού ανάβει το φως από το led), λέγοντας και λίγα πράγματα 
για τον τρόπο λειτουργίας του. Απαραίτητο είναι να γίνει και το Debounce, 
ώστε οι μαθητές να δουν το millis() που μπορεί να τους φανεί χρήσιμο στο 
τέλος, όπου θα πρέπει να υλοποιήσουν μία φωτοπύλη.  

10.3. Διδασκαλία βασικών εννοιών της γλώσσας προγραμματισμού C 
10.3.1. Τύποι μεταβλητών (45min) 
10.3.1.1. Βασικά 

Λίγα λόγια για τον δημιουργό της γλώσσας Dennis Ritchie[1](πέθανε                   
την ίδια μέρα με τον Steve Jobs). Βασικά χαρακτηριστικά της                   
σύνταξης. Κάθε εντολή τερματίζει με το ερωτηματικό (;). Κάθε αρχή και                     
τέλος μιας δομής, γράφεται με { (αρχή) και } (τέλος). Η υποδιαστολή                       
σε αριθμό δεκαδικό γίνεται με την τελεία(.) κι όχι με το κόμμα(,). Το                         
κόμμα (,) χρησιμοποιείται σε λίστες παραμέτρων  μεταβλητών π.χ int                   
i, j; ή main(int argc, char *argv[]).... 

10.3.1.2. Ο συναρτησιακός προγραμματισμός 
Κάθε ολοκληρωμένο κομμάτι της C επάγεται σε συνάρτηση. Δηλαδή                   
κάτι που επιστρέφει κάτι στο όνομά του. Η συνάρτηση αυτή μπορεί να                       
έχει κάποια είσοδο μπορεί και όχι.  
Αυτό που επιστρέφει πρέπει να ανήκει σε κάποιο είδος. Μπορεί να                       
είναι αριθμός, μπορεί να είναι κείμενο, μπορεί να ένα ΝΑΙ ή ΌΧΙ,                       
μπορεί να είναι και τίποτα. Στους αριθμούς θα παρουσιάσουμε μόνο 2                     
τύπους, τους πιο απλούς. Είναι ο int που συμβολίζει τους ακέραιους                     
αριθμούς. Οι δεκαδικοί ή οι πραγματικοί αριθμοί συμβολίζονται με το                   
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float. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν κι άλλοι τύποι, αλλά για                       
την υλοποίηση του arduino είναι καλύτερα να ασχοληθούμε μόνο με                   
αυτόν τον τύπο. Δύο επιπλέον τύποι είναι οι char και bool. O char είναι                           
για τα σύμβολα της αλφαβήτα που χρησιμοποιούμε προκειμένου να                 
επικοινωνήσουμε με τον χρήστη. Τέλος ο τύπος bool που πήρε το                     
όνομά του από τον Μαθηματικό George Bool[2]. Μία μεταβλητή με                   
αυτό τον τύπο μπορεί να έχει μόνο το αληθής  true ή το ψευδής                              
false[3]. Ο τύπος αυτός προστέθηκε στην C με την βιβλιοθήκη                   
<stdbool.h> που είναι απαραίτητη να μπει στην κορυφή του                 
προγράμματος, όπως συμβαίνει με την <stdio.h>. 
Μετά από λίγα λόγια για την printf (ότι είναι εντολή εξόδου κτλ) οι                           
μαθητές θα πρέπει να υλοποιήσουν το εισαγωγικό πρόγραμμα hello                 
world. (Προς τιμή του δημιουργού της C θα πρέπει να ειπωθεί ότι το                         
Hello World ήταν το πρώτο πρόγραμμα που γράφτηκε στο βιβλίο                   
εκμάθησης της C κι πως από τότε όλες οι γλώσσες προγραμματισμού                     
έχουν σαν πρώτο πρόγραμμα το hello world[4]) Καλύτερα θα ήταν οι                     
μαθητές να δουλέψουν σε ένα Online compiler όπως είναι το                   
ideone.com. Επίσης εισάγεται και η έννοια της “εισαγωγής μιας                 
βιβλιοθήκης” με την εντολή της #include <stdio.h>, στην οποία και                   
επάγεται η εντολή  συνάρτηση printf[5]. 

 
 

10.3.1.3. Εργασία για το σπίτι 
 

Για το σπίτι οι μαθητές αφού τους παρουσιαστεί στην εκφώνηση της                     
άσκησης ο πηγαίος κώδικας του σχήματος 1, το “%d” και το “\n”. Να                         
γράψουν πρόγραμμα που θα βρει τις διαστάσεις σε byte των τύπων                     
του float, char και bool. 

