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Σχολική Μονάδα: 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Διεύθυνση: Τέρμα Σισμάνογλου, 69100, Κομοτηνή
Συμμετέχοντες
Καθηγητές

Αξιωτίδης Χριστόδουλος, Γκουντιδούδης Κωνσταντίνος, Κασάπης Αθανάσιος,
Μισιρλής Ευάγγελος, Χαβατζανίδου Κυριακή

Διδακτικό Πλαίσιο
Μάθημα: Ηλεκτρονικές Διατάξεις
Τάξη: Β’ Λυκείου ΕΠΑΛ
Ενότητα: Θερμόμετρο με το αισθητήριο LM35, ένδειξη σε LCD display και ενεργοποίηση ανεμιστήρα
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες

ΑΑΑ... ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΗΗΗ --- ΨΨΨΥΥΥΧΧΧΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓ ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ ΓΓΓΝΝΝΩΩΩΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΕΕΕΤΤΤΟΟΟΙΙΙΜΜΜΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑ

1. Διαμόρφωση θερμού συναισθηματικού κλίματος ασφάλειας για το μαθητή
«Καλημέρα, παιδιά! Είδαμε από προηγούμενα μαθήματα πως συνδέουμε ένα LCD Display και απεικονίζουμε κείμενο και
πως πραγματοποιείται η συνδεσμολογία ενός αισθητήρα θερμοκρασίας σε αναλογική είσοδο. Επίσης γνωρίζετε από άλλα
μαθήματα τι είναι οι αισθητήρες και το τρανζίστορ».

2. Διαμόρφωση κινήτρου για το μάθημα
«Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μπορούσαμε να συνδυάσουμε όλα όσα μάθαμε σε μια εφαρμογή, ώστε να κατασκευάσουμε
ένα project το οποίο δεν θα είναι μόνο θεωρητικό αλλά θα παρουσιάζει και πρακτική εφαρμογή».

3. Ενημέρωση των μαθητών για το τι θα επακολουθήσει
«Στις επόμενες 2 διδακτικές ώρες, θα συνδυάσουμε κάποια από αυτά που μάθαμε και θα πραγματοποιήσουμε μια
κατασκευή μέτρησης θερμοκρασίας, με τη χρήση του αισθητηρίου LM35, ένδειξη της θερμοκρασίας σε LCD display και
ενεργοποίηση της λειτουργίας ενός ανεμιστήρα ανάλογα την θερμοκρασία που θα ορίσουμε εμείς. Εκτός από την
θεωρητική ανάπτυξη του θέματος, θα ακολουθήσουν δύο (2) δραστηριότητες. Μια (1) δραστηριότητα με ερωτήσεις
συμπλήρωσης και ανάπτυξης και μια (1) δραστηριότητα με ασκήσεις εφαρμογής. Οι μαθητές στην πρώτη δραστηριότητα
θα εργασθούν σε ομάδες των δύο ατόμων, ενώ στην επόμενη κάθε ομάδα θα συνεργαστεί με ακόμη μια ομάδα (σύνολο 4
άτομα)».

4. Ενημέρωση των μαθητών για τους στόχους του μαθήματος
«Μετά το τέλος του μαθήματος θα πρέπει να είστε ικανοί να:
 Χρησιμοποιείτε το αισθητήριο LM35 και με μία αναλογική είσοδο του Arduino για τη μέτρηση της θερμοκρασίας.
 Ελέγχετε έναν κινητήρα DC (ανεμιστήρας) με το Arduino.
 Ολοκληρώσετε ένα ημιτελές πρόγραμμα.
 Υλοποιείτε ένα κύκλωμα που σας δίνεται στο «ράστερ».
 Αποκτήσετε μεγαλύτερη ευχέρεια στην χρήση του λογισμικού «Arduino».

5. Διερεύνηση προαπαιτούμενης γνώσης
«Υπάρχει κάποια απορία για το πώς συνδέουμε είτε ένα θερμόμετρο σε αναλογική είσοδο του Arduino, είτε ένα LCD
display;»
«Μπορεί κάποιος να μας θυμίσει ποια είναι η διαφορά μεταξύ της αναλογικής και της ψηφιακής εισόδου;»
«Πόσα pins από το Arduino χρειαζόμαστε για να λειτουργήσει η οθόνη LCD;»
«Μπορούμε να οδηγήσουμε έναν κινητήρα απευθείας από μια έξοδο του Arduino;»

6. Διερεύνηση πρότερων ιδεών, αντιλήψεων, αναπαραστάσεων
«Με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία σας, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η κατασκευή που αναφέραμε παραπάνω;»
«Έχετε δει παραδείγματα παρόμοιων εφαρμογών;»

ΒΒΒ... ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΗΗΗ --- ΕΕΕιιισσσαααγγγωωωγγγιιικκκήήή δδδρρρααασσστττηηηρρριιιόόότττηηητττααα

 Στόχος
Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι η εξοικείωση των μαθητών με την λειτουργία της κατασκευής, και κατανόηση του
προγράμματος στο Arduino που τη συνοδεύει.

 Τι αναμένουμε
Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας αναμένουμε οι μαθητές να:
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 Μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με την λειτουργικότητα της εφαρμογής.
 Αναγνωρίσουν τα μέρη του κυκλώματος.
 Είναι ικανοί να περιγράφουν την δομή και την λειτουργία του προγράμματος που τους δίνεται.

Υλικά: προβολικό, ηλεκτρονικός υπολογιστής, φύλλα εργασίας.

 Περιγραφή μαθήματος
«Έστω ότι θέλουμε να ξεκινάει αυτόματα ένας ανεμιστήρας, όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τι θα
χρειαζόμασταν;». Μετά από τις απαντήσεις που θα πάρουμε, εμφανίζουμε στους μαθητές, στον βιντεοπροβολέα, το
σχηματικά διαγράμματα του κυκλώματος (από το πρόγραμμα παρουσιάσεων), ζητώντας τους να αναγνωρίσουν τα
επιμέρους εξαρτήματα. Ελέγχουμε αν κάποια από αυτά έχουν ήδη αναφερθεί από τους μαθητές. Ελέγχουμε αν κάποιο από
τα εξαρτήματα δεν αναγνωρίστηκε από τους μαθητές.

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δύο (2) ατόμων από τους καθηγητές. Φροντίζουμε οι ομάδες αυτές να είναι μικτής
ικανότητας και δεξιότητας. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα «φύλλο εργασίας» (παράρτημα) με τα ερωτήματα που θα πρέπει να
απαντήσει. Ζητάμε από τους μαθητές να διαβάσουν την εκφώνηση της κάθε δραστηριότητας και αφού συζητήσουν μεταξύ
τους, να προσπαθήσουν να απαντήσουν. Οι καθηγητές συντονίζουν την όλη διαδικασία. Στην περίπτωση που κάποια ομάδα
αντιμετωπίζει δυσκολία σε κάποια ερώτηση, ο ίδιος ο καθηγητής θέτοντας το κατάλληλο ερώτημα την καθοδηγεί προς την
σωστή απάντηση.

Στην συνέχεια όταν όλες οι ομάδες έχουν συμπληρώσει το «φύλλο εργασίας» προβάλλονται στον βιντεοπροβολέα μία μία
οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν και γίνεται συζήτηση πάνω στις απαντήσεις των μαθητών.

ΓΓΓ... ΕΕΕφφφαααρρρμμμοοογγγήήή σσστττοοο εεερρργγγααασσστττήήήρρριιιοοο

 Στόχος
Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι η εξοικείωση των μαθητών με την υλοποίηση της κατασκευής και τη συγγραφή
μέρους του απαιτούμενου προγράμματος για την λειτουργία της.

 Τι αναμένουμε
Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας αναμένουμε οι μαθητές να:
 Είναι ικανοί να κατασκευάσουν στο ράστερ το κύκλωμα που τους δίνεται.
 Συμπληρώσουν ένα ημιτελές πρόγραμμα για το Arduino.

 Περιγραφή της Δραστηριότητας

 Δημιουργία ομάδων
Ο καθηγητής προτρέπει το κάθε ζευγάρι μαθητών που είχε δημιουργηθεί στην προηγούμενη δραστηριότητα (και στο
εφεξής θα ονομάζεται ΥΠΟΟΜΑΔΑ-Α) να επιλέξει ένα ακόμη ζευγάρι μαθητών με το οποίο θα συνεργαστεί (ΥΠΟΟΜΑΔΑ-Β).
Μαζί οι δύο υποομάδες θα σχηματίσουν μια ΟΜΑΔΑ (4 άτομα).

 Τι θα κάνει κάθε μέλος της ομάδας
Εφαρμόζοντας μερικώς την παιδαγωγική μέθοδο jigsaw (παζλ), ο καθηγητής εξηγεί πώς τα μέλη κάθε ομάδας θα κάτσουν
στους πάγκους εργασίας του εργαστηρίου ανά ΟΜΑΔΑ. Κάθε πάγκος εργασίας περιλαμβάνει τροφοδοτικό, ράστερ με
εγκατεστημένο Arduino και Η/Υ. Σε κάθε ΥΠΟΟΜΑΔΑ-Α θα δοθεί ένα φύλλο δραστηριοτήτων, «φύλλο δραστηριοτήτων-
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α» (παράρτημα) και με την καθοδήγηση των ερωτημάτων που της δίνεται θα προσπαθήσει να συμπληρώσει το
ράστερ με τα απαραίτητα καλώδια που λείπουν από αυτό για να τεθεί το κύκλωμα σε λειτουργία. Σε κάθε ΥΠΟΟΜΑΔΑ-Β θα
δοθεί ένα φύλλο δραστηριοτήτων, «φύλλο δραστηριοτήτων- ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β» (παράρτημα) με κομμάτι του κώδικα το οποίο
είναι ημιτελές και ερωτήσεις τις οποίες πρέπει να απαντήσει. Ο στόχος είναι να συμπληρώσουν οι μαθητές τον ημιτελή
κώδικα στο αναπτυξιακό περιβάλλον του Arduino στον Η/Υ. Οι μαθητές θα δουλέψουν για ένα χρονικό διάστημα (15
λεπτών) και μετά οι δύο ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ θα αλλάξουν ρόλους μεταξύ τους. Η ΥΠΟΟΜΑΔΑ-Α θα λάβει το «φύλλο
δραστηριοτήτων- ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β» με σκοπό να συμπληρώσει ότι δεν έχει απαντηθεί και να διορθώσει τυχόν λάθη του
κώδικα που εντοπίζει στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Arduino. Η ΥΠΟΟΜΑΔΑ-Β μεταφέρεται στο ράστερ ελέγχοντας για
τυχόν λάθη σε συνδέσεις ή παραλήψεις. Για την δεύτερη αυτή φάση της δραστηριότητας δίνεται επιπλέον χρόνος 10
λεπτών.
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Όταν η κάθε ΟΜΑΔΑ έχει ολοκληρώσει και τις δύο δραστηριότητες, το αναφέρει, γίνεται έλεγχος από τους υπεύθυνους
καθηγητές και της δίνεται η άδεια να συνδέσει το Arduino στον υπολογιστή, να φορτώσει το πρόγραμμα και να εκτελέσει
την εφαρμογή. Αν υπάρξουν ομάδες που αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα συνδράμει ο καθηγητής για την επιτυχή
ολοκλήρωση.

 Δημιουργία και παράθεση σχετικών υλικών στους μαθητές
Ο καθηγητής έχει φροντίσει να υπάρχουν σε κάθε ομάδα τα απαραίτητα φύλλα δεδομένων (τα οποία έχει διαθέσει από
προηγούμενα μαθήματα) και τους προτρέπει να τα συμβουλευτούν.

ΔΔΔ... ΑΑΑΞΞΞΙΙΙΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗΣΣΣΗΗΗ

 Τι αναμένουμε
Αναμένουμε ότι με το πέρας της διδασκαλία θα υπάρξει επίτευξη όλων των στόχων που τέθηκαν.

 Περιγραφή
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός «φύλλου αξιολόγησης» (παράρτημα) που θα περιλαμβάνει
ερωτήσεων καθώς και μιας μικρή δραστηριότητα. Θα δοθεί ένα φύλλο ανά ΟΜΑΔΑ.

 Περιγραφή Δραστηριότητας
Η κάθε ομάδα έχοντας σε λειτουργία την εφαρμογή στο Arduino θα πάρει πέντε (5) διαφορετικές μετρήσεις θερμοκρασίας,
οι οποίες θα εμφανίζονται στην οθόνη LCD με στόχο να διαπιστωθεί από ποια θερμοκρασία και πάνω ενεργοποιείται ο
ανεμιστήρας.

 Άσκηση για το σπίτι
Δίνεται σε κάθε μαθητή ένα φύλλο δραστηριότητας «Δραστηριότητα για το σπίτι» (παράρτημα), το οποίο θα πρέπει να
παραδοθεί στο επόμενο μάθημα.



Φύλλο Εργασίας

Δραστηριότητα 1η

Να αναγνωρίσετε τα εξαρτήματα του παραπάνω κυκλώματος (συμπληρώστε τα παρακάτω «συννεφάκια»).

Δραστηριότητα 2η

Σύμφωνα με τον παρακάτω κώδικα, ποιοι ακροδέκτες του Arduino πιστεύετε ότι θα χρησιμοποιηθούν για να
συνδεθεί ο αισθητήρας θερμοκρασίας, για την ενεργοποίηση του ανεμιστήρα και για τον έλεγχο της οθόνης LCD;

Εξαρτήματα Pins
Αισθητήρας θερμοκρασίας

Ανεμιστήρας
Οθόνη LCD

Σε ποια θερμοκρασία πιστεύετε ότι θα ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας; ______________________

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Τάξη: Β’ Λυκείου ΕΠΑΛ
Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών
Μάθημα: Ηλεκτρονικές Διατάξεις
Ενότητα: Θερμόμετρο με το αισθητήριο LM35, ένδειξη σε LCD display και ενεργοποίηση

ανεμιστήρα
Καθηγητές



Φύλλο Εργασίας

Δραστηριότητα 3η

Να κυκλώσετε το κομμάτι του κώδικα που θα επαναλαμβάνεται συνεχώς.

Σε ποια γραμμή του κώδικα πιστεύετε ότι το Arduino διαβάζει την τιμή του αισθητήρα θερμοκρασίας;
______________________

Σε ποια γραμμή του κώδικα πιστεύετε ότι εμφανίζεται η θερμοκρασία στην οθόνη LCD;
______________________

Σε ποια γραμμή του κώδικα πιστεύετε ότι ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας; ______________________



Φύλλο Δραστηριοτήτων – ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α’

Δραστηριότητα

Στο ράστερ που σας δίνεται υπάρχουν ήδη τοποθετημένα τα εξαρτήματα. Συνδέστε τα εξαρτήματα
σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο.

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Τάξη: Β’ Λυκείου ΕΠΑΛ
Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών
Μάθημα: Ηλεκτρονικές Διατάξεις
Ενότητα: Θερμόμετρο με το αισθητήριο LM35, ένδειξη σε LCD display και ενεργοποίηση

ανεμιστήρα
Καθηγητές



Φύλλο Δραστηριοτήτων – ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β’

Δραστηριότητα

Παρακάτω σας δίνεται μέρος του κώδικα με τον οποίο υλοποιείται η λειτουργικότητας της άσκησης μας.
Να συμπληρώσετε τα κενά που υπάρχουν, να ελέγξετε και να μεταγλωττίσετε  το πρόγραμμα.

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Τάξη: Β’ Λυκείου ΕΠΑΛ
Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών
Μάθημα: Ηλεκτρονικές Διατάξεις
Ενότητα: Θερμόμετρο με το αισθητήριο LM35, ένδειξη σε LCD display και ενεργοποίηση

ανεμιστήρα
Καθηγητές



Φύλλο Αξιολόγησης

Μαθητές ομάδας:

______________________________________________

______________________________________________

________________________________ ______________

______________________________________________

Ημερομηνία:

Δραστηριότητα 1η

Αφού λειτουργήσει η κατασκευή σας για πέντε διαφορετικές θερμοκρασίες συμπληρώστε τον παρακάτω
πίνακα. Ζητείται οι δύο από αυτές να ενεργοποιούν τον ανεμιστήρα.

Α/Α Ένδειξη θερμοκρασίας από το LCD Ανεμιστήρας
1
2
3
4
5

Δραστηριότητα 2η

Προσπαθήστε να μεταβάλλετε την θερμοκρασίας του αισθητήρα κοντά στο σημείο ενεργοποίησης του
ανεμιστήρα. Μπορείτε να εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα στην λειτουργία της κατασκευής κοντά στην
συγκεκριμένη θερμοκρασία; Μπορείτε να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού;

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Τάξη: Β’ Λυκείου ΕΠΑΛ
Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών
Μάθημα: Ηλεκτρονικές Διατάξεις
Ενότητα: Θερμόμετρο με το αισθητήριο LM35, ένδειξη σε LCD display και ενεργοποίηση

ανεμιστήρα
Καθηγητές



Δραστηριότητα για το σπίτι

Ονοματεπώνυμο μαθητή:

Ημερομηνία ανάθεσης:

Εκφώνηση

Στον κώδικα που χρησιμοποιήσατε στο εργαστήριο και εμφανίζεται παρακάτω, τι μετατροπές χρειάζεται
να κάνετε έτσι ώστε ο ανεμιστήρας να ενεργοποιείται σε θερμοκρασίες από 28oC και πάνω. Σημειώστε
επάνω στον κώδικα την αλλαγή.

Τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στον κώδικα του προγράμματος αν συνδέσουμε τον αισθητήρα της
θερμοκρασίας στην ψηφιακή είσοδο/ έξοδο «2» του Arduino;

Ημερομηνία παράδοσης:

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Τάξη: Β’ Λυκείου ΕΠΑΛ
Ειδικότητα: Ηλεκτρονικών
Μάθημα: Ηλεκτρονικές Διατάξεις
Ενότητα: Θερμόμετρο με το αισθητήριο LM35, ένδειξη σε LCD display και ενεργοποίηση

ανεμιστήρα
Καθηγητές



Εφαρμογές με το
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Θερμόμετρο με το αισθητήριο LM35, ένδειξη σε 
LCD display και επιτήρηση με ανεμιστήρα



Σενάριο

Θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα θερμόμετρο 
χώρου, όπου η θερμοκρασία θα απεικονίζεται 
σε ένα LCD display και όταν η θερμοκρασία 
υπερβαίνει ένα όριο που θα ορίσουμε, θα 
ενεργοποιείτε ένας ανεμιστήρας.
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Το αισθητήριο LM35
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Σύνδεση LM35 με το Arduino

Συνδέουμε τον ακροδέκτη VOUT του LM35 με μία 
αναλογική είσοδο του Arduino. Στην περίπτωσή 
μας τη συνδέουμε με την είσοδο Α0.

4 / 11



Σύνδεση LCD με Arduino
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Σύνδεση LCD με Arduino
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Σύνδεση του ανεμιστήρα
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Ο κώδικας (σχόλια & οδηγίες)
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Ο κώδικας (Εισαγωγή βιβλιοθήκης & 
συσχετισμός της με το κύκλωμά μας, 

ορισμός μεταβλητών)
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Ο κώδικας (Αρχικοποίηση των 
περιφερειακών)
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Ο κώδικας (Το κυρίως πρόγραμμα)
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Σχολική Μονάδα: 1ο Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Συμμετέχοντες Καθηγητές

ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΖΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΑΙΡΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΑΞΗΣ:

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ονοματεπώνυμο:

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
Σχολείο:Νο ΕΠΑΛ
Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών Και Υπολογιστικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων
Ημ/νία:
Τάξη: Β’ Τάξη
Ον/μο Καθηγητή:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μάθημα: Ηλεκτρονικές Διατάξεις (Εργαστήριο)
Ενότητα: Σύνδεση και χρήση LCD Display (2 ώρες)
Σκοποί: Να γνωρίζουν οι μαθητές:
α) Τη συνδεσμολογία του LCD display
β) Τη δήλωση βιβλιοθηκών και τη χρήση της βιβλιοθήκης LiquidCrystal
ώστε να απεικονίζει σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης μηνύματα ή
δεδομένα.
γ)  Να μετατρέπουν κατάλληλα ένα πρόγραμμα (π.χ. serial_clock.ino) που
απεικονίζει δεδομένα στο monitor της σειριακής θύρας, σε αντίστοιχο (π.χ.
lcd_clock.ino), όπου η απεικόνιση, γίνεται σε LCD display HD44780 ή
συμβατό π.χ. (SPLC780D, KS0066F07).
Βοηθήματα – Βιβλιογραφία:
Εμμανουήλ Πουλάκης, "Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή
Arduino", Ιανουάριος 2015
https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HelloWorld
https://www.youtube.com/watch?v=6n1K4D_Na2Y
https://www.youtube.com/watch?v=QVYADyPqw2U

Απαιτούμενα υλικά και Εποπτικά Μέσα: Η/Υ με Arduino UNO (ένα
ανά τρεις μαθητές), συσκευή Projector, LCD Displays βασισμένα στο
O.K. HD44780 ή συμβατό (SPLC780D, KS0066F07), αρχεία
serial_clock.ino, lcd_clock.ino πίνακας και μαρκαδόρος (ή κιμωλία),
Βίντεο-προβολέας. Φύλλο πληροφοριών, φύλλο εργασίας, πίνακας
συνδέσεων (Bread Board), σύρματα με μόνωση.



ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (5΄)
Σύνδεση με προϋπάρχουσα γνώση: Αναφορά σε LCD displays
εμπορικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. ρολογιών,
αυτοκινήτων, θερμομέτρων, πιεσόμετρων κλπ) Ανακοίνωση στους
μαθητές ότι θα μάθουν να τυπώνουν χαρακτήρες σε LCD και προτροπή
τους να περιεργαστούν το LCD display του εργαστηρίου για να
ανακαλύψουν τα μέρη από τα οποία αποτελείται.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (12΄)
Περιεχόμενο - Βαθμίδες Μέθοδοι Μέσα

1. Παρουσίαση του LCD display Ερωταπαντήσεις Projector-πίνακας
- σύντομη αναφορά στη

Λειτουργία των ακροδεκτών
του.

Επίδειξη
Μονόλογος

Projector-πίνακας

2. Παράλληλη Συνδεσμολογία
LCD

Επίδειξη Projector-πίνακας

3. Πολυπλοκότητα λειτουργίας -
Η έννοια της βιβλιοθήκης

Μονόλογος Projector-πίνακας

4. Σύντομη αναφορά σε
προηγούμενη ύλη ενοτήτων:
Α) Φόρτωση προγράμματος
στον μικροελεγκτή.
Β) Απεικόνιση δεδομένων στο
Serial Monitor

Ερωταπαντήσεις Projector-πίνακας

5. Φόρτωση προγράμματος
Hello World.

Επίδειξη Projector

6. Αναγκαιότητα βιβλιοθήκης
liquidCrystal.h

Μονόλογος Projector

7. Η έννοια του αντικειμένου
LCD

Μονόλογος Projector-πίνακας

ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιεχόμενο - Βαθμίδες Μέθοδοι Μέσα

8. Βασικές μέθοδοι
(συναρτήσεις) της liquidCrystal
με παραδείγματα

Μονόλογος Projector-πίνακας

9. Μέθοδοι (συναρτήσεις)
δευτερεύουσας σημασίας

Μονόλογος Projector-πίνακας

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ (5΄)
Να αντιστοιχίσετε τα περιεχόμενα της αριστερής στήλης που περιέχει
μοντέλα LCD οθόνες χαρακτήρων (mxn), με διαφορετικό πλήθος
γραμμών n και στηλών m το κάθε ένα, με τα περιεχόμενα της δεξιάς
στήλης που περιέχει διαφορετικά καλέσματα της μεθόδου setCursor(),
έτσι ώστε η κλήση της  μεθόδου να έχει νόημα.

Μέγεθος LCD Εντολή
2Χ8 myLCD.setCursor(3, 2)

2Χ16 myLCD.setCursor(0, 15)

4Χ20 myLCD.setCursor(1, 11)

1Χ20 myLCD.setCursor(1, 1)

4. ΕΛΕΓΧΟΣ (4΄)
Θα δοθεί φύλλο ελέγχου στους μαθητές.



5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (4΄)

Επαναλαμβάνονται οι ορισμοί και οι βασικές έννοιες της διδαχθείσας
ύλης (λεκτική και σχηματική ανακεφαλαίωση).

6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2΄)

Εκφώνηση Εργασίας: Η μέθοδος createChar(), χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία χαρακτήρων. Να βρείτε πληροφορίες και να μελετήσετε τη
μέθοδο αυτή για να εξηγήσετε πως μπορεί κάποιος να δημιουργήσει
έναν δικό του χαρακτήρα. Έπειτα να γράψετε ένα μικρό πρόγραμμα που
θα δημιουργεί δύο χαρακτήρες: ένα χαρακτήρα χαμογελαστού και ένα
λυπημένου προσώπου. Για το σκοπό αυτό να χρησιμοποιήστε τις πηγές
που θα βρείτε στο φύλλο πληροφοριών αλλά και παραδείγματα που θα
βρείτε μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο.

7. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (58΄)

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων.
Διανέμεται κοινό φύλλο έργου για όλες τις ομάδες.
Ο εκπαιδευτικός επιβλέπει την πορεία της πρακτικής άσκησης,
ταυτόχρονα απαντά σε απορίες και βοηθάει ώστε οι ομάδες
που δυσκολεύονται να λύνουν απορίες και να υλοποιήσουν την άσκηση.
Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την κάθε ομάδα και αν μείνει χρόνος,
στο τελευταίο δεκάλεπτο, παρουσιάζεται, από τους μαθητές της
καλύτερης ομάδας η εργασία τους.



ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Όνομα Σχολείου: 1ο ΕΠΑΛ
Τίτλος Μαθήματος: Ηλεκτρονικές Διατάξεις (Εργαστήριο)
Τίτλος Φύλλου Πληροφοριών: Σύνδεση LCD Display

ΣΚΟΠΟΙ

Να γνωρίζουν οι μαθητές:
α) Τη συνδεσμολογία του LCD display
β) Τη χρήση της βιβλιοθήκης LiquidCrystal ώστε να απεικονίζει σε οποιοδήποτε σημείο της
οθόνης μηνύματα ή  δεδομένα.
γ)  Να μετατρέπουν κατάλληλα ένα πρόγραμμα (π.χ. serial_clock.ino) που απεικονίζει δεδομένα
στο monitor της σειριακής θύρας, σε αντίστοιχο (π.χ. lcd_clock.ino), όπου η απεικόνιση, γίνεται
σε LCD display HD44780 ή συμβατό π.χ. (SPLC780D, KS0066F07).

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Πουλάκης, "Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino", Ιανουάριος 2015
https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HelloWorld
https://www.youtube.com/watch?v=6n1K4D_Na2Y
https://www.youtube.com/watch?v=QVYADyPqw2U

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ



Εισαγωγή
Μία Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (Liquid Crystal Display - LCD ) απεικονίζεται στην
εικόνα 1.  Όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει τέτοιες οθόνες διότι ενσωματώνονται σε
αρκετές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ηλεκτρονικά ρολόγια, αριθμομηχανές τσέπης
(κομπιουτεράκια), αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές, ιατρικά όργανα κλπ.

Από όλες τις οθόνες LCD, ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές που μπορούν αν
απεικονίσουν χαρακτήρες, διότι οι ηλεκτρονικές συσκευές, εμφανίζουν μηνύματα στο
χρήστη τους, προτρέποντάς τον να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες ενέργειες που
σχετίζονται με την αποδοτικότερη λειτουργία της συσκευής.

Επειδή οι οθόνες LCD, χαρακτήρων, είναι αρκετά σημαντικές στην αλληλεπίδραση
μεταξύ  ανθρώπου και μηχανών, θα ασχοληθούμε με τον χειρισμό τους μέσα από το
προγραμματιστικό περιβάλλον (IDE) του Arduino.

Εικόνα 1

Τα βασικά μέρη μιας οθόνης LCD
Μία οθόνη LCD χαρακτήρων, χαρακτηρίζεται από την ικανότητά της να απεικονίζει
χαρακτήρες του αλφαβήτου αλλά και αριθμούς. Ο κάθε χαρακτήρας δημιουργείται με
τον χρωματισμό των κελιών ενός πίνακα που αποτελείται από συγκεκριμένο αριθμό
γραμμών και στηλών. Τα κελιά αυτά του πίνακα πολλές φορές τα ονομάζουμε
εικονοστοιχεία (pixels). Αν παρατηρήσετε προσεκτικά την οθόνη LCD της εικόνας 1
θα ανακαλύψετε ότι ο κάθε χαρακτήρας σχηματίζεται από ένα πίνακα
εικονοστοιχείων που έχει 5 στήλες και 7 γραμμές. Για παράδειγμα, στην εικόνα 2
βλέπουμε έναν τέτοιο πίνακα 5Χ7 μεγεθυμένο, στον οποίο έχουμε σχηματίσει τον
χαρακτήρα “B”, μαυρίζοντας τετραγωνάκια (τα εικονοστοιχεία).



Εικόνα 2 Εικόνα 3

Οι πίνακες εικονοστοιχείων συνήθως απέχουν ένα εικονοστοιχείο μεταξύ τους και
σχηματίζουν και αυτοί με τη σειρά τους, πάνω στην επιφάνεια της οθόνης, στήλες και
γραμμές χαρακτήρων. Έτσι μία οθόνη LCD χαρακτηρίζεται από το πλήθος των
στηλών και γραμμών χαρακτήρων που υποστηρίζει. Η οθόνη του εργαστηρίου είναι
μεγέθους 2 Χ 16 δηλαδή μπορεί να απεικονίσει 2 γραμμές που η κάθε γραμμή
περιλαμβάνει 16 χαρακτήρες. Άλλα μοντέλα οθονών LCD υποστηρίζουν μεγέθη 2Χ8,
1Χ16,  1Χ20, 4Χ20 , 2Χ40 κ.λ.π.

Η οθόνη LCD επίσης περιλαμβάνει ακροδέκτες για να συνδέεται με άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές ή μικροελεγκτές οι οποίες μπορούν να απεικονίζουν τα
δεδομένα τους στην οθόνη, αλλάζοντας το λογικό επίπεδο των ακροδεκτών αυτών. Η
αρίθμηση των ακροδεκτών αυτών και η θέση τους φαίνεται στην εικόνα 3.

Ο πίνακας 1 περιλαμβάνει το όνομα του κάθε ακροδέκτη και τη λειτουργία του.

Η συνδεσμολογία της Οθόνης LCD
Σύμφωνα με τον πίνακα 1, η οθόνη περιλαμβάνει μία λεωφόρο (bus) 8 γραμμών
δεδομένων (DB0 – DB7), άρα η μεταφορά δεδομένων στην οθόνη και η
συνδεσμολογία της είναι η παράλληλη σύνδεση, κατά την οποία, μία γραμμή
δεδομένων αντιστοιχεί σε μία έξοδο του Arduino. Η μεταφορά δεδομένων γίνεται είτε
κατά οκτάδες bit δηλαδή με bytes, είτε κατά τετράδες bit δηλαδή με nibbles. Στην
πρώτη περίπτωση χρειαζόμαστε 8 εξόδους του Arduino ενώ στη δεύτερη 4 εξόδους.
Η συνδεσμολογία της οθόνης φαίνεται στην εικόνα 4.



Πίνακας 1
Αριθ.
Ακροδέκτη

Όνομα Λειτουργία

1 VSS Γείωση
2 VDD Τροφοδοσία
3 VE Ακροδέκτης σύνδεσης ποτενσιόμετρου για ρύθμιση

αντίθεσης.
4 RS Επιλογή καταχωρητή εντολών ή καταχωρητή

δεδομένων λογικό ‘0’ ή λογικό ‘1’ αντίστοιχα.
5 R/W Ανάγνωση / εγγραφή στην LCD , ‘0’ = ανάγνωση

‘1’ = εγγραφή.
6 E Επίτρεψη η οποία ενεργοποιεί την LCD
7 DB0 Δεδομένα
8 DB1 Δεδομένα
9 DB2 Δεδομένα
10 DB3 Δεδομένα
11 DB4 Δεδομένα
12 DB5 Δεδομένα
13 DB6 Δεδομένα
14 DB7 Δεδομένα
15 LED+ Τροφοδοσία LED φωτεινότητας Οθόνης
16 LED- Γείωση LED φωτεινότητας Οθόνης

Εικόνα 4

Συνήθως, για οικονομία εξόδων του Arduino χρησιμοποιούμε nibbles αντί για bytes.
Με αυτό τον τρόπο χρειάζεται να δεσμευτούν μόνο 4 έξοδοι. Για παράδειγμα στην
εικόνα 4 χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική, όπου δεσμεύονται οι έξοδοι 2, 3, 4, και 5
του Arduino. Ένας άλλος τρόπος συνδεσμολογίας περιλαμβάνει σειριακή μετάδοση



δεδομένων και ελαχιστοποιεί σε 2 μόνο το πλήθος των εξόδων του Arduino που
απαιτούνται.

Τι είναι η βιβλιοθήκη;
Επειδή για την απεικόνιση στην οθόνη, απαιτείται οι ακροδέκτες της LCD, να
βρίσκονται με συγκεκριμένη σειρά και σε συγκεκριμένο χρόνο σε συγκεκριμένα
λογικά επίπεδα ‘0’ ή ‘1’, ο προγραμματισμός των εξόδων του Arduino που θέτει τα
λογικά επίπεδα των ακροδεκτών αυτών, μπορεί να γίνει τρομερά πολύπλοκος. Την
πολυπλοκότητα αυτή την αντιμετωπίζουμε με τη χρήση βιβλιοθηκών. Άρα μία
βιβλιοθήκη είναι ένα σύνολο εντολών προγράμματος που κάποιοι άλλοι τις έχουν
γράψει για εμάς και η οποία έχει σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας χειρισμού
μιας συσκευής όπως η οθόνη LCD. Με τη χρήση βιβλιοθηκών το πρόγραμμά μας
γίνεται μικρότερο και ποιο κατανοητό.

Η βιβλιοθήκη που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε την οθόνη μας ονομάζεται
LiquidCrystal. Τις βασικές λειτουργίες που μπορούμε να κάνουμε, με αυτή τη
βιβλιοθήκη, θα τις περιγράψουμε παρακάτω.

Η βιβλιοθήκη LiquidCrystal
Για να χρησιμοποιήσουμε την ευκολία που μας προσφέρει μία οποιαδήποτε
βιβλιοθήκη θα πρέπει, στο πρόγραμμά μας να κάνουμε μία σειρά από βήματα. Αυτά
τα βήματα είναι συνήθως τρία.

Α. Δηλώνουμε τη βιβλιοθήκη που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας
Β. Δημιουργούμε ένα αντικείμενο, δηλαδή ένα στιγμιότυπο της συσκευής μας.
Γ. Χρησιμοποιούμε τις συναρτήσεις (ή μεθόδους ) της βιβλιοθήκης, δηλαδή τον
κώδικα της βιβλιοθήκης που μας προσφέρει την λειτουργικότητα της συσκευής μας
με εύκολο και γρήγορο τρόπο.

Για να καταλάβουμε όμως πώς γίνονται όλα αυτά, ας ασχοληθούμε με το παρακάτω
παράδειγμα που χρησιμοποιεί την Liquid Crystal και βρίσκεται στην επίσημη
ιστοσελίδα του Arduino: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal

http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
*/

// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>

// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");

}



void loop() {
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis() / 1000);

}
Ας ξεκινήσουμε με τη δήλωση: #include <LiquidCrystal.h>
Αυτό είναι το βήμα Α: Δηλώνουμε δηλαδή ότι θα κάνουμε χρήση της βιβλιοθήκης
LiquiCrystal.

Το βήμα Β είναι η δήλωση: LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
Περιγράφουμε με τη δήλωση αυτή την οθόνη που χρησιμοποιούμε. Με άλλα λόγια
δημιουργούμε το αντικείμενο της οθόνης LCD το οποίο το αντιστοιχίζουμε με το
όνομα lcd.

Το αντικείμενο με όνομα lcd, είναι ένα στιγμιότυπο της πραγματικής οθόνης μας, την
οποία έχουμε συνδέσει σύμφωνα με το διάγραμμα της εικόνας 4. Δηλαδή
περιγράφουμε την οθόνη, δηλώνοντας ότι ο ακροδέκτης R/W βρίσκεται στην έξοδο
του Arduino 12, ο ακροδέκτης Ε στην 11 και οι 4 γραμμές δεδομένων για τη
μεταφορά ενός nibble στις εξόδους 5 έως 2.

Αντίστοιχα αντικείμενα οθόνης δημιουργούνται στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε
bytes αντί nibbles. Δεν θα ασχοληθούμε όμως με τον τρόπο δήλωσής τους.

Στο βήμα Γ αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε της συναρτήσεις (ή μεθόδους), δηλαδή τις
λειτουργίες που θα περιγράψουμε στην επόμενη ενότητα.

Βασικές Μέθοδοι της βιβλιοθήκης LiquidCrystal
Όλες τις μεθόδους τις καλούμε με την εξής σύνταξη: πρώτα γράφουμε το όνομα του
αντικειμένου, μετά τοποθετούμε μία τελεία και μετά το όνομα της μεθόδου
(λειτουργίας) που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.

π.χ. στην περίπτωσή μας που το αντικείμενο μας έχει όνομα lcd η σύνταξη θα είναι:
lcd.Όνομα_μεθοδου()

Οι βασικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι παρακάτω:

begin()
Λειτουργία: Αρχικοποιεί την LCD και ορίζουμε το μέγεθος της οθόνης που
χρησιμοποιούμε.
Σύνταξη: lcd.begin(cols, rows)
Παράμετροι: cols,  είναι μία ακέραια (int) μεταβλητή που καθορίζει το πλήθος

στηλών.
rows,  είναι μία ακέραια (int) μεταβλητή που καθορίζει το πλήθος των
γραμμών.



Παράδειγμα: Στο παράδειγμά μας η οθόνη μας υποστηρίζει 2 γραμμές και 16
στήλες. Αυτό το δηλώνουμε μία φορά, μέσα στην Setup() με lcd.begin(16, 2);
διότι η δήλωση θέλουμε να εκτελεστεί ακριβώς μία φορά.

print()
Λειτουργία: Μας επιτρέπει να εμφανίζουμε στην LCD τόσο συμβολοσειρές
(Strings), όσο και ακέραιους αριθμούς, αλλά και χαρακτήρες.
Σύνταξη: lcd.print(data)
Παράμετροι: data, μπορεί να είναι μία μεταβλητή ακέραια (int) ή χαρακτήρας (char)

ή συμβολοσειρά (String) ή μεγάλος ακέραιος (long).
Παράδειγμα: lcd.print("hello, world!");

Εμφανίζει τη συμβολοσειρά "hello, world!" στην LCD.

setCursor()
Λειτουργία: Μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε τον δρομέα της οθόνης, σε μία στήλη
και μία γραμμή. Δηλαδή επιλέγουμε το σημείο πάνω στην οθόνη από το οποίο
αρχίζουν οι χαρακτήρες που «γράφουμε» στην οθόνη.

Σύνταξη: lcd.setCursor(col, row)
Παράμετροι: col, είναι η ακέραια μεταβλητή που αντιστοιχεί στη στήλη.

row, είναι η ακέραια μεταβλητή που αντιστοιχεί στη γραμμή.
Παράδειγμα: lcd.setCursor(0, 1);

Τοποθετούμε τον δρομέα στην πρώτη στήλη και στη δεύτερη γραμμή.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!: Η απαρίθμηση των στηλών και των γραμμών αρχίζει
από το μηδέν. Άρα η γραμμή με αριθμό 0 είναι η πρώτη γραμμή και η
γραμμή με αριθμό 1 είναι η δεύτερη.

write()
Λειτουργία: Κάνει ότι και η print(), όμως μπορεί να εμφανίζει στην LCD, μόνο
χαρακτήρες και όχι αριθμούς ή άλλους τύπους δεδομένων.
Παράδειγμα: lcd.write(data)
Παράμετροι: data, είναι μία μεταβλητή τύπου χαρακτήρα (char)

Παράδειγμα: lcd.write(‘k’);

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να περιηγηθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της
βιβλιοθήκης που βρίσκεται στον σύνδεσμο:
https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ
Όνομα Σχολείου: Νο ΕΠΑΛ
Τίτλος Μαθήματος: Ηλεκτρονικές Διατάξεις (Εργαστήριο)
Τίτλος Φύλλου Εργασίας: Σύνδεση και χρήση LCD Display

ΣΚΟΠΟΙ

Να γνωρίζουν οι μαθητές:
α) Τη συνδεσμολογία του LCD display
β) Τη χρήση της βιβλιοθήκης LiquidCrystal ώστε να απεικονίζει σε οποιοδήποτε σημείο της
οθόνης μηνύματα ή  δεδομένα.
γ)  Να μετατρέπουν κατάλληλα ένα πρόγραμμα (π.χ. serial_clock.ino) που απεικονίζει δεδομένα
στο monitor της σειριακής θύρας, σε αντίστοιχο (π.χ. lcd_clock.ino), όπου η απεικόνιση, γίνεται
σε LCD display HD44780 ή συμβατό π.χ. (SPLC780D, KS0066F07).