 

   
Σχήμα 1 

 
Η τέλεια λύση που μας αναλύει και πόσα bits θα είναι σε κάθε τύπο                             
περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα 2. 
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Σχήμα 2 

 
Παρατήρηση: Μπορεί στο προγραμματιστικό περιβάλλον του             

Arduino IDE, οι τιμές αυτές να είναι διαφορετικές 
10.3.2. Δομή επιλογής (45min) 
10.3.2.1. Σύνταξη συνθήκης 
Οι συνθήκες φέρουν αποτέλεσμα λογικό, δηλαδή true ή false. Οι                   
απλές συνθήκες συνδέονται μεταξύ τους με λογικούς τελεστές, που                 
είναι το AND  && και το OR  ||. Υπάρχει κι ένας προθεματικός                           
τελεστής το NOT  !. Το παρακάτω σχήμα 3 είναι ενδεικτικό. 

 

 
Σχήμα 3 

 
Οι συνθήκες αποτελούνται από ζευγάρια μεταβλητών που ενώνονται               
με συγκριτικούς τελεστές. Όπως είναι >, <, <=, >=, == και !=. Ο                         
τελευταίος συγκριτικός τελεστής σημαίνει διάφορο, ενώ το ==               
συγκρίνει άμα είναι ίσα. Μία συνθήκη μπορεί να βρίσκεται μέσα σε                     
παρενθέσεις.  

10.3.2.2. Απλό if 
Η ροή εκτέλεσης ενός προγράμματος ελέγχεται από τον               
προγραμματιστή. Αυτός αποφασίζει υπό ποιες συνθήκες, ποιες             
πράξεις θα εκτελεστούν. Ο πιο απλός έλεγχος της ροής ενός                   
προγράμματος είναι το if.  
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Σχήμα 4 

 
Στο σχήμα 4 φαίνονται δύο κομμάτια κώδικας που είναι τελείως                   
ισοδύναμα. Απλά εκτυπώνουν την λέξη “happy end”, σε περίπτωση                 
που το a είναι true. Διαφορετικά εκτυπώνεται μόνο η λέξη “end”.  

10.3.2.3. if else 
Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις στις οποίες η ροή έχει να εκτελέσει,                     
υπό προϋποθέσεις, διαφορετικά πράγματα. Η επέκταση του if, σε                 
αυτήν την περίπτωση είναι το else. Δηλαδή όταν δεν ισχύει η συνθήκη                       
του if, τότε εκτελείται ο κώδικας του else. 

 
Σχήμα 5 

 
Τα ισοδύναμα κομμάτια κώδικα, που φαίνονται στο σχήμα 5, δείχνουν                     
την περίπτωση που η μεταβλητή a δεν είναι true, τότε εκτυπώνεται                     
“happy end”, ενώ όταν είναι false εκτυπώνεται “terrible end”. 

10.3.2.4. Πολλαπλές επιλογές και εμφωλευμένα if 
Στην περίπτωση των πολλαπλών επιλογών η if, παρέχει την                   

δυνατότητα να απομονώνει κομμάτια κώδικα για περισσότερες από 2                 
περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να γίνει με εμφωλευμένες επιλογές, μπορεί                 
όμως αλλιώς. Το σχήμα 6 περιγράφει και τις δύο περιπτώσεις. 
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Σχήμα 6 

 
Παρατήρηση:  

● Σαφώς και μπορεί να υπάρχουν περισσότερες else if               
περιπτώσεις. 

● Η χρήση από τα {} είναι περιττά όταν είναι να περιέχει μόνο μία                         
εντολή.  

 
10.3.2.5. Εργασία για το σπίτι 

Περιγράφουμε πρώτα τον πίνακα στο σχήμα 7 και στην συνέχεια                     
παρουσιάζουμε τον πίνακα αλήθειας του σχήματος 8. Ο μαθητής                 
πρέπει να παραδώσει κώδικα που να υπολογίζει και εκτυπώνει το                   
αντίστοιχο πίνακα.  

 
Σχήμα 7 

 
Η scanf είναι συνάρτηση που κάνει ανάγνωση από το πληκτρολόγιο.                     
Τα σύμβολα %d σημαίνει ότι θα διαβαστεί ένας ακέραιος, ενώ το %c                       
είναι για την ανάγνωση ενός χαρακτήρα, που στην συγκεκριμένη                 
περίπτωση είναι το \n που θα πατήσει ο χρήστης κατά την εισαγωγή                       
του αριθμού. 
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Σχήμα 8 

 
Με βάση τον πίνακα του σχήματος 8 να γραφεί πρόγραμμα που να                       
εκτυπώνει το αντίστοιχο μήνυμα, δηλαδή ανάλογα με το περιεχόμενο                 
της ακέραιας μεταβλητής debt να εκτυπώνεται το αντίστοιχο μήνυμα. 

  
10.3.3. Δομή επανάληψης(45min) 

Όταν έχουμε να επαναλάβουμε εντολές εκτέλεσης σε έναν                 
υπολογιστή, μπορούμε να κάνουμε χρήση μιας δομής επανάληψης.               
Υπάρχουν 3 δομές επανάληψης στην C. Η while, η do while και η for.                           
Για τον προγραμματισμό του Αrduino η for είναι αρκετή. Η for                     
αποτελείται από 3 μέρη. Το πρώτο μέρος γράφεται μία εντολή, που                     
εκτελείται μόνο μία φορά πριν την έναρξη εκτέλεσης των εντολών που                     
θέλουμε να επαναλάβουμε. Το δεύτερο μέρος είναι η συνθήκη που                   
πρέπει να ισχύει, ώστε να εκτελείται η επανάληψη. Τέλος το τρίτο                     
μέρος είναι επίσης μία εντολή, που εκτελείται μετά την εκτέλεση των                     
εντολών της επανάληψης. 

 

 
Σχήμα 9 

 
Στο σχήμα 9 βλέπουμε ακριβώς 2 ισοδύναμους αλγορίθμους. Έχουν                   

ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, το οποίο εκτυπώνει διαδοχικά τις τιμές που                     
παίρνει το i κατά την εκτέλεσή του. Συγκεκριμένα η δομή επανάληψης θα                       
εκτελέσει 10 φορές την συνάρτηση printf. Την πρώτη φορά θα εκτυπωθεί η                       
τιμή 0, στην δεύτερη εκτέλεση θα εκτυπωθεί το 1, στην τρίτη το 2 κτλ μέχρι                             
να εκτυπωθεί το 9. Στην τελευταία εκτέλεση της εντολής i=i+1 ή i++ (αναλόγα                         
ποιον κώδικα παρακολουθείται) το i θα πάρει τιμή το 10 με αποτέλεσμα η                         
συνθήκη i<10 να μην ισχύει, οπότε και η επανάληψη σταματά. 
 

10.3.4. Καθολικές, τοπικές μεταβλητές και σύνταξη συναρτήσεων 
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Στην ίδια διδακτική ώρα είναι ευκαιρία να αναλυθεί με παράδειγμα η                       
διαφορά μεταξύ τοπικής και της καθολικής μεταβλητής, καθώς επίσης                 
να γίνει εισαγωγή στην σύνταξη των συναρτήσεων.  
Τοπική μεταβλητή είναι αυτή η οποία δηλώνεται μέσα σε μία                     

συνάρτηση. Το όνομά της πρέπει να είναι μοναδικό μόνο μέσα στην                     
συγκεκριμένη συνάρτηση. Ενώ καθολική είναι η μεταβλητή που               
δηλώνεται έξω από συναρτήσεις. Οπότε και μπορεί η ίδια μεταβλητή                   
και το περιεχόμενό της να κληθεί από πολλές συναρτήσεις. Στο σχήμα                     
10 που ακολουθεί φαίνεται ένας κώδικας που εμπεριέχει μία τοπική                   
μεταβλητή topic και μία καθολική μεταβλητή global. Οι δύο μεταβλητές                   
αρχικοποιούνται κατά την δήλωσή τους. Επίσης υπάρχουν 2               
συναρτήσεις. Οι τύποι των συναρτήσεων είναι void, που σημαίνει ότι                   
δεν επιστρέφουν τίποτα.  