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Πουλάκης, "Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino", Ιανουάριος 2015
https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HelloWorld
https://www.youtube.com/watch?v=6n1K4D_Na2Y
https://www.youtube.com/watch?v=QVYADyPqw2U

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΟΡΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ
1. Να συνδεσμολογήσετε το κύκλωμα που φαίνεται στο σχηματικό διάγραμμα της

Εικόνας 1. Οι θέσεις των ακροδεκτών του LCD φαίνονται στην εικόνα 2.
2. Να ελέγξετε το κύκλωμα για βραχυκυκλώματα και να δείξετε τη συνδεσμολογία σας

στον καθηγητή σας.
3. Να ανοίξετε στο Arduino IDE, το αρχείο helloLCDWorld.ino και να το φορτώσετε

στο Arduino.
4. Να καταγράψετε την ένδειξη του LCD συμπληρώνοντας το κενό LCD display της

Εικόνας 3.



Εικόνα 1 Εικόνα 2

Εικόνα 3

5. Να αλλάξετε κατάλληλα τον κώδικα του αρχείου helloLCDWorld.ino, ώστε
να εμφανίζονται στο LCD οι παρακάτω 4 οθόνες:

Εικόνα 4 Εικόνα 5

B Ε P A L I R A K L E I O B Ε P A L
I R A K L E I O



Εικόνα 6 Εικόνα 7
Στην οθόνη της εικόνας 7 στη θέση των μηδενικών θα πρέπει να εμφανίζονται
τα δευτερόλεπτα που πέρασαν από τη στιγμή που φορτώθηκε το πρόγραμμα
στο Arduino. Να δείξετε κάθε μία οθόνη στον καθηγητή σας.

6. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε αλλάζοντας το όνομα αρχείου
helloLCDWorld.ino σε: LCD _X.ino και οπου Χ να γράψετε το όνομα της
ομάδας σας. Π.Χ. η ομάδα με όνομα Xακερακηδες θα πρέπει να αλλάξει το
όνομα του αρχείου σε: LCD_ Xακερακηδες.ino

7. Να ανοίξετε στο Arduino IDE, το αρχείο Serial_clock.ino και να το
φορτώσετε στο Arduino.

8. Να ανοίξετε το serial monitor και να παρατηρήσετε τις πληροφορίες που
απεικονίζονται στην οθόνη του υπολογιστή.

9. Να μετατρέψετε τον κώδικα στο αρχείο Serial_clock.ino, ώστε οι
πληροφορίες που απεικονίζονται στο serial monitor, να μεταφερθούν στην
οθόνη LCD, όπως φαίνεται στην εικόνα 8.

Εικόνα 8 Εικόνα 9

10. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε αλλάζοντας το όνομα αρχείου
Serial_clock.ino σε: LCD_clock _X.ino και οπου Χ να γράψετε το όνομα της
ομάδας σας. Π.Χ. η ομάδα με όνομα Arduinakides θα πρέπει να αλλάξει το
όνομα του αρχείου σε: LCD_clock _ Arduinakides.ino

11. Να αλλάξετε τη διάταξη της απεικόνισης ώστε η ένδειξη του ρολογιού να
στοιχίζεται στην πρώτη γραμμή δεξιά, ενώ η ένδειξη της ημέρας να βρίσκεται
στη δεύτερη γραμμή, όπως φαίνεται στην εικόνα 9.

12. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε αλλάζοντας το όνομα αρχείου
Serial_clock.ino σε: LCD_clock _X.ino και οπου Χ να γράψετε το όνομα της
ομάδας σας. Π.Χ. η ομάδα με όνομα Ηρακλειο θα πρέπει να αλλάξει το όνομα
του αρχείου σε: LCD_clock2 _ Ηρακλειο.ino

13. Να αλλάξετε τη διάταξη της απεικόνισης ώστε η ένδειξη του ρολογιού να
στοιχίζεται στην πρώτη γραμμή αριστερά, ενώ για την ένδειξη της ημέρας να
εμφανίζεται το όνομα της ημέρας ολογράφως και να στοιχίζεται πάντα στη
δεύτερη γραμμή αριστερά, όπως φαίνεται στην εικόνα 10.

B Ε P A L
I R A K L E I O

S e c o n d s : 0 0 0 0 0 0 0 0

s u
2 3 : 2 1 : 2 0

2 3 : 2 1 : 2 0
s u



Εικόνα 10
14. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε αλλάζοντας το όνομα αρχείου

Serial_clock.ino σε: LCD_clock _X.ino και οπου Χ να γράψετε το όνομα της
ομάδας σας. Π.Χ. η ομάδα με όνομα ηλεκτρονικοί θα πρέπει να αλλάξει το
όνομα του αρχείου σε: LCD_clock3 _ ηλεκτρονικοί.ino

Καλή Επιτυχία !!!

2 3 : 3 2 : 2 0
K y r i a k h



Φύλλο Ελέγχου

Άσκηση 1

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό:

a Η εντολή lcd.setCursor(0, 1) , για μία οθόνη LCD μεγέθους 2X16 τοποθετεί τον
δρομέα:
1) Στην πρώτη στήλη και στην δεύτερη γραμμή
2) Στην δεύτερη στήλη και στην πρώτη γραμμή
3) Στην πρώτη γραμμή και στην δεύτερη στήλη
4) Δεν γίνεται να εφαρμοστεί σε LCD οθόνη 2Χ16

b Οι οθόνες LCD 2Χ16 αποτελούνται από:
1) 2 γραμμές χαρακτήρων και 15 στήλες
2) 1 γραμμή χαρακτήρων και 15 στήλες
3) 2 γραμμές χαρακτήρων και 16 στήλες
4) Κανένα από τα προηγούμενα.

Άσκηση 2
Να τοποθετήσετε, δίπλα από τις παρακάτω προτάσεις το γράμμα Σ εάν η πρόταση είναι
αληθής,  αλλιώς εάν η πρόταση είναι ψευδής να τοποθετήσετε το γράμμα Λ.

a) Όλες οι LCD οθόνες χαρακτήρων έχουν φωτισμό
b) Οι βιβλιοθήκες απλοποιούν το χειρισμό της οθόνης LCD.
c) Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιοθήκη LiquidCrystal πρέπει να

συμπεριλάβουμε στον κώδικά μας, τον κώδικα της βιβλιοθήκης, με την εντολή:
#include <LicuidCrystal.h>

d) Η μέθοδος write(), χρησιμοποιείται για να εμφανίζουμε ακεραίους αριθμούς στην
LCD οθόνη.

e) Η μέθοδος print(), χρησιμοποιείται για να εμφανίζουμε συμβολοσειρές και
αριθμούς στην LCD οθόνη.

Καλή Επιτυχία!!!



/*
LiquidCrystal Library - Hello World

Demonstrates the use a 16x2 LCD display.  The LiquidCrystal
library works with all LCD displays that are compatible with the
Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
can usually tell them by the 16-pin interface.

This sketch prints "Hello World!" to the LCD
and shows the time.

The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* LCD VSS pin to ground
* LCD VCC pin to 5V
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)

Library originally added 18 Apr 2008
by David A. Mellis
library modified 5 Jul 2009
by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
example added 9 Jul 2009
by Tom Igoe
modified 22 Nov 2010
by Tom Igoe

This example code is in the public domain.

http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
*/

// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>

// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");

}

void loop() {
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis() / 1000);

}



/*
Example Timer1 Interrupt
Flash LED every second
*/
//#include <LiquidCrystal.h> //Include LCDs LibraryLiquidCrystal lcd(12,
11, 5, 4, 3, 2); //Attach LCDs and Arduino pin comunnication

#define ledPin 13
#define mButton 8
#define hButton 9
#define dButton 10

#define haButton A0
#define maButton A1
#define saButton A2

String sun = "Su              ";
String mon = "  Mo            ";
String tue = "    Tu          ";
String wed = "      We        ";
String thu = "        Th      ";
String fri = " Fr    ";
String sat = "            Sa  ";

int timer1_counter;
int hours = 0;
int minutes = 0;
long seconds =3650 ;

int aHours = 0;
int aMinutes = 0;

int button1State = HIGH;             // the current reading from the
input pin
//int button1State;
int lastButton1State = HIGH;   // the previous reading from the input pin
long lastDebounce1Time;  // the last time the output pin was toggled
long debounceDelay = 5;    // the debounce time; increase if the output
flickers

int button2State = HIGH;               // the current reading from the
input pin
int lastButton2State = HIGH;   // the previous reading from the input pin
long lastDebounce2Time;  // the last time the output pin was toggled

int button3State = HIGH; // the current reading from the
input pin
int lastButton3State = HIGH;   // the previous reading from the input pin
long lastDebounce3Time;  // the last time the output pin was toggled

long cnt=0;
long lastCnt;

//LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup()
{

Serial.begin(9600);



pinMode(ledPin, OUTPUT);

pinMode(mButton, INPUT_PULLUP);
pinMode(hButton, INPUT_PULLUP);
pinMode(dButton, INPUT_PULLUP);
pinMode(haButton, INPUT_PULLUP);
pinMode(maButton, INPUT_PULLUP);
pinMode(saButton, INPUT_PULLUP);

//lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
//lcd.print("hello, world!");

// initialize timer1
noInterrupts();           // disable all interrupts
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;

// Set timer1_counter to the correct value for our interrupt interval
//timer1_counter = 64911;   // preload timer 65536-16MHz/256/100Hz
//timer1_counter = 64286;   // preload timer 65536-16MHz/256/50Hz
//timer1_counter = 34286;   // preload timer 65536-16MHz/256/2Hz
timer1_counter = 3036;
TCNT1 = timer1_counter;   // preload timer
TCCR1B |= (1 << CS12);    // 256 prescaler
TIMSK1 |= (1 << TOIE1);   // enable timer overflow interrupt
interrupts();             // enable all interrupts

}

ISR(TIMER1_OVF_vect) // interrupt service routine
{

TCNT1 = timer1_counter;   // preload timer
digitalWrite(ledPin, digitalRead(ledPin) ^ 1);
seconds = seconds+1;

}

void loop()
{

int days;
//Serial.println(seconds);

checkDaysButton();
checkHoursButton();
checkMinButton();

Serial.println("**************************************");
printDay(getDay(seconds));
printHour(getHour(seconds));
printMin(getMin(seconds));
printSec(getSec(seconds));

// lcd.setCursor(9, 1);
// lcd.print(seconds);
Serial.println("**************************************");

if(seconds > 604799) //μια εβδομάδα πέρασε
seconds = 0;



cnt = cnt + 1;

}

int getDay(long sec){
int day;
day = sec / 86400;

return day;

}

long getHour(long sec){
long mod;
long hour;
mod = sec % 86400;

hour = mod / 3600;

return hour;
}

long getMin(long sec){
long mod;
long hour;
long minu;

mod = sec % 86400;

hour = mod % 3600;
minu =  hour / 60;
return minu;

}

long getSec(long sec){
return sec % 60;

}

void printDay(int days){

// lcd.setCursor(0, 0);

switch (days)
{
case 0:
//lcd.print(sun);
Serial.print(sun);

break;

case 1:
//lcd.print(mon);
Serial.print(mon);

break;



case 2:
//lcd.print(tue);
Serial.print(tue);

break;

case 3:
//lcd.print(wed);
Serial.print(wed);

break;

case 4:
// lcd.print(thu);
Serial.print(thu);
break;

case 5:
// lcd.print(fri);
Serial.print(fri);
break;

case 6:
// lcd.print(sat);
Serial.print(sat);
break;

}
Serial.println("");

}

void printHour(int hr){
//lcd.setCursor(0,1);

if(hr < 10){
//lcd.print("0");
//lcd.print(hr);
Serial.print("0");
Serial.print(hr);

}else
//lcd.print(hr);
Serial.print(hr);

//lcd.print(":");
Serial.print(":");

}

void printMin(int mi){
//lcd.setCursor(3,1);

if(mi < 10){
// lcd.print("0");
// lcd.print(mi);
Serial.print("0");
Serial.print(mi);
}else
// lcd.print(mi);
Serial.print(mi);
//lcd.print(":");
Serial.print(":");



}

void printSec(int se){
lcd.setCursor(6,1);

if(se < 10){
//lcd.print("0");
//lcd.print(se);
Serial.print("0");
Serial.print(se);

}else
//lcd.print(se);
Serial.print(se);

Serial.println(" ");
}

void dButtonPressed(){
long buff;
buff = seconds;
if (buff>86400) buff=buff % 86400;
noInterrupts();
if (seconds>518399)
seconds = buff;

else seconds=seconds+86400;
delay(300);
interrupts();

}

void checkDaysButton(){
int reading1 = digitalRead(dButton);
Serial.print(reading1);
//  If the switch changed, due to noise or pressing:
if (reading1 != lastButton1State) {
// reset the debouncing timer
lastDebounce1Time = cnt;

}

if ((cnt - lastDebounce1Time) > debounceDelay) {
// whatever the reading is at, it's been there for longer
// than the debounce delay, so take it as the actual current state:

//if the button state has changed:
if (reading1 != button1State) {
button1State = reading1;

// only toggle the LED if the new button state is HIGH
if (button1State == LOW) {
//Serial.println("button pressed");
dButtonPressed();

}
}

}

lastButton1State = reading1;
}



void checkHoursButton(){
int reading2 = digitalRead(hButton);

// If the switch changed, due to noise or pressing:
if (reading2 != lastButton2State) {
// reset the debouncing timer
lastDebounce2Time = cnt;

}

if ((cnt - lastDebounce2Time) > debounceDelay) {
// whatever the reading is at, it's been there for longer
// than the debounce delay, so take it as the actual current state:

// if the button state has changed:
if (reading2 != button2State) {
button2State = reading2;

// only toggle the LED if the new button state is HIGH
if (button2State == LOW) {
//Serial.println("button pressed");
hButtonPressed();

}
}

}

lastButton2State = reading2;
}

void checkMinButton(){
int reading3 = digitalRead(mButton);

// If the switch changed, due to noise or pressing:
if (reading3 != lastButton3State) {
// reset the debouncing timer
lastDebounce3Time = cnt;

}

if ((cnt - lastDebounce2Time) > debounceDelay) {
// whatever the reading is at, it's been there for longer
// than the debounce delay, so take it as the actual current state:

// if the button state has changed:
if (reading3 != button3State) {
button3State = reading3;

// only toggle the LED if the new button state is HIGH
if (button3State == LOW) {
//Serial.println("button pressed");
mButtonPressed();

}
}

}

lastButton3State = reading3;
}

void hButtonPressed(){
long buff;



buff = seconds;
if (buff>86400) buff=buff % 86400;
noInterrupts();
if (seconds>518399)
seconds = buff;

else seconds=seconds+3600;
delay(300);
interrupts();

}

void mButtonPressed(){
long buff;
buff = seconds;
if (buff>86400) buff=buff % 86400;
noInterrupts();
if (seconds>518399)
seconds = buff;

else seconds=seconds+60;
delay(300);
interrupts();

}



Σχολική Μονάδα: Ε.Κ.Φ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Συμμετέχοντες Καθηγητές

ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



Mέτρηση άγνωστης χωρητικότητας Πυκνωτή

Ως γνωστόν ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικών φορτίων. Είναι δε
αυτό εφικτό, όταν εφαρμόζεται τάση (διαφορά δυναμικού) μεταξύ των 2 του άκρων. Το
μέγιστο φορτίο που μπορεί να αποθηκευτεί σε έναν πυκνωτή υπό τάση δίνεται από το
φυσικό μέγεθος Χωρητικότητα C και είναι και ένας δείκτης της ποσότητας ηλεκτρικής
ενέργειας που ο πυκνωτής μπορεί να αποθηκεύσει.

Η χωρητικότητα μετριέται σε Farad (F, 1F=1C/1V) και οι συνήθεις πυκνωτές έχουν τιμές
χωρητικότητας στην περιοχή μF – pF. Η διάταξη του πυκνωτή έχει την ιδιότητα, αν
εφαρμοστεί μια συνεχής τάση στους οπλισμούς του, να απορροφά μια ποσότητα
ενέργειας υπό μορφή ηλεκτρικών φορτίων από την εξωτερική πηγή και να την
αποθηκεύει με τη μορφή ηλεκτροστατικού πεδίου, μεταξύ των οπλισμών του. Η
διαδικασία αυτή ονομάζεται φόρτιση του πυκνωτή. Θεωρητικά σε έναν ιδανικό
πυκνωτή χωρίς απώλειες (λόγω του διηλεκτρικού υλικού κλπ) το ηλεκτροστατικό πεδίο
μπορεί να συντηρηθεί για άπειρο χρόνο, αν δεν υπάρξει άλλη εξωτερική αιτία που να
μεταβάλλει την κατάσταση αυτή. Στην κατάσταση αυτή λέμε ότι ο πυκνωτής είναι
φορτισμένος και μεταξύ των οπλισμών του (και των ακροδεκτών του) υπάρχει διαφορά
δυναμικού ίση με αυτή που είχε η πηγή που φόρτισε τον πυκνωτή. Αν στα άκρα ενός
φορτισμένου πυκνωτή συνδεθεί μια κατανάλωση, τότε η αποθηκευμένη ενέργεια του
πυκνωτή θα αποδοθεί στην κατανάλωση αυτή υπό μορφή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή η
διαδικασία ονομάζεται εκφόρτιση του πυκνωτή και έχει ως αποτέλεσμα την
κατάρρευση του πεδίου μεταξύ των οπλισμών του και τον μηδενισμό της διαφοράς
δυναμικού μεταξύ τους.

Αποδεικνύεται θεωρητικά ότι κατά τη φόρτισή του ο πυκνωτής, φορτίζεται σύμφωνα με

τη σχέση: (1), που αποδίδεται και στο ακόλουθο διάγραμμα Q(t):

(Q είναι το μέγιστο φορτίο (που αποκτάται πρακτικά σε 5 σταθερές χρόνου τ=RC), R η
αντίσταση στο κύκλωμα φόρτισης και C η χωρητικότητα του πυκνωτή)



(τ=RC=time constant)

Η Βηματική απόκριση πυκνωτή (για είσοδο μια σταθερή τάση) δίνεται από τις
ακόλουθες σχέσεις 2ουΚ.Κ. (για την τάση αλλά και για το ρεύμα σε κύκλωμα RC):

με τα αντίστοιχα διαγράμματα:



Κατόπιν στο κύκλωμα που θα έχουμε, κάνουμε χρήση μιας αντίστασης 10KΩ και μιας
χωρητικότητας 1μF για τη φόρτιση του πυκνωτή.

Οπότε η τιμή της σταθεράς χρόνου φόρτισης θα είναι τ=RC=10ms και αναπαριστά στην
πράξη τον απαιτούμενο χρόνο ώστε ο πυκνωτής να φορτισθεί στο 63%Q αφού:

Γενικά θεωρούμε πλήρως (~99%) φορτισμένο έναν πυκνωτή έπειτα από χρόνο ίσο με 5τ.

Βέβαια με τον αναλογικό Αrduino sensor δε μπορούμε άμεσα να υπολογίσουμε το
ηλεκτρικό φορτίο αλλά μόνο τη διαφορά δυναμικού στα άκρα του πυκνωτή οπότε από τη
σχέση (1) και διαιρώντας με τη χωρητικότητα C, λαμβάνουμε την ακόλουθη εξίσωση (2)
της μεταβολής της τάσης στα άκρα ενός πυκνωτή που φορτίζεται.

(2)

Με τη χρήση αυτών των τιμών και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αrduino λειτουργεί στο
φάσμα τιμών τάσης από 0-5V, το ιδανικό γράφημα φόρτισης ενός πυκνωτή θα είναι της
μορφής:



Όπου το σημείο Α αντιστοιχεί στη σταθερά χρόνου (τ=10ms, 0,63Χ5=3,16V) και το Β
στην 5τ χρονική στιγμή (50ms, 0,99X5V=4,97V)) όπου πρακτικά ο πυκνωτής έχει
φτάσει τη μέγιστή του χωρητικότητα.

Πειραματική διαδικασία

Για να πιστοποιήσουμε τη συμπεριφορά του κυκλώματος που ήδη αναλύσαμε εκτελούμε
τις ακόλυθες συνδέσεις στο Αrduino:



Βέβαια δεδομένης της 10bit ανάλυσης του ΑναλογικοΨηφιακού μετατροπέα στο Arduino
και συνακόλουθα των 1023 τιμών (0->1023 = 1024 =2^10) που αντιστοιχίζονται στα 5V
λειτουργίας που αναφέρθηκε, η τιμή των 63%Vmax (t=τ)θα αντιστοιχεί σε τιμή 647 και
η τιμή των 99%Vmax (t=5τ) σε τιμή 1016.

H λογική του πειράματος και του προγράμματος που το συνοδεύει είναι η εξής:

1. Εκφόρτιση του πυκνωτή θέτοντας σε LOW τις εξόδους 11, 13
2. Μέτρηση της Α0 μέχρι να λάβει τιμή 0. Τότε έχει πλήρως εκφορτισθεί ο

πυκνωτής μέσα από τη μικρή αντίσταση 220Ω
3. Θέτουμε κατόπιν την έξοδο 11 σε κατάσταση INPUT και την έξοδο 13 σε ΗΙGH,

ώστε να αρχίσει να φορτίζεται ο πυκνωτής μέσα από την αντίσταση 1ΚΩ
4. Μετρούμε την είσοδο Α0 μέχρι να λάβει την τιμή 1016.