  
Σχήμα 10 

 
Σκόπιμα σε αυτό το παράδειγμα οι δύο συναρτήσεις διαφέρουν ως                     
προς τον τις παραμέτρους της. Όταν ο μαθητής εκτελέσει τον                   
παραπάνω κώδικα θα διαπιστώσει ότι η global αλλάζει σε κάθε                   
αλλαγή του περιεχομένου της, από οπουδήποτε κι αν καλεί. Στην                   
τοπική μεταβλητή, ωστόσο δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, κι ας προσπαθεί                   
η some_function να της αλλάξει τιμή. Η δεύτερη συνάρτηση δέχεται                   
σαν είσοδο την τοπική μεταβλητή με πρόθεμα το σύμβολο του *. Στην                       
C αυτό σημαίνει ότι είναι ο δείκτης της μεταβλητής του x. Μέσα στην                         
συνάρτηση some_other_function στρέφεται λοιπόν ο δείκτης να             
δείχνει μία άλλη τιμή. Αντίστοιχα αυτή η διαδικασία στο κάλεσμα                   
πρέπει σαν είσοδος της συνάρτησης αυτής να δοθεί ο δείκτης της                     
μεταβλητής κι εκεί χρησιμοποιούμε το πρόθεμα του &.  
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10.3.4.1. Εργασία για το σπίτι 
Να παραδοθεί ένα πρόγραμμα που να καλεί συνάρτηση paragontiko                   
που παίρνει είσοδο ακέραια τιμή και επιστρέφει ακέραια τιμή. Η                   
συνάρτηση θα υπολογίζει το παραγοντικό της εισόδου (βλέπε σχήμα                 
11) 

 

 
Σχήμα 11 

 
Η λύση που θα επιστρέψει ο μαθητής θα πρέπει να είναι κάτι σαν κι                           
αυτό στο σχήμα 12.  

 
Σχήμα 12 

 
Ερωτήσεις κατανόησης θα μπορούσαν να είναι :  

● Γιατί στην scanf, οι μεταβλητές οι οποίες θέλουμε να πάρουν 
τιμές, τοποθετούνται στην συνάρτηση με το πρόθεμα &; 

● Ποια είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα 
της συνάρτησης paragontiko; 

10.3.5. Βιβλιογραφία 
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Ritchie 
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Boolean_algebra 
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/C_data_types#Boolean_type 
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[4] https://en.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_program 
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language) 

 
10.4. Στην φάση 8.4, εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα Arduino, θα τους διδάξουμε                     

για την ανάγνωση από την αναλογικό ακροδέκτη. Με αφορμή αυτό θα γίνει                       
πρώτα υλοποίηση της ποτενσιόμετρου και εμφάνιση των τιμών του στην                   
οθόνη του υπολογιστή με το Serial Monitor. Μετά θα γίνει εγγραφή στην                       
αναλογική με την οποία θα επιστραφεί ρεύμα σε τάση αυξανόμενη ώστε να                       
επηρεάζεται η φωτεινότητα του led λαμπάκι. Ο κώδικας για αυτή την                     
κατασκευή υπάρχει στα αναλογικά παραδείγματα του Arduino IDE στο αρχείο                   
AnalogInOutSerial.ino.  
Οι ομάδες μπορούν μέσο του κώδικα να ερμηνεύσουν την συνδεσμολογία                     
των επιμέρους αντικειμένων.  

10.5. Πλέον οι μαθητές γνωρίζουν τις βασικές δομές που χρειάζονται για να                       
κατασκευάσουν μία φωτοπύλη. Η τελευταία φάση θα αποτελείτε από 2 σκέλη.                     
Το πρώτο θα είναι η κατασκευή της φωτοπύλης και το δεύτερο η εκτέλεση της                           
επισυναπτόμενης Εργαστηριακής Άσκησης προκειμένου να αποφασιστεί με             
βάση τα αποτελέσματα, αν η κατασκευασμένη φωτοπύλη λειτουργεί σωστά.  

10.5.1. Κατασκευή της Φωτοπύλης 
Η φωτοπύλη είναι εργαλείο μέτρησης. Μετράει τον χρόνο διακοπής                   
μιας δέσμης φωτός. Εάν λοιπόν γνωρίζουμε τις διαστάσεις του                 
αντικειμένου, μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητά του την στιγμή                 
που πέρασε από το σημείο εκείνο. Στις ομάδες θα παραδοθεί                   
εξοπλισμός που μπορεί να φανεί χρήσιμος για αυτό το εγχείρημα. Τον                     
εξοπλισμό αυτό αποτελούν φωτοευαίσθητοι αισθητήρες ldr, laser             
diode, 2 led λαμπάκια, 1 κουμπί, 4 αντιστάσεις και ενδεχομένως λίγα                     
τουβλάκια lego (Εικόνα 1). 

   
Εικόνα 1 

 
Στις ομάδες θα δοθεί η εκφώνηση:  
Να δημιουργήσετε μία συσκευή η οποία θα λειτουργεί σαν φωτοπύλη.                     
Η συσκευή θα εξάγει δεδομένα με Serial Monitor. Στην αρχή θα ανάβει                       
ένα κόκκινο λαμπάκι (StandBy modus) που θα περιμένει από εμάς να                     
ετοιμάσουμε το πείραμα. Με το που θα πατάμε το κουμπί θα σβήνει το                         
κόκκινο λαμπάκι και θα ανάβει ένα πράσινο λαμπάκι (Count modus).                   
Η συσκευή θα είναι έτοιμη δηλαδή να μετρήσει αυξομειώσεις του                   
αισθητήρα φωτός. Όταν ξαναπατηθεί το κουμπί, τότε η συσκευή θα                   
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επιστρέφει στο Standby modus, δηλαδή θα ανάβει ένα κόκκινο                 
λαμπάκι και θα σβήνει το πράσινο, καθώς επίσης θα αρχικοποιούνται                   
όλες οι απαραίτητες μεταβλητές.  
 
Η εικόνα 2 περιγράφει την συνδεσμολογία του Αrduino που θέλουμε                   
να πετύχουν οι ομάδες. 
 

  
Εικόνα 2 

  
Οι ομάδες πρέπει να αναλύσουν πολύ καλά, το πρόβλημα. Ένας                     
καλός τρόπος ανάλυσης είναι να φανταστούν ότι χρονομετρούν την                 
έκλειψη του ήλιου. Δεν είναι η σημειακή δέσμη φωτός, που μία φορά                       
διακόπτεται…. 
Οι ομάδες θα πρέπει να ξεκινήσουν από το κώδικα που περιγράφεται                       
στο σχήμα 13. Εκεί πρέπει να παρατηρήσουν τις αλλαγές των                   
μετρήσεων του ldr αισθητήρα και ανάλογα να καταλήξουν σε ένα                   
σταθερό και ξεκάθαρο τρόπο μέτρησης του χρόνου. 
 

 
Σχήμα 13 
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Ο τελικός κώδικας θα έπρεπε να μοιάζει με το κεφάλαιο 14. Η                       
κατασκευή θα πρέπει να μοιάζει με την εικόνα 3. 
 

 
Εικόνα 3 

Ο αισθητήρας ldr τοποθετήθηκε μέσα σε πλαστικό περίβλημα, ώστε                 
να μειωθεί η όποια παρεμβολή θα είχε από εξωτερικές πηγές φωτός.  
 

10.5.2. Εφαρμογή της φωτοπύλης στην εργαστηριακή άσκηση της             
Φυσικής. 
Στις ομάδες θα μοιραστεί το φύλλο εργασίας της εργαστηριακής                 
άσκησης. Περιληπτικά μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές θα                 
υπολογίσουν την ταχύτητα ενός αντικειμένου που περνάει από την                 
φωτοπύλη. Από την ταχύτητα θα υπολογίσουν την επιτάχυνση της                 
βαρύτητας και αν αυτή συμπίπτει με την πραγματική επιτάχυνση, τότε                   
η φωτοπύλη λειτουργεί σωστά. 

 
Το φύλλο εργασίας θα το δείτε στο κεφάλαιο 15.  

11. Εργασίες για το σπίτι 
Εάν υπάρχουν αρκετές μονάδες Arduino τότε μπορούμε να δανείζουμε τις πλατφόρμες στις                         
αντίστοιχες ομάδες των μαθητών για το σπίτι. Επάρκεια θεωρείτε όταν έχουμε αρκετά ώστε                         
μία τάξη με 4 τμήματα και 4 ή 5 ομάδες ανά τμήμα μπορούν να έχει κάθε ομάδα την                                   
πλατφόρμα της δηλαδή περίπου 20 “πακέτακια” Arduino. Ένα τέτοιο πακετάκι θα πρέπει να                         
περιέχει ένα breadboard, 10 αρσενικά καλωδιάκια, 3 led λαμπάκια, 3 αντιστάσεις, 1                       
ποτενσιόμετρο, 1 κουμπί, ένα Arduino Uno ή Nano κι ένα καλώδιο σύνδεσης USB. 
Σε περίπτωση λοιπόν που θα υπάρξει επάρκεια εξοπλισμού, τότε θα μπορούν οι ομάδες να                             
παραδίδουν, ανά φάση, υλοποιημένα τα κυκλώματα των διδακτικών ενοτήτων. Οι θεματικές                     
ενότητες που δεν συμπεριλαμβάνουν κυκλώματα όπως το 8.1 και 8.3 δεν θα έχουν εργασίες                           
για το σπίτι. 
Όσο αφορά την διδασκαλία εκμάθησης της γλώσσας προγραμματισμού C, ανά διδακτική                       
ενότητα ο μαθητής έχει να παραδώσει εργασίες που περιγράφονται στο 10.3. Οι εργασίες                         
μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές.  
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12. Πλαίσιο Αξιολόγησης του μαθητή 
12.1. Στις διδακτικές ενότητες 8.1 και 8.3 μπορούμε να εξετάσουμε κάθε μαθητή                     