Ο κώδικας Arduino ακολουθεί μετά το πέρας του φύλλου εργασίας.

Οι τιμές τυπώνονται στη σειριακή κονσόλα (serial console) και οι ληφθείσες τιμές
μπορούν να μεταφερθούν σε ένα φύλλο εργασίας (πχ. xls., txt.).

Παρατηρούμε ότι απαιτούνται 10ms (=τ) για την απόκτηση του 63% της μέγιστης
φόρτισης ήτοι μια τιμή 647 εκ των 1023 (που αντιστοιχεί στα 0,63Χ5 = 3,16V) και 50ms
(5τ) για μια τιμή 1003 που αντιστοιχεί στο 98%Qmax, πολύ κοντά σε ότι θεωρητικά
αναφέρθηκε. Στο ακόλουθο διάγραμμα παρατηρούμε ότι τα 5V αποκτώνται σε 46,9ms
oπότε έχουμε ένα σφάλμα της τάξης του 6% αρκετά αποδεκτή τιμή για το είδος του
πειράματος (άρα πειραματική τιμή χωρητικότητας περίπου 0,94μF).

H ως άνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και για άλλες τιμές πυκνωτών (άγνωστων
τιμών αφού ο σκοπός της διαδικασίας είναι η έμμεση εύρεση άγνωστης τιμής
χωρητικότητας πυκνωτή μέσω του χρόνου φόρτισης) απλά για πολύ μεγαλες τιμές C (πχ.
470μF) απαιτείται υπομονή αφού ο χρόνος πλήρους φόρτισης (>20s) και συνακόλουθα



του αρχείου τιμών της σειριακής κονσόλας μεγεθύνεται πολύ.

Ακολουθούν και κάποιες φωτογραφίες από την όλη κυκλωμάτωση και σε λειτουργία,
καθώς και το πρόγραμμα που υλοποιεί ότι αναφέραμε.



ARDUINO SKETCH

#define analogPin 0 // analog pin για μέτρηση τάσης του πυκνωτή
#define chargePin 13 // pin φόρτισης πυκνωτή
#define dischargePin 11 // pin εκφόρτισης

unsigned long startTime;
unsigned int readSensor;

void setup () {
pinMode (chargePin, OUTPUT ); // pin φόρτισης ως έξοδος
digitalWrite (chargePin, LOW );
Serial.begin (9600); // αρχικοποίηση σειριακής επικοινωνίας στα 9600bauds

}

void loop(){

/* εκφόρτιση πυκνωτή */
digitalWrite (chargePin, LOW );
pinMode (dischargePin, OUTPUT );
digitalWrite (dischargePin, LOW );
readSensor = analogRead (analogPin); // ανάγνωση αισθητήρα
while (readSensor> 0) { // αναμονή μέχρις πλήρους εκφόρτισης

readSensor = analogRead (analogPin); // ανάγνωση αισθητήρα
}



pinMode (dischargePin, INPUT ); // pin εκφόρτισης ως είσοδος

Serial.println ( "------------------------" ); // εκτύπωση αποτελεσματων

digitalWrite (chargePin, HIGH ); // φόρτιση πυκνωτή
startTime = micros (); // έναρξη χρόνου
readSensor = analogRead (analogPin); // ανάγνωση αισθητήρα

while (readSensor <1016) { // 1016 είναι η αναμενόμενη τιμή σε 5τ (end)
Serial.print ( micros () - startTime); // εκτύπωση διάρκειας φαινομένου
Serial.print ( "" );
Serial.println (readSensor) , // εκτύπωση αναλογικής τιμής

readSensor = analogRead (analogPin); // ανάγνωση αισθητήρα
}

}

Παρόμοια προσέγγιση υπάρχει (2008) και στο ArduinoPlayground (in Portuguese):

http://playground.arduino.cc/Portugues/LearningCapacitanceMeter

Πηγές

o http://www.fisicayarduino.com.ar/carga-de-un-capacitor/

o http://playground.arduino.cc/Portugues/LearningCapacitanceMeter

o http://dsmc.edu20.org/student_lessons/list/365558

Seminar OH4HS (ΕΑΠ 11/2015-1/2016)

Οpen Hardware For High School

Δρ. Γιώργος Γιάννακας
Κλ. ΠΕ12.10

Φυσικός Ρ/Η M.Sc, Ph.D
Υπ. ΕΚΦΕ Ν. Φθ/δας

http://playground.arduino.cc/Portugues/LearningCapacitanceMeter
http://www.fisicayarduino.com.ar/carga-de-un-capacitor/
http://playground.arduino.cc/Portugues/LearningCapacitanceMeter


Σχολική Μονάδα: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Συμμετέχοντες Καθηγητές

ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΖΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ



Σχολική μονάδα: Γυμνάσιο Κάτω Νευροκοπίου

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Καρπέτης Νικόλαος ΠΕ17.08

Λάζος Περικλής ΠΕ19

Μάθημα: Τεχνολογία - Πληροφορική Α' Γυμνασίου

Αριθμός μαθητών: 12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

Η συγκεκριμένη κατασκευή επιλέχθηκε για να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας, από τους
μαθητές, της σχέσης μεταξύ της επιστήμης της Γεωπονίας και της επιστήμης των υπολογιστών,
λαμβάνοντας υπ’ όψη τον προσανατολισμό της πλειοψηφίας των οικογενειών τους στην
αγροτική ζωή. Έτσι, πέραν των άλλων, κύριος σκοπός της εργασίας είναι να ανακαλύψουν οι
μαθητές τον τεράστιο ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία-πληροφορική στο παρόν και στο
μέλλον τους .

1ο ΜΕΡΟΣ

Σκοπός

 Η αναγνώριση της αναγκαιότητας της συνεργασίας των επιστημών της Γεωπονίας και
των Υπολογιστών

 Η ανακάλυψη της ύπαρξης νέων τεχνολογιών για την βελτίωση της καλλιέργειας και την
επίτευξη των παραγωγικών στόχων

 Η συνειδητοποίηση της χρήσης αυτών των τεχνολογιών σε ένα διαρκώς αυξανόμενο και
εξελισσόμενο πεδίο εφαρμογών.

Διδακτικοί στόχοι

1. Να αξιοποιήσουν τις πηγές πληροφόρησης του τεχνολογικού τους περιβάλλοντος
2. Να οργανώνουν μια ερεύνα με σκοπό τη συλλογή στοιχείων και τη μελέτη του θέματος.
3. Να αναζητήσουν πληροφορίες με σκοπό την γνώση του Πρωτογενή τομέα παραγωγής

και του είδους των αγαθών που περιλαμβάνει (Τεχνολογία Β')
4. Να αναφέρουν τα φυσικά μεγέθη (θερμοκρασία, υγρασία) και φαινόμενα (υετός

ηλιοφάνεια, άνεμος) και τους γεωγραφικούς παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα ενός
τόπου (Γεωγραφία - Γεωλογία Α')

5. Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι κλιματολογικές και φυσικές συνθήκες ενός
τόπου καθορίζουν τα είδη των καλλιεργειών και επηρεάζουν την ανάπτυξη τους.



6. Να αναγνωρίσουν το θερμοκήπιο ως μια κατασκευή δημιουργίας τεχνητού κλίματος και
να αναρωτηθούν με ποιον τρόπο μπορεί  ο άνθρωπος να ελέγχει τα φυσικά μεγέθη μέσα
σε αυτό

7. Να ανακαλύψουν την ύπαρξη των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου των φυσικών
μεγεθών και να κατανοήσουν τα βασικά τμήματα αυτών.( τμήματα εισόδου, ελέγχου,
εξόδου)

8. Να γνωρίσουν τις διατάξεις που ανήκουν στα τμήματα εισόδου , ελέγχου και εξόδου
(αισθητήρες- πληκτρολόγιο, επεξεργαστές- μικροελεγκτές, ενεργοποιητές - οθόνες)

9. Να αναζητήσουν εικόνες και πληροφορίες για τα είδη αισθητήρων, ενεργοποιητών και
συστημάτων ελέγχου που σχετίζονται με την παρούσα κατασκευή

10. Να γνωρίσουν το αναπτυξιακό σύστημα του arduino ως ένα ευέλικτο σύστημα
αποτελούμενο από τη μονάδα ελέγχου και πληθώρα διατάξεων εισόδου-εξόδου, που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών.

11. Να κατανοήσουν την ανάγκη ύπαρξης λογισμικού, ενός αλγόριθμου που με τη μορφή
προγράμματος καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας αυτών των συστημάτων.

12. Να σχηματίσουν μια αρχική εικόνα της δομής ενός απλού προγράμματος που θα
βασίζεται σε  εντολές ελέγχου συνθήκης (διάγραμμα ροής, ψευδοκώδικας)

Περιγραφή πορείας μαθησιακής δραστηριότητας

Διδακτικός Στόχος που
επιδιώκεται Ενέργειες μαθητών Ενέργειες διδάσκοντος

Αρχική προσέγγιση Εισαγωγική αναφορά
που περιλαμβάνει τις
έννοιες της παραγωγής
της καλλιέργειας και
των συνθηκών που
επικρατούν στον τόπο
μας

Πρωτογενής τομέας
παραγωγής και ποιά αγαθά
περιλαμβάνει.

Το κλίμα ενός τόπου.
Φυσικοί, γεωγραφικοί
παράγοντες που το
επηρεάζουν.

Πως οι κλιματολογικές,
φυσικές συνθήκες ενός
τόπου καθορίζουν τα είδη
των καλλιεργειών και
επηρεάζουν την ανάπτυξη

Οι μαθητές οργανώνονται
σε ομάδες των τεσσάρων
και αναλαμβάνουν να
συλλέξουν και να
οργανώσουν πληροφορίες

Η κάθε ομάδα
παρουσιάζει και
ακολουθεί συζήτηση μετά
από κάθε παρουσίαση

Ο διδάσκων επιβλέπει
και δρα συμβουλευτικά
όπου απαιτείται.

Συντονίζει, ενθαρρύνει
τη συζήτηση



τους.

Με ποιόν τρόπο οι
κλιματολογικές και
φυσικές συνθήκες ενός
τόπου καθορίζουν τα
είδη των καλλιεργειών
και επηρεάζουν την
ανάπτυξη τους.

Με το τέλος της
παρουσίασης
συμμετέχουν σε
συντονισμένη συζήτηση
με σκοπό την ανταλλαγή
απόψεων και επίλυση
κάθε σχετικής απορίας

Παρουσίαση
διαφανειών όπου
εξηγείται η επίδραση
των συνθηκών κυρίως
σε είδη που
καλλιεργούνται
στη χώρα μας.

Ανάγκη παραγωγής τεχνητού
κλίματος - θερμοκήπιο

έλεγχος φυσικών μεγεθών
σε ένα θερμοκήπιο με τη
χρήση κατάλληλων
ηλεκτρονικών συστημάτων

Παρουσίαση
διαφανειών - διάλεξη

Ερωταποκρίσεις

Βασικά τμήματα
συστημάτων ελέγχου
Διατάξεις που ανήκουν σε
κάθε ένα από αυτά
Σύνδεση με το μάθημα  της
Πληροφορικής και τα
υπολογιστικά συστήματα

Παρουσίαση
διαφανειών - διάλεξη

Ερωταποκρίσεις με
επίκεντρο τους
υπολογιστές
Ενθάρρυνση διαλόγου

Εικόνες και πληροφορίες για
τα είδη αισθητήρων,
ενεργοποιητών, οθονών και
συστημάτων ελέγχου που
σχετίζονται με την παρούσα
κατασκευή

ομάδες των δυο,
ανακαλύπτουν και
συγκρίνουν, αποθηκεύουν
και παρουσιάζουν τις
πληροφορίες στον
διδάσκοντα

το αναπτυξιακό σύστημα του
arduino ως ένα ευέλικτο
σύστημα αποτελούμενο από
τη μονάδα ελέγχου και
πληθώρα διατάξεων
εισόδου-εξόδου, που
μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο
αριθμό εφαρμογών.........

Οι ομάδες των δυο
παραμένουν.
Αναζητούν πληροφορίες
Σχετικές με τη λέξη κλειδί
και ανακαλύπτουν τον
κόσμο του arduino......

Ο διδάσκων αναφέρει τη
λέξη κλειδί "Arduino"
Και προτρέπει τους
μαθητές να
αναζητήσουν και να
συλλέξουν
πληροφορίες......



..... ......Οι μαθητές
αναγνωρίζουν τα
εξαρτήματα και θέτουν
οποιαδήποτε απορία προς
τον διδάσκοντα

......Επίδειξη του κιτ
στους μαθητές με
ερωταποκρίσεις
σχετικές με
πληροφορίες που έχουν
συγκεντρώσει οι
μαθητές. Προβολή
VIDEO με διάφορες
κατασκευές

Υλικό και λογισμικό.
Απαραίτητο το πρόγραμμα
για τη λειτουργία ενός
υπολογιστικού συστήματος
και του arduino

Οι μαθητές σε ομάδες των
τεσσάρων συνεργάζονται
ώστε να περιγράψουν ως
αλγόριθμο μια διαδικασία
που πραγματοποιούμε
καθημερινά και να
κατανοήσουν την ανάγκη
χρήσης του προγράμματος

Παρουσίαση
διαφανειών και
ταυτόχρονα
ερωταποκρίσεις

Ένα απλό πρόγραμμα
που προκύπτει από την
καθημερινότητα μας και
βασίζεται στη χρήση του
ελέγχου συνθήκης

Οι μαθητές
ομαδοσυνεργατικά
καλούνται να
τοποθετήσουν σε σειρά
γεγονότα που εξαρτώνται
από το αληθές ή ψευδές
αποτέλεσμα μιας ή
περισσοτέρων συνθηκών

Ο διδάσκων ζητά από
τους μαθητές να
επιλύσουν ένα λογικό
πρόβλημα

Αξιολόγηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων

Διδ. Στόχος 3, 4, 5, 6 Ερωτήσεις  σωστού – λάθους. Συμπλήρωση κενών σε κείμενο

Διδ. Στόχος 7, 8, 9 Άσκηση αντιστοίχισης ,επίλυση κρυπτόλεξου, memory puzzle

Διδ.  Στόχος 11, 12 Άσκηση τοποθέτησης σε σωστή σειρά

Μέσα διδασκαλίας - υλικά

Ηλεκτρονικός υπολογιστής Εργαστήριο Πληροφορικής - διαδίκτυο

Βιντεοπροβολέας

Arduino kit
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Σκοπός μαθήματος :

Είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κατασκευή ηλεκτρονικών
διατάξεων στο breadboard, η σύνδεση τους με το Arduino και ο προγραμματισμός του.

Στόχοι μαθήματος :

Οι επιμέρους μαθησιακοί στόχοι του εργαστηριακού μαθήματος είναι :

Α) Η βελτίωση δεξιοτήτων μου σχετίζονται με τον σχεδιασμό και κατασκευή κυκλωμάτων
στο breadboard.

Β) Η ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων μου σχετίζονται με την διασύνδεση των ψηφιακών
pin Ι/Ο του Arduino με το κύκλωμα του breadboard και της πηγής τροφοδοσίας.

Γ) Η ανάπτυξη γνώσεων προγραμματισμού του Arduino με βάση τις απαιτήσεις της
εφαρμογής.

Θεωρητικό μέρος.

Το LED ή δίοδος φωτοεκπομπής είναι ένας
ειδικός ημιαγωγός σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο
ώστε όταν διέρχεται ρεύμα μέσα από αυτόν, να
εκπέμπεται φως (Σχήμα 1α).

Παρ’ όλα αυτά, επειδή το LED είναι μια δίοδος,
το ρεύμα διέρχεται μόνο όταν έχει συνδεθεί με
την oορθή φορά. Θα πρέπει να δώσουμε
προσοχή τόσο στην τάση που εφαρμόζουμε σε
ένα LED, όσο και στο μέγιστο ρεύμα που
επιτρέπουμε να το διαπεράσει. Τα περισσότερα
LED είναι κατασκευασμένα ώστε να χρειάζονται
τάση VLED = 1,5 – 2,2V ορθής πόλωσης και
αντέχουν με ασφάλεια σε ρεύματα ΙLED = 20 –
30mA.

Συνήθως τo LED συνδέεται σε σειρά με μια
αντίσταση, η οποία περιορίζει την τάση και το
ρεύμα του LED, στις επιθυμητές τιμές (Σχήμα
1β). Η συγκεκριμένη τεχνική υποβιβασμού της
τάσης της πηγής και του περιορισμού του
ρεύματος του βρόχου ονομάζεται διαιρέτης
τάσης. Στο κύκλωμα που θα κατασκευάσουμε το
εφαρμόζουμε σε κάθε ένα από τα 10 LED που θα
χρησιμοποιήσουμε.

Σχήμα 1.



Οι διακόπτες tact switches είναι μονάδες εισόδου που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά
στις ηλεκτρονικές διατάξεις. Στην πραγματικότητα πρόκειται για διακόπτες τύπου push
button, τα γνωστά σε όλους ως Button.

Με βάση την λειτουργικότητα τους χωρίζονται σε δυο
βασικές κατηγορίες, το ανοικτής επαφής (Normally open
– NO) που περιλαμβάνει μια ανοιχτή επαφή η οποία
αλλάζει κατάσταση, επιτρέποντας την διέλευση ρεύματος,
μόνο κατά την διάρκεια που πιέζεται το πλήκτρο του. Η
άλλη πιθανή λειτουργική κατάσταση είναι εκείνη της
κλειστής επαφής (Normally closed – NC) που
περιλαμβάνει μια κλειστή επαφή η οποία επιτρέπει την
διέλευση του ρεύματος διαρκώς και την διακόπτει μόνο
για όσο πιεστεί το εξωτερικό του πλήκτρο.

Παρατηρώντας την εικόνα του σχήματος 2
παρατηρούμε ότι οι Tact switches αποτελούνται από
τέσσερεις επαφές σύνδεσης (pins). Θα πρέπει να έχετε
υπόψη σας ότι τα pins είναι ανά δυο, βραχυκυκλωμένα. Σχήμα 2. Tact Switch.
Κάθε φόρα που πιέζουμε το πλήκτρο μεταβάλλεται η κατά-
σταση του switch έτσι ώστε να επιτρέπεται η διέλευση του ρεύματος από τα pins της μιας
πλευράς, στα pins της άλλης.

Το Arduino είναι ένας single-board μικροελεκτής, δηλαδή μια απλή μητρική πλακέτα
ανοικτού κώδικα, με ενσωματωμένο μικροελεγκτη και εισόδους/εξόδους. Μπορεί να
προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring (ουσιαστικά πρόκειται για τη γλώσσα
προγραμματισμού C++ και ένα σύνολο από βιβλιοθήκες, υλοποιημένες επίσης στην C++ ).
Το Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανεξάρτητων αντικειμένων, αλλά
και να συνδεθεί με υπολογιστή.

Μία πλακέτα Arduino αποτελείται από
ένα μικροελεγκτή Atmel AVR (ATmega328 και
ATmega168 στις νεότερες εκδόσεις, ATmega8 στις
παλαιότερες) και συμπληρωματικά εξαρτήματα για
την διευκόλυνση του χρήστη στον προγραμματισμό
και την ενσωμάτωση του σε άλλα κυκλώματα. Όλες
οι πλακέτες περιλαμβάνουν ένα γραμμικό ρυθμιστή
τάσης 5V και έναν κρυσταλλικό ταλαντωτή 16MHz. Ο
μικροελεγκτής είναι από κατασκευής
προγραμματισμένος με ένα bootloader, έτσι ώστε
να μην χρειάζεται εξωτερικός προγραμματιστής.

Σε εννοιολογικό επίπεδο, στην χρήση του Arduino
software stack, όλα τα boards προγραμματίζονται
με μία RS-232 σειριακή σύνδεση, αλλά ο τρόπος
που επιτυγχάνεται αυτό διαφέρει σε κάθε hardware
εκδοχή. Οι σειριακές πλάκες Arduino περιέχουν ένα
απλό level shifter κύκλωμα για να μετατρέπει
μεταξύ σήματος επιπέδου RS-232 και TTL. Τα
τωρινά Arduino προγραμματίζονται μέσω USB,
αυτό καθίσταται δυνατό μέσω της εφαρμογής
προσαρμοστικών chip USB-to-Serial όπως το

Σχήμα 3. Arduino.



FTDI FT232. Κάποιες παραλλαγές, όπως το Arduino mini και το ανεπίσημο Boarduino,
χρησιμοποιούν ένα αφαιρούμενο USB-to-Serial καλώδιο ή board, Bluetooth ή άλλες
μεθόδους.

Τα Diecimila, Duemilanove και το τρέχον Uno παρέχουν 14 ψηφιακά I/O pins, έξι από τα
οποία μπορούν να παράγουν pulse-width διαμορφωμένα σήματα, και έξι αναλογικά
δεδομένα. Αυτά τα pins βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα μέσω female headers 0.1
ιντσών (2,2mm).

Πειραματικό μέρος.

Περιγραφή λειτουργίας κυκλώματος.

Το ηλεκτρονικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει δέκα (10) LED’s τα όποια θα ενεργοποιούνται
με βάση δυο πιθανά σενάρια. Τα LED’s θα τοποθετηθούν στο breadboard σε διάταξη
ευθείας γραμμής. Για την ενεργοποίηση κάθε σεναρίου θα απαιτείται η εντολή μέσω ενός
tact switch (start 1 και start 2). Η λειτουργία του κάθε σεναρίου θα επιλαμβάνεται διαρκώς,
μέχρι να δοθεί η εντολή παύσης από το αντίστοιχο tact switch (stop).

Κατά την εκτέλεση του πρώτου σεναρίου ενεργοποίησης των LED’s θα έχουμε την
ακολουθία ενεργοποίησης ενός LED κάθε ένα δευτερόλεπτο. Η ενεργοποίηση θα γίνεται
κάθε φόρα σε διπλανό LED που έπεται του προηγούμενου (π.χ. το 1, το 2, το 3 κ.ο.κ.).
Μετά την ενεργοποίηση ενός LED θα παραμένει ενεργοποιημένο έως ότου ενεργοποιηθεί
και το τελευταίο LED της σειράς. Στη συνέχεια σβήνουν όλα μαζί και ξεκινώντας ο
καινούργιος κύκλος λειτουργιάς ενεργοποιούνται ξανά με ρυθμό ένα LED/sec και την ίδια
ακολουθία.

Κατά την εκτέλεση του δεύτερου σεναρίου θα έχουμε ενεργοποίηση ενός LED κάθε 1sec
και αυτό θα παραμένει ενεργοποιημένο για 4sec. Η ενεργοποίηση θα γίνεται κάθε φόρα σε
διπλανό LED που έπεται του προηγούμενου (π.χ. το 1, το 2, το 3 κ.ο.κ.). Το τελικό
αποτέλεσμα θα είναι η μετακινουμένη, προς τα αριστερά, ομάδα τεσσάρων (4)
ενεργοποιημένων LED, με ρυθμό 1 LED/sec. Στο τέλος της κίνησης η ομάδα LED «σβήνει»
σταδιακά και ξαναδημιουργείται από το πρώτο LED, με τον ίδιο ρυθμό, χωρίς να απαιτείται
κάποια επιπλέον εξωτερική ενέργεια.

Απαιτούμενα υλικά.

Για την κατασκευή του κυκλώματος θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα υλικά –
εξαρτήματα που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
α/α Ποσότητα Περιγραφή
1 1 Μικροελεγκτής Arduino.
2 10 LED (1,8 – 2,2V / 20mA)
3 3 Tact switches
4 10 Αντιστάσεις R=150Ω / Umax = 250V / P = 250mW / +-5%
5 3 Αντιστάσεις (pull down) R=10kΩ / Umax = 350V / P = 500mW / +-5%
6 1 Breadboard
7 1 Αγωγός τροφοδοσίας Arduino από USB
8 - Αγωγοί σύνδεσης



Κατασκευή ηλεκτρονικού κυκλώματος.

Αρχικά θα πρέπει να προχωρήσουμε στην κατασκευή του πρώτου μέρους του
ηλεκτρονικού μας κυκλώματος στο breadboard. Αυτό περιλαμβάνει τα δέκα (10) LED’s με
κοινό ακροδέκτη γείωσης.

Σχήμα 4.

Στη συνέχεια θα πρέπει να συνδέσουμε κάθε μια αντίσταση (R = 150Ω) σε σειρά με το κάθε
LED ώστε, με την πραγματοποίηση του διαιρέτη τάσης, να επιτευχτεί τάση στα άκρα του
κάθε LED : VLED = 2V.

Σχήμα 5.

Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να συνδέσουμε τα τρία tact switches του κυκλώματος μας. Το
πρώτο από αυτά θα εκτελεί την λειτουργία της διακοπής οποιουδήποτε των δυο σεναρίων
εκτελούνται (stop switch). Ενώ τα άλλα δυο θα εκτελούν την έναρξη ενός συγκεκριμένου
σεναρίου το καθένα (start 1 switch και start 2 switch).

Σχήμα 6.



Στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διασύνδεση του ηλεκτρονικού μας
κυκλώματος με τις κατάλληλες επαφές του μικροελεγκτή, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα 7.

Σχήμα 7.

Αφού ολοκληρώσετε την συνδεσμολογία του μικροελεγκτη με το ηλεκτρονικό κύκλωμα και
τον θέσετε υπό τάση, θα πρέπει να προχωρήσετε στον προγραμματισμό του, με βάση την
περιγραφή λειτουργίας που προηγήθηκε. Παρακάτω ακολουθεί ο απαιτούμενος κώδικας.

Σε αυτόν θα πρέπει να συμπληρώσετε τις γραμμές προγραμματισμού που λείπουν (μέσα
στις έντονες παρενθέσεις), με οδηγό την επίτευξη της επιθυμητής λειτουργίας του
κυκλώματος, όπως αυτή παρουσιάζεται στην αντίστοιχη ενότητα του σχεδίου μαθήματος
(βλέπετε παραπάνω).



Σύνταξη κώδικα προγραμματισμού.int btnStop = 0;  // Μπουτόν Stopint btnStopstate = 0; // κατάστασημπουτόν Stopint btnStart1 = 1; // Μπουτόν Start1int btnStart1state = 0; // (………………
……………………………………………………..)

(……………………….); // Μπουτόν Start2int btnStart2state = 0; // κατάστασημπουτόν Start2int led1 = 3; // αριθμός pin για LED1
(…………….); // αριθμός pin για LED2int led3 = 5; // (………………………………)int led4 = 6; // αριθμός pin για LED4
(…………….); // αριθμός pin για LED5
(…………….); // αριθμός pin για LED6int led7 = 9; // (………………………………)int led8 = 10; // αριθμός pin για LED8
(…………….); // αριθμός pin για LED9int led10 = 12; // αριθμός pin για LED10
void setup(){pin Mode (btnStop, INPUT);pin Mode (btnStart1, INPUT);
(……………………………………….);pin Mode (led1, OUTPUT);pin Mode (led2, OUTPUT);

pin Mode (led3, OUTPUT);pin Mode (led4, OUTPUT);
(………………………………..…);pin Mode (led6, OUTPUT);pin Mode (led7, OUTPUT);
(…………………………………..);
(……………………………….…);pin Mode (led10, OUTPUT);}
void loop(){btnStopstate = digitalRead (btnStop);btnStart1state = digitalRead (btnStart1);
(………………….) = digitalRead (btnStart2);btnStart1state = 1;do{digitalWrite (led1, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led2, HIGH)delay(1000)
(…………………………………..)delay(1000)digitalWrite (led4, HIGH)delay(1000)



digitalWrite (led5, HIGH)delay (…………)digitalWrite (led6, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led7, HIGH)delay(1000)
(…………………………………..)delay(1000)
(…………………………………..)delay(1000)digitalWrite (led10, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led1, LOW)digitalWrite (led2, LOW)
(…………………………………..)digitalWrite (led4, LOW)digitalWrite (led5, LOW)
(…………………………………..)digitalWrite (led7, LOW)
(…………………………………..)digitalWrite (led9, LOW)digitalWrite (led10, LOW)}while btnStopstate != 1;btnStart2state = 1;do{

digitalWrite (led1, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led2, HIGH)delay(…………..)digitalWrite (led3, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led4, HIGH)digitalWrite (led1, LOW)delay(1000)digitalWrite (led5, HIGH)digitalWrite (led2, LOW)delay(1000)digitalWrite (led6, HIGH)digitalWrite (…………………)delay(1000)digitalWrite (led7, HIGH)digitalWrite (led4, LOW)delay(1000)digitalWrite (…………………)digitalWrite (…………………)delay(1000)digitalWrite (led9, HIGH)digitalWrite (led6, LOW)delay(1000)digitalWrite (led10, HIGH)digitalWrite (led7, LOW)delay(1000)



digitalWrite (led8, LOW)delay(1000)digitalWrite (led9, LOW)delay(1000)digitalWrite (led10, LOW)

delay(1000)}while btnStopstate != 1;}



ΦΥΛΛΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
Αφού μελετήσετε προσεκτικά το θεωρητικό μέρος της άσκησης, την περιγραφή της

απαιτούμενης λειτουργίας του κυκλώματος και τον κώδικα που μόλις συμπληρώσατε, να
απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

Ερώτηση 1.
Πόσες ψηφιακές και πόσες αναλογικές εισόδους/εξόδους (Ι/Ο) περιλαμβάνει ο
μικροελεγκτής της άσκησης μας;

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Ερώτηση 2.
Υπάρχουν ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι (Ι/Ο) του μικροελεγκτη που δεν χρησιμοποιούνται στην
άσκηση μας; Εάν ναι, πόσες και ποιες;

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Ερώτηση 3.
Από τον κώδικα του προγράμματος, όσο και από την περιγραφή λειτουργίας του
ηλεκτρονικού κυκλώματος είναι φανερό ότι το βασικό χρονικό διάστημα που
χρησιμοποιείται για την μεταβολή στην κατάσταση του κυκλώματος είναι το t=1sec.
Προσπαθήστε να περιγράψετε την λειτουργία του κυκλώματος εάν όπου υπάρχει η ρύθμιση
t=1sec (1000ms) θέλαμε να υπάρχει :
Α) t = 2sec, και
Β) t = 0,5sec.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Πλήρης κώδικας προγραμματισμού.int btnStop = 0;  // Μπουτόν Stopint btnStopstate = 0; // κατάστασημπουτόν Stopint btnStart1 = 1; // Μπουτόν Start1int btnStart1state = 0; // κατάστασημπουτόν Startint btnStart2 = 2; // Μπουτόν Start2int btnStart2state = 0; // κατάστασημπουτόν Start2int led1 = 3; // αριθμός pin για LED1int led2 = 4; // αριθμός pin για LED2int led3 = 5; // αριθμός pin για LED3int led4 = 6; // αριθμός pin για LED4int led5 = 7; // αριθμός pin για LED5int led6 = 8; // αριθμός pin για LED6int led7 = 9; // αριθμός pin για LED7int led8 = 10; // αριθμός pin για LED8int led9 = 11; // αριθμός pin για LED9int led10 = 12; // αριθμός pin για LED10
void setup(){pin Mode (btnStop, INPUT);pin Mode (btnStart1, INPUT);pin Mode (btnStart2, INPUT);pin Mode (led1, OUTPUT);

pin Mode (led2, OUTPUT);pin Mode (led3, OUTPUT);pin Mode (led4, OUTPUT);pin Mode (led5, OUTPUT);pin Mode (led6, OUTPUT);pin Mode (led7, OUTPUT);pin Mode (led8, OUTPUT);pin Mode (led9, OUTPUT);pin Mode (led10, OUTPUT);}
void loop(){btnStopstate = digitalRead (btnStop);btnStart1state = digitalRead (btnStart1);btnStart2state = digitalRead (btnStart2);btnStart1state = 1;do{digitalWrite (led1, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led2, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led3, HIGH)delay(1000)



digitalWrite (led4, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led5, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led6, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led7, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led8, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led9, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led10, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led1, LOW)digitalWrite (led2, LOW)digitalWrite (led3, LOW)digitalWrite (led4, LOW)digitalWrite (led5, LOW)digitalWrite (led6, LOW)digitalWrite (led7, LOW)digitalWrite (led8, LOW)digitalWrite (led9, LOW)digitalWrite (led10, LOW)}while btnStopstate != 1;btnStart2state = 1;

do{digitalWrite (led1, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led2, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led3, HIGH)delay(1000)digitalWrite (led4, HIGH)digitalWrite (led1, LOW)delay(1000)digitalWrite (led5, HIGH)digitalWrite (led2, LOW)delay(1000)digitalWrite (led6, HIGH)digitalWrite (led3, LOW)delay(1000)digitalWrite (led7, HIGH)digitalWrite (led4, LOW)delay(1000)digitalWrite (led8, HIGH)digitalWrite (led5, LOW)delay(1000)digitalWrite (led9, HIGH)digitalWrite (led6, LOW)delay(1000)digitalWrite (led10, HIGH)



digitalWrite (led7, LOW)delay(1000)digitalWrite (led8, LOW)delay(1000)digitalWrite (led9, LOW)delay(1000)

digitalWrite (led10, LOW)delay(1000)}while btnStopstate != 1;}



Σχολική Μονάδα: 1ο ΕΠΑ.Λ. ΞΑΝΘΗΣ

Συμμετέχοντες Καθηγητές

ΔΟΥΤΣΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Σενάριο: «ARDUINO και RGB Led» 

1 Συνοπτική Παρουσίαση σεναρίου 

1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου 
Arduino και RGB led.  

1.2 Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές 
Μικροελεγκτής Arduino, Προγραμματισμός, Πόλωση διόδου Led 

1.3 Τάξεις στις οποίες µπορεί να απευθύνεται 
Μπορεί να απευθυνθεί στη Γ’ τάξη Γυμνασίου και στη Β’ τάξη Γενικού Λυκείου αλλά 

κυρίως σχεδιάστηκε για τα ΕΠΑ.Λ. και τους τομείς Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής- 

Ηλεκτρολογίας ή / και Μηχανολογίας.  

1.4 Συµβατότητα µε το αναλυτικό πρόγραµµα 
 Στο ΑΠΣ του Τεχνολογικής ομάδας της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. προβλέπεται η 

διδασκαλία των LEDs (φωτοδίοδος, επαφή p-n) στο μάθημα «Αρχές Ηλεκτρονικής και 

Ηλεκτρολογίας. Τόσο ο Τομέας Πληροφορικής όσο και ο τομέας Ηλεκτρονικής – 

Ηλεκτρολογίας έχουν διάφορα μαθήματα ή κεφάλαια ύλης σε Β’ και Γ’ τάξη που 

αναφέρονται σε προγραμματισμό Υπολογιστών, σε Ψηφιακά Ηλεκτρονικά συστήματα, σε 

μικροελεγκτές και σε προγραμματισμό αυτών, σε διαφορετική αναλογία σε κάθε τομέα.   

Το παρόν σενάριο εξυπηρετεί τον εξής διαθεματικό διδακτικό στόχο:  «Να 

κατανοήσουν οι μαθητές ποιοτικά τον βασικό   νόμο που διέπει την πόλωση της 

φωτοδιόδου (LED), τον τρόπο παραγωγής των χρωμάτων από τα τρία βασικά χρώματα και 

να εμπεδώσουν στο προγραμματιστικό επίπεδο του μικροελεγκτή, τη χρήση των θυρών 

εξόδου και την εφαρμογή των δομών επανάληψης, με προοπτική στην εισαγωγή στη χρήση 

συναρτήσεων και των θυρών εισόδου του μικροελεγκτή.»  

1.5 Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούµενη 
υλικοτεχνική υποδοµή 

Προτείνεται το σενάριο να υλοποιηθεί μετά τo διδακτικό σενάριο που περιγράφει 

το υλικό του μικροελεγκτή του Arduino, την εγκατάσταση του IDE αυτού, του 

προγράμματος BLINK και του τρόπου συμβολομετάφρασης και εκτέλεσης των 

προγραμμάτων καθώς και του τρόπου διασύνδεσης στην πλακέτα  δοκιμών (ράστερ).  

Η διδασκαλία απαιτεί να γίνει σε εργαστήριο Η/Υ της ειδικότητας των 

Ηλεκτρονικών ή της Πληροφορικής.  

Απαραίτητα κρίνονται ο βιντεοπροβολέας, το τοπικό δίκτυο και η σύνδεση στο 

διαδίκτυο. Κάθε Η/Υ θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο το IDE του Arduino. Για τάξη 26 

μαθητών, από άποψης υλικού χρειάζονται (οι αριθμοί στις παρενθέσεις δίνουν το συνολικό 

και ιδανικό κατά την άποψή μας αριθμό που θα πρέπει να διαθέτει το εργαστήριο για την 

αυτόνομη εκτέλεση των ασκήσεων ανά ομάδα μαθητών σε υπολογιστή ή laptop):  

• ένας μικροελεγκτής Arduino (συνολικά 13) 
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• ένα καλώδιο USB (συνολικά 13) 

• ένα ράστερ (συνολικά 13) 

• μια φωτοδίοδος RGB κοινής καθόδου (συνολικά 13) 

• τρεις αντιστάσεις των 220Ω (συνολικά 39), και  

• καλώδια διασύνδεσης (μαύρα, κόκκινα, πράσινα και  μπλέ) 

Το σενάριο θα μπορούσε εναλλακτικά να εφαρμοστεί και με μια πλακέτα 

μικροελεγκτή σε μορφή επίδειξης στο υλικό του μέρος από τον εισηγητή καθηγητή, με τις 

ομάδες να υλοποιούν τον κώδικα αυτόνομα και να τον δοκιμάζουν με τη σειρά τους πάνω 

στο μικροελεγκτή. Οι απαντήσεις στα ερωτήσεις των ασκήσεων θα δινόταν με αυτόν τον 

τρόπο μετά από εφαρμογή της διαλεκτικής και την επίδειξη από τον καθηγητή  - εισηγητή.   

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δυο έως τριών ατόμων ανά Η/Υ με τρόπο 

ώστε να συνυπάρχουν ομάδες ίδιας δυναμικότητας στην αίθουσα ώστε και η πρόοδος στην 

εκτέλεση της άσκησης να είναι παραπλήσια. Οι μαθητές πρέπει να εναλλάσσονται στο 

χειρισμό του Η/Υ για  την εκτέλεση των πειραμάτων και την καταγραφή των 

αποτελεσμάτων στο φύλλο εργασίας.  

Το σενάριο περιλαμβάνει τρεις διδακτικές παρεμβάσεις. Η πρώτη διδακτική 

παρέμβαση έχει διάρκεια δυο ώρες, οι άλλες από μια. Στην κάθε διδακτική παρέμβαση 

προβλέπεται μια δραστηριότητα.  

Το παραδοτέο είναι ένα φύλλο εργασίας για κάθε διδακτική παρέμβαση το οποίο 

και συμπληρώνεται εγγράφως κατά την εκτέλεση του πειράματος και υποβάλλεται στον 

επιβλέποντα καθηγητή με τη λήξη του κάθε φορά ώστε να επιτρέψει στον εκπαιδευτικό να 

έχει εικόνα για την πορεία της άσκησης, του επιπέδου κατανόησης και ενσωμάτωσης της 

γνώσης από τις ομάδες.    

1.6 ∆ιδακτικοί στόχοι 
 

Η έμφαση δίνεται στο εφαρμοσμένο μέρος της άσκησης δηλαδή στον τρόπο 

συνδέσεων, στην πρωτοβουλία για λύση των λαθών στις συνδέσεις και στον κώδικα καθώς 

και στην αυτενέργεια ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν ‘αέρα’ στην οργάνωση και εκτέλεση 

‘ηλεκτρονικο - προγραμματιστικών’ ασκήσεων στο Arduino.  

Τελειώνοντας την δραστηριότητα οι μαθητές θα πρέπει να:  

1. Μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο πόλωσης ενός LED.  

2. Μπορούν να υπολογίσουν την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα led.  

3. Μπορούν να κατανοήσουν την ανυσματική φύση του χρώματος καθώς και τον τρόπο 

παραγωγής όλων των χρωμάτων από την ανάμειξη τριών βασικών.  

4. Μπορούν να κατανοήσουν την έννοια της φωτεινότητας.  

5. Μπορούν να εφαρμόσουν μια δομή επανάληψης είτε κατά αύξουσα είτε κατά 

φθίνουσα σειρά.  

6. Μπορούν να κατασκευάσουν ένα απλό κύκλωμα στην πλακέτα δοκιμών.  

7. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον compiler, να φορτώσουν πρόγραμμα στον 

Arduino και να κάνουν διορθώσουν πιθανά λάθη σε πρόγραμμα.   
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1.7 Εκτιµώµενη διάρκεια 
Τέσσερις διδακτικές ώρες 

1.8 Επισυναπτόµενα αρχεία 
Τύπος Αρχείο 

Φύλλο εργασίας Fullo_ergasias1.doc 

2 Το προτεινόµενο σενάριο 
 

Το προτεινόμενο σενάριο έχει τρεις διδακτικές παρεμβάσεις με ένα φύλλο  

εργασίας ανά παρέμβαση.  Κάθε φορά το φύλλο εργασίας αναφέρεται στο ίδιο κύκλωμα 

που κατασκευάζεται στην πρώτη διδακτική παρέμβαση η οποία περιλαμβάνει και την 

θεωρητική εισαγωγή στο RGB led, την πόλωση των Leds, τη ρύθμιση του ρεύματος στο led 

και κατ’ επέκταση της φωτεινότητάς του.  Η μέθοδος διδασκαλίας είναι η 

ομαδοσυνεργατική, με χρήση και της μετωπικής διδασκαλίας στην έναρξη της κάθε ώρας 

και χρήση της διαλεκτικής με πολλές ερωτήσεις στο τέλος. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης το 

‘παιχνίδι’ εναλλαγής ρόλων εκπαιδευτή – μαθητή με χρήση από τον καθηγητή της στάσης 

του ‘μαθητή με απορίες’.  Όταν και αν το επιτρέψει η πορεία κάποιας παρέμβασης μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί  η ανακαλυπτική μέθοδος.  