ατομικά με ερωτήματα που αφορούν την θεωρία. 
12.2. Οι ενότητες 8.2 και 8.4 μπορούν να αξιολογηθούν εκ του αποτελέσματος,                     

αφού πρώτο οι Καθηγητές υποδείξουν τα βήματα που πρέπει να                   
ακολουθήσουν 

12.3. Το τελικό 8.5 θα ανατεθεί σε κάθε ομάδα και θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια                         
του μαθήματος της Φυσικής, όπου και θα παραδοθούν μετρήσεις και                   
αποτελέσματα πειραμάτων. Με βάση τις μετρήσεις θα αξιολογηθεί και                 
ποιότητα της φωτοπύλης. 

13. Υλικοτεχνικές υποδομές 
 

13.1. Εργαστήριο πληροφορικής με υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένο το               
Arduino IDE και το Fritzing  

13.2. Κατά προτίμηση να υπάρχει και περιβάλλον προγραμματισμού C επίσης                 
εγκατεστημένο 

13.3. Εργαστήριο Φυσικών επιστημών 
13.4. Αρκετά Arduino Uno ή Nano και παραπλήσιο εξοπλισμό breadboard,                 

αντιστάσεις, leds, ποτενσιόμετρα κτλ, προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να                   
χωριστούν σε τουλάχιστον 4 ομάδες ανά τμήμα.  

14. Κώδικας της φωτοπύλης 
14.1. Σκεπτικό 
Ο κώδικας καθορίζει μία σταθερή τιμή του αισθητήρα όταν πέφτει επάνω του η δέσμη                           
φωτός από το laser. Αυτή την τιμή την αποθηκεύει στην μεταβλητή lighted. Μόλις                         
αποκλείσει η τιμή του αισθητήρα από την τιμή lighted κατά τον factor, τότε προφανώς                           
έχουμε ένα αντικείμενο που περνάει από μέσα.  
Αυτό από μόνο του όμως δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και την αναγνώριση της στιγμής                           
που το αντικείμενο θα βγει από την φωτοπύλη. Μόνο όταν έχουμε τις δύο χρονικές                           
στιγμές, μπορούμε να υπολογίσουμε το χρόνο. 
Ανάλογα με την ακρίβεια του αποτελέσματος μπορούμε να αντικαταστήσουμε την                     
συνάρτηση millis() με την συνάρτηση micros(). 
 

14.2. Κώδικας 
 

/* 
 * Date: 10/02/2016 
 * Title: Photogate 
*/ 
int redPin = 2; 
int greenPin = 3; 
int buttonPin = 4; 
int STANDBY = 1; 
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int COUNT = 2; 
int sensorPin= A0; 
int stage; 
bool isFirstTime; 
int sVal; 
unsigned long inMillis=0,outMillis=0; 
int factor; 
int lighted; 
 
void setup(){ 
  pinMode(redPin, OUTPUT); 
  pinMode(greenPin, OUTPUT); 
  pinMode(buttonPin, INPUT); 
  Serial.begin(115200); 
  stage = STANDBY; 
  isFirstTime = true; 
  factor = 20; 
} 
 
bool myDone(int x, int z){ 
  digitalWrite(greenPin, x); 
  digitalWrite(redPin, z); 
  return false; 
} 
 