 

Πρώτη διδακτική παρέμβαση – διάρκειας 2 ώρων 

Φύλλο εργασίας (3 colors) 

 Την πρώτη διδακτική ώρα παρουσιάζεται η βασική θεωρία του led (πόλωση, τάση 

λειτουργίας, αντίσταση και ρύθμιση ρεύματος λειτουργίας, φωτεινότητα και RGB led κοινής 

καθόδου). Μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου οι μαθητές σε κάθε ομάδα καλούνται να 

συνθέσουν το κύκλωμα στο ράστερ με την υποστήριξη των καθηγητών. Σημαντικό: Δεν 

συνδέεται τροφοδοσία στο μικροελεγκτή αν δεν γίνει οπτικός έλεγχος από τους 

διδάσκοντες.  Την δεύτερη διδακτική ώρα γράφεται ο κώδικας και με ανάκληση γνώσεων 

προγραμματισμού ζητείται να προβλέψουν το αποτέλεσμα της εκτέλεσής του πριν 

φορτωθεί (load) στον ελεγκτή. Μετά την ορθή εκτέλεσή του ζητείται να απαντηθούν οι 

ερωτήσεις του φυλλαδίου, οι οποίες και συλλέγονται για αξιολόγηση.  Στο τέλος γίνονται 

ερωτήσεις και διερεύνηση του τρέχοντος προγράμματος & κυκλώματος.  

 

Δεύτερη διδακτική παρέμβαση 

Φύλλο εργασίας (Very many Brightness) 

Σ’ αυτή την διδακτική παρέμβαση έχουν αλλάξει θέση τα pins του RGB led οπότε 

καλούνται οι ομάδες να προσαρμόσουν τον κώδικα που τους δίνεται στις συνδέσεις του 

ράστερ τους, βάσει της λογικής R(3), G(5), B(6) και R(6), G(3), B(5) για τις μονές και τις ζυγές 

θέσεις των ομάδων στο εργαστήριο. Δίνεται έμφαση στην ποιοτική κατανόηση των 

συνδέσεων στην πλακέτα με την κωδικοποίηση στο πρόγραμμα και τις αλλαγές που 

επιφέρει. Οι μαθητές γράφουν τον κώδικα, ζητείται να ελεγχτεί η συνέπεια των υλικών 
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συνδέσεων με τις τιμές στο πρόγραμμα της κάθε ομάδας και μετά να τεθούν σε 

τροφοδοσία οι πλακέτες. Η κάθε ομάδα οφείλει να απαντήσει τις ερωτήσεις του φύλλου 

εργασίας αφού έχει βεβαιωθεί πως το πρόγραμμα δουλεύει και μάλιστα σωστά. Στο τέλος 

συλλέγονται τα φυλλάδια και γίνεται συζήτηση στα προβλήματα και σε απορίες της 

άσκησης.  

  

Τρίτη διδακτική παρέμβαση 

Φύλλο εργασίας (Color Swirl) 

 Σε αυτή τη διδακτική παρέμβαση ζητείται από τους μαθητές να γράψουν τα 

σχόλια στο δοσμένο κώδικα ενώ οι συνδέσεις στην πλακέτα δοκιμών είναι αυτές που 

δίνονται στην εκφώνηση, κοινές για όλους. Δίνεται βάρος έτσι στην κατανόηση άγνωστου 

κώδικα και στη σημασία που έχουν τα σχόλια σε αυτόν. Τα σχόλια γράφονται στην κόλλα 

εργασίας, ‘τρέχει’ ο κώδικας, διορθώνονται στην κόλλα μέσω της κυκλικής διερεύνησης των 

ομάδων ενώ μετά περνιούνται και στον κώδικα του προγράμματος για να αποθηκευτούν 

στο αρχείο του. Η αξιολόγηση της επίδοσης των ομάδων θα γίνει από τις διορθώσεις που 

θα έχει η κάθε ομάδα στο γραπτό της και από τα εναπομείναντα λάθη. Γίνονται επίσης 

ερωτήσεις ποιοτικές στον κώδικα της άσκησης του τύπου ‘Αν θα ήθελα …… τι θα έπρεπε να 

αλλάξω;’.   
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ΑΣΚΗΣΗ 1η  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έγχρωµοι φωτοδίοδοι – RGB Leds 
 

Εκτός από τα απλά leds, υπάρχουν και τα RGB leds (εικόνα 1), τα οποία µπορούν να εµφανίσουν 

οποιοδήποτε χρώµα, βασιζόµενα στο σύστηµα RGB. Μπορούµε να τα σκεφτούµε ως τρία led (κόκκινο - 

Red, πράσινο - Green, µπλε - Blue) σε ένα, µε τα οποία δίνοντας χωριστά φωτεινότητα σε κάθε ένα 

µπορούµε να συνδυάσουµε χρώµατα και να παράγουµε οποιοδήποτε χρωµατισµό, 

όπως ακριβώς συµβαίνει στις ψηφιακές οθόνες. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 – RGB led 

 

Τα RGB leds έχουν τέσσερα σηµεία σύνδεσης – ένα για κάθε χρώµα (τρία σύνολο) κι ένα για την άνοδο 

ή κάθοδο. Υπάρχουν δύο τύπου, ανόδου (+) και καθόδου (-), ανάλογα µε τη σύνδεση που ακολουθούν. 

Τα καθόδου, που χρησιµοποιούµε στα παραδείγµατά µας, συνδέονται µε την κάθοδο (-), δηλαδή τη 

γείωση (GND). Έτσι, συνδέουµε από ένα Pin που θα ελέγχει την τάση που θα δοθεί σε κάθε χρώµα και 

τη γείωση του Arduino, καταφέρνοντας να έχουµε απόλυτο έλεγχο σε όλους 

τους δυνατούς χρωµατισµούς. 

 

Προσοχή: Θα πρέπει να συνδέσουµε αντιστάσεις σε κάθε χρώµα, καθώς δουλεύουν µε µικρότερη τάση 

από αυτή που δίνει ως έξοδο το Arduino, όπως φαίνεται και στο σχήµα. Τυπικά µια αντίσταση 150-180Ω 

για το κόκκινο και 75-100Ω για το πράσινο και µπλε θα είναι αρκετές. Αν δεν έχετε ακριβώς τις τιµές 

αυτές για τις αντιστάσεις, χρησιµοποιήστε µεγαλύτερες (αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που 

χρησιµοποιούµε αντίσταση για την προστασία από υπέρταση – προτιµούµε να έχουµε µικρότερη τάση 

παρά µια καταστροφή λόγω υπέρτασης). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσέξτε για τη συνδεσµολογία ότι η γείωση συνδέεται στο πιο µακρύ πόδι του led (2ο από αριστερά 

στην εικόνα), το pin για το κόκκινο στο διπλανό εξωτερικό του (1ο από αριστερά), το pin για το πράσινο 

στο διπλανό εσωτερικό του (3ο από αριστερά) και το pin για το µπλε στο άλλο εξωτερικό του (4ο από 

αριστερά).  

ΜΑΘΗΜΑ: ……………………………………………………………………………………………….. 

ΟΜΑ∆Α ΜΑΘΗΤΩΝ: α)………………………………β)………………………………γ)……..………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……............... ΤΜΗΜΑ: …………………            ΒΑΘΜΟΣ: ……………….….. 
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ΑΣΚΗΣΗ 1η – RGB LED ‘3 COLORS’ 
Αλλαγή χρωµάτων σε ένα LED RGB. ∆ιαφορετικές προγραµµατιστικές µέθοδοι 

Υλικά: Πορεία άσκησης: 

1) 1 Arduino Uno πλακέτα 

2) 1 πλακέτα Breadboard  

3) 1 LED RGB (Red, Green, Blue) Light 

4) 3 Αντιστάσεις των 220 Ωµ 

5) 5 καλώδια (jumper cables) 

Α. Να γίνει το παρακάτω κύκλωµα στο ράστερ. 

Β. Να γραφεί ο κώδικας της επόµενης σελίδας στο 

IDE, και να γίνει compile.  

Γ. Τα Α & Β να ελεγχτούν από τον καθηγητή. 

∆. Να φορτωθεί ο κώδικας στον µ/Ελ και να 

απαντηθούν οι ερωτήσεις. 

 

  

 

 

 

 

Σχήµα 1   Κατασκευή του κυκλώµατος 

Στο µάθηµα αυτό εξετάζουµε διαφορετικές προγραµµατιστικές προσεγγίσεις για την λειτουργία ενός 

LED τεχνολογίας RGB  µε τη χρήση κυκλώµατος που περιλαµβάνει πλακέτα Arduino. 
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Πιο κάτω εφαρµόστε τις διαφορετικές µεθόδους που σας δίνονται . 

//Ask1 RGB LED (3 colors) 

//περιοχή δήλωσης μεταβλητών του προγράμματος 

int redPin = 3;              //ακέραια μεταβλητή – ψηφιακή έξοδος 3 (PWM) 

int greenPin = 5;          //ακέραια μεταβλητή – ψηφιακή έξοδος 5 (PWM) 

int bluePin = 6;            //ακέραια μεταβλητή – ψηφιακή έξοδος 6 (PWM) 

 

void setup() 

//αρχικοποίηση εξόδων του προγράμματος 

{ 

  pinMode(redPin, OUTPUT);  // 

  pinMode(greenPin, OUTPUT); 

  pinMode(bluePin, OUTPUT);   

} 

 

void loop()            

//κύριος βρόχος επανάληψης του προγράμματος 

{ 

   

// άναψε το κόκκινο 

analogWrite(redPin, 255);                 //το κόκκινο led τροφοδοτείται με (+5V) 

analogWrite(greenPin, 0);                 //το πράσινο led τροφοδοτείται με (0V) 

analogWrite(bluePin, 0);                  //το μπλε led τροφοδοτείται με (0V) 

delay(2000);               //το κόκκινο led ανάβει για 2 δευτερόλεπτα 

 

// άναψε το πράσινο 

analogWrite(redPin, 0);          //το κόκκινο led τροφοδοτείται με (0V) 

analogWrite(greenPin, 255);           //το πράσινο led τροφοδοτείται με (+5V) 

analogWrite(bluePin, 0);                 //το μπλε led τροφοδοτείται με (0V) 

delay(2000);                                    //το πράσινο led ανάβει για 2 δευτερόλεπτα 

 

// άναψε το μπλε 

analogWrite(redPin, 0);                   //το κόκκινο led τροφοδοτείται με (0V) 

analogWrite(greenPin, 0);               //το πράσινο led τροφοδοτείται με (0V) 

analogWrite(bluePin, 255);             //το μπλε led τροφοδοτείται με (0V) 

delay(2000);                                    //το μπλέ led ανάβει για 2 δευτερόλεπτα 

} 
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Ερωτήµατα προς διερεύνηση ΑΣΚΗΣΗ_1 RGB LED (3 colors) 
 

1. Να περιγράψετε τι κάνει το πρόγραµµα. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1. Οι τιµή που δίνουµε για το άναµµα κάθε LED στο πρόγραµµά µας είναι 255. Στην περίπτωση που 

εµείς αλλάξουµε την τιµή αυτή σε 127 τι θα παρατηρούσαµε στην λειτουργία του LED; 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2. Στον παραπάνω κώδικα που γράψατε για την λειτουργία κάθε χρώµατος στο Led εφαρµόζουµε µια 

αριθµητική τιµή – εδώ  το 255 ενώ για τα υπόλοιπα δίνουµε την τιµή 0. Πειραµατιστείτε αλλάζοντας τις 

τιµές αυτές (καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας – και προσπαθήστε να εξηγήσετε τις αλλαγές που 

υπάρχουν).   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Αν θέλαµε να προσθέσουµε την δυνατότητα να εµφανίζονται τα χρώµατα: 

    Λευκό και Μαύρο (ή σβηστό - απουσία χρώµατος και φωτεινότητας) µε ποιο τρόπο θα µπορούσατε  

να το   επιτύχετε; 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΑΣΚΗΣΗ 2η –RGB LED ‘VERY MANY BRIGHTNESS’ 

 
  Υλικά: Πορεία άσκησης: 

1) 1 Arduino Uno πλακέτα 

2) 1 πλακέτα Breadboard  

3) 1 LED RGB (Red, Green, 

Blue) Light 

4) 3 Αντιστάσεις των 220 Ωµ 

5) 5 καλώδια (jumper cables) 

Α. Να γίνει το παρακάτω κύκλωµα στο ράστερ µε τη διαφορά να 

συνδεθεί  

το κόκκινο led στην έξοδο 6      Ή        3 

το πράσινο led στην έξοδο 3      Ή        5 

το µπλε led στην έξοδο 5            Ή       6 

Β. Να γραφεί ο κώδικας της επόµενης σελίδας στο IDE αφού κάνετε και 

σε αυτόν τις απαραίτητες αλλαγές, και να γίνει compile.  

Γ. Τα Α & Β να ελεγχτούν από τον καθηγητή. 

∆. Να φορτωθεί ο κώδικας στον µ/Ελ και να απαντηθούν οι ερωτήσεις. 

  

 

ΜΑΘΗΜΑ: ……………………………………………………………………………………………….. 

ΟΜΑ∆Α ΜΑΘΗΤΩΝ: α)………………………………β)………………………………γ)……..………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……............... ΤΜΗΜΑ: …………………            ΒΑΘΜΟΣ: ……………….….. 
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//Ask2 RGB LED (Very many Brightness) 

//περιοχή δήλωσης μεταβλητών του προγράμματος 

int redPin = 3;              //ακέραια μεταβλητή – ψηφιακή έξοδος 3 (PWM) 

int greenPin = 5;          //ακέραια μεταβλητή – ψηφιακή έξοδος 5 (PWM) 

int bluePin = 6;            //ακέραια μεταβλητή – ψηφιακή έξοδος 6 (PWM) 

int i;                                // ακέραια μεταβλητή για τον μετρητή προγράμματος 

 

void setup() 

//αρχικοποίηση εξόδων του προγράμματος 

{ 

  pinMode(redPin, OUTPUT); 

  pinMode(greenPin, OUTPUT); 

  pinMode(bluePin, OUTPUT);   

} 

 

void loop() 

//κύριος βρόχος επανάληψης του προγράμματος 

{ 

   

for (i=0;i<=255;i=i+5) 

{ 

    analogWrite(redPin, i);          */η τιμή της i καθορίζει την ένταση του χρώματος 

    analogWrite(greenPin, i);         για το κόκκινο το πράσινο και το μπλέ Led. Οι  

    analogWrite(bluePin, i);           τιμές που μπορεί να πάρει είναι μεταξύ 0 και 5V. /* 

    delay(200);                             //Μια χρονική καθυστέρηση 200msec. 

}; 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARDUINO - RGB LEDS   1
ο
 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (ΠΕ20) & ∆ΟΥΤΣΙΝΗΣ Κ. (ΠΕ12.06)   7 / 11 

 

 

 

 

Ερωτήµατα προς διερεύνηση ΑΣΚΗΣΗ_2 RGB LED (Very many Brightness) 
 

1. Να περιγράψετε τι κάνει το πρόγραµµα. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

1. Στη δοµή επανάληψης η µεταβλητή i ξεκινά από το 0. Σε περίπτωση που εµείς αλλάξουµε την τιµή 

αυτή από 0 σε 100, γράψτε τις παρατηρήσεις σας (τι άλλαξε).  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Στον παραπάνω κώδικα εφαρµόσαµε µια χρονική καθυστέρηση 200msec (delay). Να γίνει αλλαγή του 

χρόνου αυτού, σε δυο τιµές. Βάλτε  µια φορά 2msec και τρέξτε το πρόγραµµα. Στη συνέχεια 

ξαναδοκιµάστε βάζοντας 2000msec. Σηµειώστε τις παρατηρήσεις σας.   

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Η δοµή επανάληψης στο πρόγραµµα φαίνεται πιο κάτω: 

for (i=0;i<=255;i=i+5) 

    Τι αλλαγή θα παρατηρούσαµε αν άλλαζε και γίνονταν ως εξής: 

for (i=0;i<=255;i=255-i) 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΑΣΚΗΣΗ 3η – RGB LED ‘COLOR SWIRL’ 

 
  Υλικά: Πορεία άσκησης: 

1) 1 Arduino Uno πλακέτα 

2) 1 πλακέτα Breadboard  

3) 1 LED RGB (Red, Green, 

Blue) Light 

4) 3 Αντιστάσεις των 220 Ωµ 

5) 5 καλώδια (jumper cables) 

Α. Να γίνει το παρακάτω κύκλωµα στο ράστερ µε τη διαφορά να 

συνδεθεί  

το κόκκινο led στην έξοδο 5 

το πράσινο led στην έξοδο 6 

το µπλε led στην έξοδο 3 

Β. Να γραφεί ο κώδικας της επόµενης σελίδας στο IDE και να γίνει 

compile.  

Γ. Τα Α & Β να ελεγχτούν από τον καθηγητή. 

∆. Πριν τρέξετε τον κώδικα να απαντήσετε το ερώτηµα 1 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ).  

∆. Να φορτωθεί ο κώδικας στον µ/Ελ και να απαντηθούν οι ερωτήσεις. 

  

 

ΜΑΘΗΜΑ: ……………………………………………………………………………………………….. 

ΟΜΑ∆Α ΜΑΘΗΤΩΝ: α)………………………………β)………………………………γ)……..………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……............... ΤΜΗΜΑ: …………………            ΒΑΘΜΟΣ: ……………….….. 
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// ASKHSH 3 RGB LEDS color swirl! connect an RGB LED to the PWM pins as indicated 

//……………………………………………………………….. 

#define REDPIN 5 // ……………………………………………………………… 

#define GREENPIN 6 // ……………………………………………………………… 

#define BLUEPIN 3 // ……………………………………………………………… 

  

#define FADESPEED 5  //…………………………………………………………….. 

  

void setup() { 

  pinMode(REDPIN, OUTPUT);   // ……………………………………………………………… 

  pinMode(GREENPIN, OUTPUT); // ……………………………………………………………… 

  pinMode(BLUEPIN, OUTPUT); // ……………………………………………………………… 

} 

   

void loop() { 

  int r, g, b;  // ……………………………………………………………… 

   // ……………………………………………………………… 

  for (r = 0; r < 256; r++) {   // ……………………………………………………………… 

    analogWrite(REDPIN, r);   // ……………………………………………………………… 

    delay(FADESPEED);  // ……………………………………………………………… 

  }  

// ……………………………………………………………… 

  for (b = 255; b > 0; b--) {     // ……………………………………………………………… 

    analogWrite(BLUEPIN, b);    // ……………………………………………………………… 

    delay(FADESPEED);   // ……………………………………………………………… 

  }  

  // ………………………………………………………………   

  for (g = 0; g < 256; g++) {     // ……………………………………………………………… 

    analogWrite(GREENPIN, g);    // ……………………………………………………………… 

    delay(FADESPEED);   // ……………………………………………………………… 

  }  

   

// ……………………………………………………………… 

  for (r = 255; r > 0; r--) {     // ……………………………………………………………… 

    analogWrite(REDPIN, r);   // ……………………………………………………………… 

    delay(FADESPEED);   // ……………………………………………………………… 

  }  

   

// ……………………………………………………………… 

  for (b = 0; b < 256; b++) {    // ……………………………………………………………… 

    analogWrite(BLUEPIN, b);   // ……………………………………………………………… 

    delay(FADESPEED);   // ……………………………………………………………… 

  }  

  // fade from teal to blue   // ……………………………………………………………… 

  for (g = 255; g > 0; g--) {    // ……………………………………………………………… 

    analogWrite(GREENPIN, g);   // ……………………………………………………………… 

    delay(FADESPEED);   // ……………………………………………………………… 

  }  

} 
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Ερωτήµατα προς διερεύνηση ΑΣΚΗΣΗ_3 RGB LED (Color Swirl) 
 

 

1. Να γράψετε στην κόλλα σας ένα τουλάχιστον σχόλιο σε κάθε εντολή του προγράµµατος: 3 RGB LED 

Color Swirl 

 

 

2. Να περιγράψετε τι κάνει το πρόγραµµα. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Πως θα επιβραδύνετε την εναλλαγή των χρωµάτων; 

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

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

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

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

 

4. Να γράψετε µε τη σειρά τα ΚΥΡΙΑ χρώµατα όπως εµφανίζονται: 

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

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

 

5. Να κάνετε το µπλοκ διάγραµµα του προγραµµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Να εξηγήσετε, βάσει του ερ. 5 πως θα προκαλούσατε τα χρώµατα να εµφανίζονται µε την 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ σειρά;  

 

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Η απάντηση για τα ερ. 1,2,3,4 (αλλά να µην εκτυπωθεί στην άσκηση των µαθητών): 

 

https://learn.adafruit.com/rgb-led-strips/example-code 

 



Σχολική Μονάδα: 1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ

Συμμετέχοντες Καθηγητές

ΑΡΜΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΖΟΥΡΜΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΦΑΣΟΥΛΚΑ ΙΩΑΝΝΑ



 

Σχέδιο μαθήματος 

για το εργαστήριο 

στα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 

της Γ’ Τάξης ΕΠΑΛ 
 

 

 

1ο ΕΠΑΛ Πάτρας 



1ο ΕΠΑΛ Πάτρας - 1 - 

Εκπαιδευτικό σενάριο 

Ταυτότητα σεναρίου 

Τίτλος 

Μετατροπέας Ψηφιακού σε Αναλογικό (Digital to Analog Converter - DAC)  

με χρήση πλακέτας Arduino. 

Θέμα 

Δημιουργία Αναλογικής τάσης με Ψηφιακά σήματα, τα οποία παράγονται από την 
πλακέτα Arduino και εμφάνιση εξόδου στον παλμογράφο. 

Γνωστική περιοχή 

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Γ’ Τάξη ΕΠΑΛ. 

Απαραίτητη υποδομή 

· Ηλεκτρονικό εργαστήριο (με Flip-Flop, DAC, παλμογράφο). 

· Πλακέτα Arduino. 

· Ηλεκτρονικός Υπολογιστής. 

· Λογισμικό Arduino IDE. 

· Βιντεοπροβολέας. 

Συγγραφική ομάδα 

Αρμένη Σπυριδούλα  ΠΕ 12.10 

Καντανολέων Μιχάλης  ΠΕ 19.01 

Τζουρμανάς Σπυρίδων  ΠΕ 17.08 

Φασούλκα Ιωάννα  ΠΕ 19.01  

Σκεπτικό της δραστηριότητας 

Καινοτομία – Βασική ιδέα 

Χρήση της πλακέτας Arduino και του προγραμματισμού της βασισμένη στην εργαστηριακή 
άσκηση των ψηφιακών ηλεκτρονικών της Γ’ τάξεως ΕΠΑΛ (άσκηση 22, σελίδα 61) για την 
παραγωγή: 

Α) κλιμακωτής τάσης 

Β) κλιμακωτής τριγωνικής τάσης 

Γ) κλιμακωτής ημιτονοειδούς τάσης 

που προσομοιάζουν με αντίστοιχα αναλογικά σήματα. 



1ο ΕΠΑΛ Πάτρας - 2 - 

Δράσεις που δεν υλοποιούνται συμβατικά 

Οι μαθητές χωρίς τη χρήση της πλακέτας Arduino και του προγραμματισμού της παράγουν 
κάθε φορά μια μόνο αναλογική τιμή τάσης,  την οποία μετρούν με το πολύμετρο,  χωρίς να 
έχουν τη δυνατότητα παραγωγής μεγάλου πλήθους 8  bit  (1  byte)  και χωρίς τη δυνατότητα 
παραγωγής και απεικόνισης στον παλμογράφο κλιμακωτής τάσης.   

Πλαίσιο εφαρμογής 

Σε ποιους απευθύνεται  

Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές Γ’ τάξεως ΕΠΑΛ ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και 
Τηλεπικοινωνιών.   

Χρόνος υλοποίησης  

Στη διάρκεια 3 εργαστηριακών διδακτικών ωρών.   

Χώρος υλοποίησης 

Εργαστήριο ηλεκτρικών μετρήσεων. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 

· Αναλογικό σήμα 

· Ψηφιακό σήμα 

· Μνήμες 

· Καταχωρητές 

· Μετατροπή DAC 

· Μετατροπή ADC 

· Δειγματοληψία, κβαντοποίηση, κωδικοποίηση 

· Μετρήσεις με πολύμετρο και παλμογράφο 

· Κατασκευή κυκλωμάτων σε breadboard 

· Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

· Βασικές γνώσεις σε χειρισμό Η/Υ   

Βοηθητικά υλικά και εργαλεία 

· Πλακέτα Arduino UNO 

· H/Y 

· Καλώδιο USB 

· Breadboard και απαραίτητα εξαρτήματα (4 IC 74LS74, καλώδια, 8 led, 8 αντιστάσεις) 

· Πλακέτα DAC με το IC DAC 0808 και το IC TE 741 

· Φύλλα δεδομένων (datasheets) των ολοκληρωμένων 



1ο ΕΠΑΛ Πάτρας - 3 - 

· Πολύμετρο, τροφοδοτικό 

· Παλμογράφος  
Τρόπος λειτουργίας της τάξης 

Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 3  ατόμων.  Σε κάθε ομάδα θα δοθεί σειρά φύλλων 
εργασίας σύμφωνα με τη ροή του σεναρίου. 

Προστιθέμενη αξία 

Γνωριμία με την πλακέτα Arduino και του προγραμματισμού της. 

Ισχυροποίηση της συνεργασίας των μαθητών. 

Οι μαθητές με τη χρήση της πλακέτας Arduino  έχουν τη δυνατότητα να παράγουν μεγάλο 
πλήθος 8 bit (1 byte) διερευνώντας τις διαφορετικές απεικονίσεις της κλιμακωτής τάσης στον 
παλμογράφο. 

Ανάλυση των δραστηριοτήτων:  

1η διδακτική ώρα 

Θα γίνει παρουσίαση από τον καθηγητή των βασικών χαρακτηριστικών της πλακέτας 
Arduino και του λογισμικού Arduino IDE στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

2η διδακτική ώρα 

Υλοποίηση της εργαστηριακής άσκησης των Ψηφιακών Ηλεκτρονικών της Γ’ τάξεως ΕΠΑΛ 
(άσκηση 22, σελίδα 61), χωρίς τη χρήση Arduino και υπολογιστή. 

3η διδακτική ώρα 

Κατασκευή του βοηθητικού κυκλώματος buffer που θα τους δοθεί σε φωτοτυπία και σύνδεση 
του με το Arduino και την άσκηση που πραγματοποίησαν στην προηγούμενη διδακτική ώρα.  

Τρέχουμε το πρόγραμμα στο Arduino και παρατηρούμε : 

1. Τα leds που μας δίνουν τη δυνατότητα του οπτικού ελέγχου σχηματισμού των bytes. 

2. Το αποτέλεσμα στον παλμογράφο.  

Με τη βοήθεια του καθηγητή οι μαθητές αλλάζουν παραμέτρους του προγράμματος,  και 
παρατηρούν το αποτέλεσμα στον παλμογράφο.   
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Άσκηση της 3ης διδακτικής ώρας 

Στην άσκηση αυτή δίνεται στους μαθητές το κατάλληλο φύλλο εργασίας. 

Τους δίνονται ως υλικά:  
· Μια πλακέτα Arduino Uno με τάση λειτουργίας Vcc = +5 Volt 
· Ηλεκτρονικός υπολογιστής με το περιβάλλον Arduino IDE και το απαραίτητο 

πρόγραμμα 
· Παλμογράφος  
· Πλακέτα DAC με το IC DAC 0808 και το IC TE 741 
· Καλώδια  
· Πολύμετρο 

Διαδικασία: 

Οι μαθητές πραγματοποιούν τη συνδεσμολογία του Σχήματος 1  (δίνεται σε φωτοτυπία με το  

φύλλο εργασίας).  

 
Τρέχουμε το πρόγραμμα στο Arduino και παρατηρούμε το αποτέλεσμα στον παλμογράφο. Οι 
μαθητές προσπαθούν να εξηγήσουν το κακό αποτέλεσμα που βλέπουμε στον παλμογράφο.  

Οι μαθητές με τη συνεργασία των καθηγητών πρέπει να καταλήξουν στο παρακάτω 
συμπέρασμα. 
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Συμπέρασμα: Το Arduino δεν έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει πολλές εξόδους 
ταυτόχρονα (μόνο μία σε κάθε βήμα).  Άρα,  στην πραγματικότητα,  στο κύκλωμα DAC  δεν 
δίνουμε παράλληλα τα δεδομένα (1byte κάθε φορά), αλλά σειριακά με αποτέλεσμα τα bytes 
που δέχεται ο DAC να διαφέρουν από αυτά που υποθέσαμε στη θεωρητική μελέτη και το 
αποτέλεσμα στον παλμογράφο να είναι δυσνόητο.  Θα πρέπει δηλαδή με κάποιον τρόπο να 
καθυστερούμε τα bits του κάθε byte, έτσι ώστε, αφού παραχθούν και τα οκτώ bitς, τότε να 
οδηγούνται στο κύκλωμα DAC  όλα μαζί.  Άρα πρέπει να κρατάμε σε μνήμη τα bits  του κάθε 
byte.  

Τη δυνατότητα αυτή την έχουμε με τα Flip  Flops  και συγκεκριμένα μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε 8 D FF, τα οποία θα φροντίσουμε να ενεργοποιούνται όλα μαζί. Για να γίνει 
αυτό θα πρέπει να έχουν κοινό ρολόι, το οποίο να ενεργοποιείται στο τέλος της κάθε οκτάδας 
bits. Για να έχουμε απόλυτο συγχρονισμό δεν χρησιμοποιούμε εξωτερικό ρολόι αλλά μία έξοδο 
του Arduino συγκεκριμένα την 12. Στο τέλος δηλαδή της κάθε οκτάδας κάνουμε HIGH για λίγο 
χρόνο την έξοδο 12.  Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι το κάθε bit  του κάθε byte  θα 
φτάσει ταυτόχρονα στο DAC. 

Μετά απ’ αυτό δίνεται στους μαθητές να κατασκευάσουν το κύκλωμα του Σχήματος 2.  
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Τους δίνονται πρόσθετα υλικά:  
· Breadboard 
· 4 IC 74LS74  
· Φύλλα δεδομένων (datasheets) των ολοκληρωμένων 
· 8 leds 
· Καλώδια  
· Αντιστάσεις 330Ω σειράς E12 (0.25 Watt) και ανοχή 5% 
· Τροφοδοτικό 

Επεξηγήσεις:  

1. Τα led τους δίνουν τη δυνατότητα του οπτικού ελέγχου σχηματισμού των bytes αρκεί 
βέβαια να έχουμε χαμηλή συχνότητα για να προλαβαίνουμε να βλέπουμε τις αλλαγές.  

2. Οι παράμετροι που μπορούν να αλλάξουν στο πρόγραμμα είναι δύο: 

· Το νούμερο που μας ζητείται από τη σειριακή οθόνη. Το νούμερο αυτό καθορίζει 
την καθυστέρηση εμφάνισης του κάθε byte από το προηγούμενο. Άρα καθορίζει 
την περίοδο Τ του σήματος (μικρή συχνότητα για μεγάλο νούμερο). 

· Τον αριθμό των δειγμάτων τα οποία οδηγούν σε σήματα με πιο ομαλές 
μεταβολές ή πιο απότομες. 

3. Με το πολύμετρο μπορούν να βλέπουν την παραγόμενη τάση. 

4. Σύνδεση με τον παλμογράφο.  

Βλέπουν την παραγόμενη : 

· Πριονωτή τάση (τους δίνουμε να τρέξουν το κατάλληλο πρόγραμμα) 

· Τριγωνική τάση (τους δίνουμε να τρέξουν το κατάλληλο πρόγραμμα) 

· Κλιμακωτή Εναλλασσόμενη τάση (τους δίνουμε να τρέξουν το κατάλληλο 
πρόγραμμα) 

Συνημμένα: 

Αρχεία κώδικα  

Σχέδια κυκλωμάτων 

Βιβλιογραφία  

· Σχολικό εγχειρίδιο  

· Σημειώσεις ΕΑΠ – Προγραμματισμός μικροελεκτών  

· www.arduino.cc 

http://www.arduino.cc/
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Κώδικας του προγράμματος οπτικοποίησης των bytes που 
δημιουργούμε με χρήση leds και του σειριακού monitor 

 

 
/*Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για να δουν οι μαθητές τα παραγόμενα bytes  τόσο 
στη σειριακή θύρα όσο και στα leds. */ 
const byte numofPins=8; 
byte pins[]={3,4,5,6,7,8,9,10}; 
void setup(){ 
    Serial.begin(57600); 
    for (byte i=0; i<numofPins; i++){ 
     pinMode(pins[i], OUTPUT); 
    } 
    pinMode(12, OUTPUT); 
    Serial.println("**************Arduino**************"); 
}   
void loop(){ 
 for (int k=0; k<256; k++) { 

for (byte i=0; i<numofPins; i++){  
byte myBit=bitRead(k,7-i); 
if (myBit==0){ 

                digitalWrite(pins[i], LOW); 
              } 
              else { 
                   digitalWrite(pins[i], HIGH); 
              } 
     Serial.print(myBit);       
    }  

Serial.print(" ASCII ="); 
Serial.println (k); 
digitalWrite(12, HIGH); 
delay(50); 
digitalWrite(12, LOW); 

 } 
} 
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Κώδικας του προγράμματος παραγωγής 
κλιμακωτής πριονωτής τάσης 

 

 
/*Χρησιμοποιείται για την παραγωγή προσομοιωμένου πριονωτού σήματος. 
 Ο χρήστης μπορεί να ορίσει στην αρχή από το πληκτρολόγιο την καθυστέρηση εμφάνισης του 
κάθε byte. Η καθυστέρηση σχετίζεται με την περίοδο του σήματος*/ 
const byte numofPins=8; 
byte pins[]={3,4,5,6,7,8,9,10};   //Σε πίνακα αποθηκεύουμε τα 8 pins του arduino που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των bits( 1 byte). 
long  f;      //Ο χρόνος καθυστέρησης (περίοδος σήματος) 
/* στη setup ορίζουμε ως εξόδους τα 8 pins που παράγουν το byte εξόδου και το pin 12 .  
     Το pin 12 το χρησιμοποιούμε για δίνουμε τον παλμό συγχρονισμού των flip flop. 
    Δίνουμε από το πληκτρολόγιο τον χρόνο καθυστέρησης του σήματος */ 
void setup() 
{ 
    Serial.begin(57600); 
    for (byte i=0; i<numofPins; i++) 
    { 
     pinMode(pins[i], OUTPUT); 
    } 
    pinMode(12, OUTPUT); 
    Serial.println("**************Arduino**************"); 
    Serial.println("GIVE THE DELAY..."); 
    while (Serial.available()==0){ 
    } 
    f=Serial.parseFloat();  
}   
void loop() 
{ 
    //Παράγεται το ανοδικό τμήμα του πριονωτού σήματος 
    for (int k=0; k<256; k=k+10) 
    { 

//Σ' αυτή την for δημιουργούνται τα 8 bits που θα δώσει στα 8 pins εξόδου το arduino. 
     for (byte i=0; i<numofPins; i++){ 

byte myBit=bitRead(k,7-i); 
              if (myBit==0) 
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             { 
                  digitalWrite(pins[i], LOW); 
              } 
              else  
              { 
                   digitalWrite(pins[i], HIGH); 
              } 
     }  

    digitalWrite(12, HIGH); 
    delayMicroseconds(f); 
    digitalWrite(12, LOW);   

    } 
}     
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Κώδικας του προγράμματος παραγωγής 
κλιμακωτής τριγωνικής τάσης 

 

 
/*Χρησιμοποιείται για την παραγωγή προσομοιωμένου τριγωνικού σήματος. 
  Ο χρήστης μπορεί να ορίσει στην αρχή από το πληκτρολόγιο την καθυστέρηση εμφάνισης 
του κάθε byte. Η καθυστέρηση σχετίζεται με την περίοδο του σήματος*/ 
const byte numofPins=8; 
//Σε πίνακα αποθηκεύουμε τα 8 pins του arduino που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
των bits( 1 byte). 
 
byte pins[]={3,4,5,6,7,8,9,10};        
//Ο χρόνος καθυστέρησης (περίοδος σήματος) 
 
long myT;                              
 
/* στη setup ορίζουμε ως εξόδους τα 8 pins που παράγουν το byte εξόδου και το pin 12 .  
    Το pin 12 το χρησιμοποιούμε για δίνουμε τον παλμό συγχρονισμού των flip flop. 
    Δίνουμε από το πληκτρολόγιο τον χρόνο καθυστέρησης του σήματος */ 
 
void setup() 
{ 
    Serial.begin(57600); 
    for (byte i=0; i<numofPins; i++) 
    { 
     pinMode(pins[i], OUTPUT); 
    } 
    pinMode(12, OUTPUT); 
    Serial.println("Give the delay..."); 
    while (Serial.available()==0) 
    { 
    } 
    myT=Serial.parseFloat();  
}   
 
void loop() 
{ 
  //Παράγεται το ανοδικό τμήμα του τριγωνικού σήματος   
   
  for (int k=0; k<256; k=k+10)               
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  { 
    //Σ' αυτή την for δημιουργούνται τα 8 bits που θα δώσει στα 8 pins εξόδου το arduino. 
    
  for (byte i=0; i<numofPins; i++)    
      {  byte myBit=bitRead(k,7-i);   
              if (myBit==0) 
              { 
           digitalWrite(pins[i], LOW); 
              } 
              else  
              { 
                   digitalWrite(pins[i], HIGH); 
              } 
     }  

//Το pin 12 το χρησιμοποιούμε για συγχρονισμό 
   

digitalWrite(12, HIGH);             
delayMicroseconds(myT); 
digitalWrite(12, LOW);   

  } 
 //Παράγεται το καθοδικό τμήμα του τριγωνικού σήματος 
  for (int k=254; k>-1; k=k-10)              
  { 
   //Δημιουργούνται τα 8 bits που θα δώσει στα 8 pins εξόδου το arduino. 

 for (byte i=0; i<numofPins; i++)     
 {   

byte myBit=bitRead(k,7-i); 
   if (myBit==0) 
             { 
               digitalWrite(pins[i], LOW); 
             } 
            else  
             { 
               digitalWrite(pins[i], HIGH); 
             } 
 }    
 digitalWrite(12, HIGH); 
 delayMicroseconds(myT); 
 digitalWrite(12, LOW); 

 } 
    
} 
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Κώδικας του προγράμματος παραγωγής 
κλιμακωτής εναλλασσόμενης τάσης 

 

 
/*Παράγεται προσομοιωμένο εναλλασσόμενο σήμα. 
  Ο χρήστης μπορεί να ορίσει στην αρχή από το πληκτρολόγιο την καθυστέρηση εμφάνισης 
του κάθε byte.Η καθυστέρηση είναι και Περίοδος του σήματος*/ 
 
const byte numofPins=8; 
byte pins[]={3,4,5,6,7,8,9,10};  //Σε πίνακα αποθηκεύουμε τα 8 pins του arduino που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των bits( 1 byte). 
long myT;        //Ο χρόνος καθυστέρησης 
byte dInt[360];  //Πίνακας στον οποίο τοποθετούνται τα παραγόμενα 

bytes 
const float pi=3.1417; 
 
/* στη setup ορίζουμε ως εξόδους τα 8 pins που παράγουν το byte εξόδου και το pin 12 .  
Το pin 12 το χρησιμοποιούμε για συγχρονισμό. 
Δίνουμε από το πληκτρολόγιο την περίοδο του σήματος (χρόνος καθυστέρησης)*/ 
 
void setup() 
{ 
    Serial.begin(57600); 
    for (byte i=0; i<numofPins; i++) 
   { 
     pinMode(pins[i], OUTPUT); 
    } 
    pinMode(12, OUTPUT); 
    Serial.println("Give the delay"); 
    while (Serial.available()==0) 
   { 
   } 
   myT=Serial.parseFloat();  
   int data; 
   for (int k=0; k<=90; k++)  
   { 
        data = 10000 * sin (k * 2* pi /360);        //δημιουργία δειγμάτων τάσης     



1ο ΕΠΑΛ Πάτρας - 13 - 

              dInt[k] = map (data, 0 , 10000 , 128, 255); //η τιμή του δείγματος τάσης μετατοπίζεται  
στην περιοχή τιμών 128-255  

   } 
   for (int k=90; k<=180; k++) 
   { 
     data = 10000 * sin (k * 2* pi /360);  
      dInt[k] = map (data, 10000 , 0 , 255, 128); 
   } 
  for (int k=180; k<=270; k++) 
  { 
    data = 10000 * sin (k * 2* pi /360);  
     dInt[k] = map (data, 0 , -10000 ,128, 0); 
    } 
    for (int k=270; k<=360; k++) 
    { 
     data = 10000 * sin (k * 2* pi /360);  
      dInt[k] = map (data, -10000 , 0 , 0, 128); 
     } 
}   
void loop() 
{ 
    for (int j=0; j<=359; j++)    //Σ'  αυτή την for δημιουργούνται τα 8 bits που θα δώσει στα 8 

pins εξόδου το arduino. 
   { 

   for (byte i=0; i<numofPins; i++)  
   {  
    byte myBit=bitRead(dInt[j],7-i); 
     if (myBit==0) 
    { 
     digitalWrite(pins[i], LOW); 
    } 
    else  
    { 
     digitalWrite(pins[i], HIGH); 
    }  
   }  
   digitalWrite(12, HIGH); 
   delayMicroseconds(myT); 
   digitalWrite(12, LOW); 

   } 
} 



Σχολική Μονάδα: 2ο ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ

Συμμετέχοντες Καθηγητές

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ



ΜΑΘΗΜΑ: Εργαστήριο Ηλεκτρονικές Διατάξεις

ΤΑΞΗ: Β’ Ηλεκτρονικών

ΕΝΟΤΗΤΑ: Έλεγχος από εξωτερικό διακόπτη με και χωρίς pull up

αντίσταση και ένδειξη σε LED.