void loop(){ 
  if(stage == STANDBY){ 
    if(isFirstTime){//Initialization of Standby modus 
       isFirstTime = myDone(LOW, HIGH); 
       Serial.println("Entering Standby modus"); 
       Serial.println("If you are ready press the Button"); 
    } 
    else//Calibrate the standart ldr value when the laser pointed over it. 
       lighted = analogRead(sensorPin); 
  }else if (stage==COUNT) 
     if(isFirstTime){ 
       isFirstTime = myDone(HIGH, LOW); 
       Serial.println("Entering Counting modus"); 
       Serial.print("Lighted:"); 
       Serial.println(lighted); 
       delay(1000); 
     } 
     else{ 
      sVal = analogRead(sensorPin); 
      if( (lightedsVal)>=factor){//If something change the Value of the ldr sensor 
(Object falls inside) 
          inMillis=millis(); 
          do sVal = analogRead(sensorPin); 
          while((lightedsVal)>=factor); 
          outMillis=millis();//The moment that the Object left the photogate 
          Serial.print((outMillisinMillis)); 
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          Serial.println(" millisecons"); 
          stage=STANDBY; 
          isFirstTime=true;   
      }   
  } 
 
  if(digitalRead(buttonPin) == HIGH){ 
      isFirstTime = true; 
      if(stage == STANDBY)stage = COUNT; 
      else stage = STANDBY; 
  } 
} 

15. Εργαστηριακή άσκηση 
 
14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

EUSO 2015  Εκπαίδευσης Καβάλας 

Τοπικός Διαγωνισμός Καβάλας  Εργαστηριακό Κέντρο 

Φυσικών Επιστήμων 

ΦΥ Σ Ι Κ Η 

12 Δεκεμβρίου 2015 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ :   
ΣΧΟΛΕΙΟ :   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ : 

1)……………………………………………….. 
2)……………………………………………….. 
3)……………………………………………….. 

 
Εργαστηριακή δραστηριότητα:  Οριζόντια βολή 
 
Α.  ΣΤΟΧΟΙ 
● Η επαφήμε τα βασικάόργανα μέτρησηςστη μηχανική                 

όπως είναι η φωτοπύλη και το μικρόμετρο.  
● Η ικανότητα διεξαγωγής απλών πειραμάτων στη           

μηχανική. 
● Η κατασκευή γραφικών παραστάσεων και ο           

υπολογισμός κλίσεων απ  ́αυτές. 
● Η ερμηνεία της κλίσης σε μια γραφική παράσταση 
● Η σύγκριση των πειραματικών δεδομένων με τις             

θεωρητικές προβλέψεις. 
 

Β.  ΟΡΓΑΝΑ  ΚΑΙ  ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
 

● Βάσεις στήριξης με συνδέσμους. 
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● Οδηγός καμπύλης τροχιάς σε σχήμα τεταρτοκυκλίου 
● Σώμα σε σχήμα σφαίρας που θα εκτελέσει την               

οριζόντια βολή  
● Μικρόμετρο 
● Φωτοπύλη 
● Nήμα στάθμης 
● Μετροταινία 

 

Γ.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Όπως γνωρίζουμε, η οριζόντια βολή στο κενό είναι επαλληλία δύο κινήσεων. Στον οριζόντιο                         
άξονα το σώμα εκτελεί μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, ενώ στον κατακόρυφο η κίνηση είναι                           
ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη (ελεύθερη πτώση) με σταθερή επιτάχυνση, την                 

επιτάχυνση της βαρύτητας   .  

Οι εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση του σώματος, είναι:   

Άξονας x:     

Άξονας y:   

Με απαλοιφή του χρόνου από τις εξισώσεις  και , προκύπτει η εξίσωση τροχιάς του 
σώματος: 
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Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η πειραματική εύρεση του g.  

Προς τούτο: 

1. Θα μετρήσουμε την ταχύτητα υο με την οποία εκτοξεύεται το σώμα. 
2. Θα μετρήσουμε τα βεληνεκή s και τα αντίστοιχα ύψη h, από τα οποία εκτοξεύεται η μεταλλική 

σφαίρα κάθε φορά, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία αρκετές φορές. Τα ζεύγη τιμών που θα 
προκύψουν πρέπει να ικανοποιούν την εξίσωση , με τη μορφή 

 
3. Κατόπιν θα κάνουμε τη γραφική παράσταση του h σε συνάρτηση με το s2, οπότε θα προκύψει 

ευθεία γραμμή που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Η κλίση της παραπάνω ευθείας ισούται 
με:  

     
μετρώντας την κλίση, από το διάγραμμα και έχοντας υπολογίσει τη υο, θα βρούμε το μέτρο του g.   

4. Θα υπολογίσουμε το σχετικό σφάλμα της μέτρησης που κάναμε, μέσω της σχέσης 

     
όπου gπρ η κοινώς αποδεκτή τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας και gμετρ. Αυτή που θα προκύψει 
από την πειραματική διαδικασία. 
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Δ.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Πειραματική Διαδικασία 

1. Με τη βοήθεια του μικρομέτρου μετράμε τη διάμετρο d της μεταλλικής 
σφαίρας. Η ακρίβεια της μέτρησης γίνεται στο εκατοστό του χιλιοστού. 
Καταχωρούμε τη μέτρηση,    

d = ……….   cm 
 

2. Αφήνουμε τη σφαίρα από το χείλος του τεταρτοκυκλίου. Στο κατώτερο σημείο η ταχύτητα που 
έχει αποκτήσει η σφαίρα είναι οριζόντια,  μέτρου υο. Με τη βοήθεια 
της φωτοπύλης, μετράμε το χρονικό διάστημα για το οποίο η 
υπέρυθρη δέσμη της φωτοπύλης διακόπτεται. Αυτό είναι το χρονικό 
διάστημα στο οποίο η φωτοπύλη μετατοπίζεται κατά d. 
Καταχωρούμε την ένδειξη της φωτοπύλης. 
   
  Δt = ………..   s 
 

 

 

 

 

3. Υπολογίζουμε την ταχύτητα της σφαίρας τη στιγμή που εκτοξεύεται οριζόντια. 

    
 

 

h (cm)  s (cm)  S2 (cm2) 

65     

70     

75     

80     

85     

4. Με τη χρήση του νήματος της στάθμης 
προσδιορίζουμε την κατακόρυφο που 
διέρχεται από το κέντρο της σφαίρας, τη 
στιγμή της εκτόξευσής της από το 
τεταρτοκύκλιο. Σημειώνουμε το σημείο Α που 
η κατακόρυφος  τέμνει το οριζόντιο επίπεδο. 
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Μετράμε με τη μετροταινία το ύψος h από την κάτω επιφάνεια της σφαίρας έως το οριζόντιο 
επίπεδο. Για τα ύψη που υποδεικνύονται στον παρακάτω πίνακα τιμών, μετράμε την οριζόντια 
απόσταση s από το σημείο Α μέχρι το σημείο πτώσης της σφαίρας. Καταγράφουμε τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων:  
 
 

5. Στο παρακάτω μιλλιμετρέ χαρτί κάνουμε τη γραφική παράσταση όπου στον κατακόρυφο άξονα 
έχουμε τα ύψη h και στον οριζόντιο τα τετράγωνα των βεληνεκών  s2.   
Για το σχεδιασμό της ευθείας, φροντίζουμε να διέρχεται από τα περισσότερα δυνατόν σημεία, 
αφήνοντας τον ίδιο αριθμό σημείων σε κάθε πλευρά και σε ίσες περίπου αποστάσεις.  
Κατόπιν, από το διάγραμμα υπολογίζουμε την κλίση της ευθείας. Καταγράφουμε την τιμή που 
βρήκαμε:   

    
 

6. Από τη σχέση  υπολογίζουμε την πειραματική του g. Καταγράφουμε την τιμή που βρήκαμε: 
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7. Δεδομένου ότι η αποδεκτή τιμή για την επιτάχυνση της βαρύτητας στον τόπο μας είναι 

, με τη βοήθεια της σχέσης , υπολογίζουμε το σχετικό σφάλμα της μέτρησης του 
g.  Καταγράφουμε την τιμή που βρήκαμε: 
   
  σ(%) = ………. 
 

8. Κατά τη διαδικασία της μέτρησης πάντοτε υπεισέρχονται σφάλματα που οφείλονται σε 
διάφορους παράγοντες. Το αποτέλεσμα είναι η μετρούμενη τιμή του μεγέθους να διαφέρει από 
την «πραγματική». Αναφέρετε τους πιθανούς λόγους για τους οποίους και η δική σας μέτρηση 
παρουσιάζει μια τέτοια απόκλιση. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………....  

 

9. Σας ζητείται τώρα, να κάνετε μια πρόβλεψη! Αν ένας στόχος τοποθετηθεί σε απόσταση x = 40 
cm, ποιο θα έπρεπε να είναι το ύψος h ώστε να τον πετύχουμε; Καταγράψτε αναλυτικά την 
απάντησή σας. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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