1.Διδακτικός στόχος:

Στόχος είναι ο μαθητής να μπορεί να ελέγξει τη στάθμη της ψηφιακής

εισόδου με τη βοήθεια ενός εξωτερικού διακόπτη. Η διάρκεια του

μαθήματος θα είναι σε δυο διδακτικές ώρες.

2.Σκοπός:
I. Να κατανοήσει τη μια από τις πολλές λειτουργίες του Arduino

σαν διακόπτης.

II. Να κατασκευάσει το πρακτικό μέρος.

III. Να γράψει τον κώδικα στο προγραμματιστικό περιβάλλον του

Arduino.

IV. Να κάνει εφαρμογή στην κατασκευή.

V. Αξιολόγηση των γνώσεων που απεκόμισαν οι μαθητές

3.Διδακτική προσέγγιση:
I. Διάλεξη θεωρητική προσέγγιση της εφαρμογής που θα

πραγματοποιήσουν.

II. Με τα κατάλληλα υλικά θα εξηγήσει και θα παρουσιάσει την

υλοποίηση της εφαρμογής σε κατασκευαστικό επίπεδο.

III. Διάλεξη με εξήγηση του κώδικα και τον τρόπο που θα γράψει

στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Arduino. Εξήγηση των

τμημάτων του κώδικα και της λειτουργικότητάς του.

IV. Αυτενέργεια του μαθητή – κατασκευαστή του κυκλώματος και

υλοποίησή του.



V. Τεστ προφορική εξέταση και φύλλο εργασίας από τους

μαθητές.

4.Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις:

Μέσα: Πίνακας, Διαφάνειες Power Point.

Υλικά: Arduino, Bread Board, καλώδιο σύνδεσης, διακόπτης,

αντίσταση, LED και τον Η/Υ.

5.Σύντομη περιγραφή:

Σήμερα θα δούμε πως μπορούμε με το πάτημα ενός διακόπτη

κουμπιού να διατηρήσουμε αναμμένο ένα Led. Αυτό μπορεί να γίνει με

τη χρήση του Arduino.

6.Δομή μαθήματος:

(1η Διδακτική ώρα)

 Αναλυτική περιγραφή επιμέρους βημάτων διδασκαλίας

Στην εφαρμογή που θα εκτελέσουμε σήμερα, θα δούμε πως με το

πάτημα ενός διακόπτη – κουμπιού να διατηρήσουμε αναμμένο ένα Led.

Αυτό που θα ήταν καλό να καταλάβει ένας μαθητής είναι, τι θα γίνει εάν

τροφοδοτήσουμε το led με μια μπαταρία +5V.

Τοποθετούμε επάνω στο breadboard τα υλικά που θα

χρησιμοποιήσουμε, και κάνει ο καθηγητής την επίδειξη – εφαρμογή του

κυκλώματος και εξάγει τα συμπεράσματα. Πιο αναλυτικά τοποθετούμε

έναν διακόπτη 4 ακίδων πάνω στο breadboard, και από τα δυο άκρα

της μιας πλευράς του τα τοποθετούμε το ένα στη γείωση και το άλλο

στην τροφοδοσία. Από την άλλη πλευρά του διακόπτη και από το

αντίστοιχο ποδαράκι της γείωσης, σε σειρά με μια αντίσταση 220 Ohm.

Τότε και μόνο τότε συνδέουμε την κατασκευή μας με την μπαταρία.



Αφού το σχεδιάσαμε στον πίνακα και τοποθετήσαμε τα στοιχεία στο

κύκλωμα μας, εκτελούμε την εφαρμογή. Με το πάτημα του πλήκτρου, το

led ανάβει. Μόλις αφήσουμε το διακόπτη το led σβήνει. Δηλαδή δεν

μπορεί να διατηρήσει την κατάσταση «αναμμένο» led.

Το διαφορετικό που θα υλοποιήσουμε με την βοήθεια του arduino, είναι

ότι όταν θα πατάμε το διακόπτη θα ανάβει το led και θα μένει στην

κατάσταση «αναμμένο» μέχρι εμείς να ξαναπατήσουμε τον διακόπτη.

Δηλαδή διατηρεί την κατάσταση «αναμμένο» άπλα με το πάτημα του

διακόπτη.

Πλέον ο μαθητής κρατεί στα χέρια του την πλακέτα του arduino, και ο

καθηγητής κάνει μια επίδειξη του κυκλώματος.



Εξηγεί την ύπαρξη του σειριακού interface. Ο μικροελεγκτής ATmega

υποστηρίζει σειριακή επικοινωνία, την οποία το Arduino την

χρησιμοποιεί ώστε να συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω USB. Η

σύνδεση αυτή χρησιμοποιείται για την μεταφορά των προγραμμάτων

που σχεδιάζονται από τον υπολογιστή στο Arduino αλλά και για

αμφίδρομη επικοινωνία του Arduino με τον υπολογιστή μέσα από το

πρόγραμμα την ώρα που εκτελείται.

Επιπλέον εξηγεί ότι, στην μια πλευρά του Arduino βρίσκονται 14 θηλυκά

pin, αριθμημένα από 0 ως 13, που μπορούν να λειτουργήσουν ως

ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι. (λειτουργούν στα 5V). Ως ψηφιακή έξοδος,

ένα από αυτά τα pin μπορεί να τεθεί από το πρόγραμμά σας σε

κατάσταση HIGH ή LOW, οπότε το Arduino θα ξέρει αν πρέπει να

διοχετεύσει ή όχι ρεύμα στο συγκεκριμένο pin. Με αυτόν τον τρόπο

μπορούμε να ανάψουμε και να σβήσουμε ένα LED που έχει συνδεθεί

στο συγκεκριμένο pin. Αν ρυθμίσουμε ένα από αυτά τα pin ως ψηφιακή

είσοδο μέσα απ το πρόγραμμά, μπορούμε με την κατάλληλη εντολή να

διαβάσουμε την κατάστασή του (HIGH ή LOW) ανάλογα με το αν η

εξωτερική συσκευή που έχει συνδεθεί σε αυτό το pin διοχετεύει ή όχι

ρεύμα στο pin (π.χ. με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να «διαβάζουμε» την



κατάσταση ενός διακόπτη). Η σύντομη περιγραφή της πλακέτας του

Arduino μπορεί συνοπτικά να συνεχιστεί ως εξής:

Τα pin 0 και 1 λειτουργούν ως RX και TX της σειριακής όταν το

πρόγραμμά ενεργοποιεί την σειριακή θύρα.

Τα pin 2 και 3 λειτουργούν και ως εξωτερικά interrupt (interrupt 0 και

1 αντίστοιχα).

Τα pin 3, 5, 6, 9, 10 και 11 μπορούν να λειτουργήσουν και ως

ψευδοαναλογικές έξοδοι.

Στην κάτω πλευρά του Arduino, με τη σήμανση ANALOG IN, υπάρχει

μια ακόμη σειρά από 6 pin, αριθμημένα από το 0 ως το 5. Το καθένα

από αυτά λειτουργεί ως αναλογική είσοδος κάνοντας χρήση του ADC

(Analog to Digital Converter) που είναι ενσωματωμένο στον

μικροελεγκτής.

(2η Διδακτική ώρα)

Η επομένη σημαντική παρέμβαση του καθηγητή είναι στην εξήγηση του

arduino interface (προγραμματιστικό περιβάλλον arduino).



Και της δομής ενός προγράμματος.

Ένα τυπικό πρόγραμμα έχει την παρακάτω δομή:
//δήλωση μεταβλητών
void setup()
{
//αρχικοποιήσεις
}
void loop()
{
//Κώδικας
}

Όπως παρατηρούμε, υπάρχουν δύο βασικές συναρτήσεις σε ένα τυπικό

πρόγραμμα. Η συνάρτηση setup() εκτελείται στην αρχή του

προγράμματος και για μια φορά. Χρησιμοποιείται για τις αρχικοποιήσεις

μεταβλητών και βιβλιοθηκών κ.α. Οι μεταβλητές που δηλώνονται στην

setup() δεν είναι προσβάσιμες από άλλες συναρτήσεις,

συμπεριλαμβανομένης. Η συνάρτηση loop() εκτελείται μετά από την

setup() και ο κώδικας που γράφεται μέσα στην συνάρτηση αυτή

επαναλαμβάνεται συνεχώς έως ότου τερματιστεί η εφαρμογή.

const int buttonPin = 2;
// Ορίζουμε μία σταθερά τύπου Integer (Ακεραίου) με όνομα buttonPin
και της δίνουμε την τιμή 2 με σκοπό να την χρησιμοποιήσουμε
παρακάτω στον κώδικα και να δηλώσουμε που θα συνδέσουμε το
button.
const int ledPin = 13;
// Ορίζουμε μία σταθερά τύπου Integer (Ακεραίου) με όνομα ledPin και
της δίνουμε την τιμή 13 με σκοπό να την χρησιμοποιήσουμε παρακάτω
στον κώδικα και να δηλώσουμε που θα συνδέσουμε το led.
int buttonState = 0;
// Ορίζουμε μία μεταβλητή τύπου ? Integer (Ακεραίου) με όνομα
buttonState και της δίνουμε αρχικά την τιμή 0 με σκοπό να την
χρησιμοποιήσουμε παρακάτω στον κώδικα για να αποθηκεύουμε την
κατάσταση λειτουργίας του button (on-off)
void setup() {
// Η συνάρτηση αρχικών ρυθμίσεων του μικροελεγκτής
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// Ορίζουμε χρησιμοποιώντας την μεταβλητή ledPin, ότι το pin 13 θα
λειτουργεί σαν ψηφιακή έξοδος 0-5V
pinMode(buttonPin, INPUT);



// Ορίζουμε χρησιμοποιώντας την μεταβλητή buttonPin, ότι το pin 2 θα
λειτουργεί σαν ψηφιακή είσοδος 0-5V
}
void loop(){
// Η κύρια ρουτίνα του προγράμματος που εκτελείται συνεχώς

buttonState = digitalRead(buttonPin);
// Διαβάζουμε την ψηφιακή τιμή που έχει το Pin 2 (εκεί που συνδέεται το
button) και την αποθηκεύουμε στην μεταβλητή buttonState
if (buttonState == HIGH) {
//Ελέγχουμε αν το button είναι πατημένο, αν ναι τότε:

digitalWrite(ledPin, HIGH);
// Βγάλε λογικό 1 (5V) στο pin 13, δηλαδή άναψε το led
}
else {
//αλλιώς:

digitalWrite(ledPin, LOW);
//Βγάλε λογικό 0 (0V) στο pin 13, δηλαδή σβήσε το led
}
}
Γίνεται η εξήγηση του κώδικα, τόσο σε αρχές προγραμματισμού αλλά

και σε επίπεδο λειτουργικότητας, ώστε οι μαθητές να περιγράφουν την

δομή και λειτουργία του προγράμματος για τον έλεγχο του κυκλώματος

και να εξηγούν δομές προγραμματισμού για τον έλεγχο του

κυκλώματος.

 Δραστηριότητες μαθητών

Έχοντας πλέον στα χέρια του ο κάθε μαθητής το σχηματικό κύκλωμα

της εφαρμογής, καλείται να αναγνωρίσει το κύκλωμα, τα υλικά που

χρειάζονται, να τα καταγράψει και να τα ζητήσει από τους υπευθύνους

καθηγητές.



τα υλικά που θα χρειαστεί ο κάθε μαθητής είναι μια αντίσταση 220Ω, μια

10ΚΩ, ένα led, καλώδια για την συνδεσμολογία μεταξύ breadboard και

πλακέτας arduino και τέλος καλώδιο USB για την σύνδεση της πλακέτας

με τον υπολογιστή.

Ο μαθητής προβαίνει στην κατασκευή του κυκλώματος και αφού ελέχθη

από τους καθηγητές, τότε προβαίνει στην συγγραφή του κώδικα στο

περιβάλλον του arduino.



 Αξιολόγηση μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει στο τέλος της διδασκαλίας με το

ακόλουθο φύλλο δραστηριότητας.

Φύλλο Εργασίας

Ας προσπαθήσουμε να αναβοσβήσουμε το led με τη βοήθεια
ενός διακόπτη.
Ποια επιπλέον στοιχεία θα χρειαστούμε;

α) Σχεδιάστε το κύκλωμα.

β) Υλοποιήστε το κύκλωμα.



γ) Περιγράψτε το πρόγραμμα.
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Σελίδα 2

Σχεδιασμός 3ωρης μικροδιδασκαλίας

Α) Τίτλος διδασκαλίας: Γνωριμία με το Arduino και πρακτική εφαρμογή

Β) Εκπαιδευτικοί στόχοι διδασκαλίας:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 Να αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων

της πλακέτας Arduino και τη λειτουργία τους.

 Να απαριθμούν και να ξεχωρίζουν τις αναλογικές από τις ψηφιακές εξόδους.

 Να κατανοήσουν το περιβάλλον προγραμματισμού και τον τρόπο με τον

οποίο ελέγχονται απλά, βασικά κυκλώματα.

 Να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ εισόδου και εξόδου στο

προγραμματιστικό περιβάλλον.

 Να εισαχθούν σε βασικές αρχές και δομές προγραμματισμού (επιλογής –

επανάληψης).

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 Να συνδέουν την πλακέτα Arduino μέσω της θύρας USB στον Η/Υ.

 Να συνδέουν τα διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα πάνω στο breadboard.

 Να ελέγχουν τη σωστή λειτουργία τους πχ. λανθασμένες συνδέσεις.

 Να αξιοποιούν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους σχετικά με την Ηλεκτρονική

και την Πληροφορική.

Σε επίπεδο στάσεων συμπεριφορών:

 Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον κόσμο της Ηλεκτρονικής και της

Πληροφορικής.

 Να αναθεωρήσουν τυχόν αρνητικές απόψεις που έχουν ακουστεί για τη

χρήση των ηλεκτρονικών και των Η/Υ.

 Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα ύπαρξης των Η/Υ στην καθημερινή

μας ζωή.



Σελίδα 3

Γ)  Εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν στην μικροδιδασκαλία

…………Εισήγηση (απλή και εμπλουτισμένη, τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος)

προκειμένου να εισαχθεί το θέμα της συζήτησης αλλά και στο τέλος έτσι ώστε να

γίνει ανακεφαλαίωση.

…………Καταιγισμός ιδεών, προκειμένου να υπάρξει άμεση εκδήλωση ενδιαφέροντος

από τους καταρτιζόμενους.

…………Ομάδες εργασίας των 2-3 ατόμων, «με στόχο την καλύτερη ανταλλαγή

απόψεων και πληροφοριών» (Κόκκος & Κουτρούμπα, 2010:13). Σύνδεση πλακέτας

στον Η/Υ και συναρμολόγηση εξαρτημάτων στο breadboard από τους ίδιους τους

μαθητές. Έτσι θα γίνει και η σύνθεση των όσων είπε η ομάδα κατόπιν διαλόγου και

συνεργασίας μεταξύ τους. Σύμφωνα με τους Κόκκο & Κουτρούμπα (2010:14), «οι

μικρές ομάδες των πέντε ατόμων αξιοποιούνται ακόμα ώστε να επιτευχθεί η

σύνδεση και η συνοχή των εκπαιδευομένων μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτή»

…………Επίδειξη, προκειμένου να δουν πως είναι στην πραγματικότητα η πλακέτα

Arduino και τα παρελκόμενά της.

…………Συζήτηση (κατευθυνόμενη από τον εκπαιδευτικό) έτσι ώστε να προκύψουν

τα επιθυμητά αποτελέσματα της μάθησης.

Δ) Εποπτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στη μικροδιδασκαλία

……………Το διαφανοσκόπιο, με σκοπό την οπτική αναγνώριση, της πλακέτας και

όλων των εξαρτημάτων - παρελκόμενων.

………………Ο πίνακας, προκειμένου να καταγραφούν κάποιες απόψεις χρήσιμες για

την ομαλή και συμμετοχική ροή της διδασκαλίας.

……………Το έντυπο υλικό, (ερωτηματολόγιο σε μορφή πολλαπλών επιλογών)

προκειμένου να συνθέσουν τη γνώση που προσέλαβαν από τη διδασκαλία



Σελίδα 4

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
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ΘΕΜΑΤΑ

(Υποενότητες)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΣ

(σε λεπτά)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1η ώρα.

Εισαγωγή – Σκοπός – στόχοι (ενδεχόμενη σύνδεση

με τα προηγούμενα)

5 Εμπλουτισμένη εισήγηση Πίνακας

Παρουσίαση προφορική σχετικά με το τι είναι το

Arduino, πως το φαντάζονται
5 Καταιγισμός ιδεών Flip chart

Πλακέτα Arduino και παρελκόμενα 15 Επίδειξη μέσω Video projector Video Projector

Σύνδεση πλακέτας Arduino και απλών εξαρτημάτων

στο breadboard ως εισαγωγή από τους μαθητές
15 Εργασία σε ομάδες Video Projector



Σελίδα 6

Ανακεφαλαίωση – κλείσιμο – παρουσίαση επόμενης

υποενότητας. Τέλος 1ης ώρας.
5 Εισήγηση (επίλυση αποριών) Flip chart

2η ώρα.

Εισαγωγή – Σκοπός – στόχοι (ενδεχόμενη σύνδεση

με τα προηγούμενα)

3 Εμπλουτισμένη εισήγηση Πίνακας

Εργασία σε ομάδες. 1η άσκηση. Το LED που

αναβοσβήνει. (Blinking LED). (Πουλάκης, 2015:27)
37 Εργασία σε ομάδες Video Projector

Ανακεφαλαίωση – κλείσιμο – παρουσίαση επόμενης

υποενότητας. Τέλος 2ης ώρας.
5 Εισήγηση (επίλυση αποριών) Flip chart

3η ώρα.

Εισαγωγή – Σκοπός – στόχοι (ενδεχόμενη σύνδεση

με τα προηγούμενα)

3 Εμπλουτισμένη εισήγηση Πίνακας

Εργασία σε ομάδες. 2η άσκηση. Φανάρια

κυκλοφορίας. (Πουλάκης, 2015:34)
37 Εργασία σε ομάδες Video Projector

Ανακεφαλαίωση – κλείσιμο – παρουσίαση επόμενης

υποενότητας. Τέλος 3ης ώρας.
5 Εισήγηση (επίλυση αποριών) Flip chart



Σελίδα 7

Βιβλιογραφικές αναφορές

Κόκκος, Α., & Κουτρούμπα, Κ., (επιμ.), 2010. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. 2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αθήνα: ΙΔΕΚΕ.

Πουλάκης, Μ. (2015). Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino. Ηράκλειο.
Διαθέσιμο στον ιστότοπο:
http://users.sch.gr/manpoul/docs/arduino/ProgrammingArduino.pdf



Σελίδα 8

Σχέδια Δραστηριοτήτων από τον Πουλάκη Εμμανουήλ. (Πουλάκης, 2015)
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Σελίδα
10

Ο κώδικας για τις δυο δραστηριότητες (Πουλάκης, 2015)
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Σελ 1 

 
 
 
 
 

Σκοποί και στόχοι :  
Ο σκοπός του μαθήματος είναι   

 Να κατανοήσουν οι μαθητές τη λειτουργία και τον τρόπο επικοινωνίας μιας LCD 
οθόνης με τον  Arduino. 

 Να κατανοήσουν οι μαθητές τον τρόπο εγγραφής δεδομένων σε μια κάρτα SD μέσω 
του Arduino. 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τη λειτουργία των αισθητήρων θερμοκρασίας και φωτός. 
 Να μάθουν να συνδέουν τα αισθητήρια στις εισόδους του μικροελεγκτή  Arduino. 
 Να κατανοήσουν και να αναπτύσσουν απλά προγράμματα για τον Arduino για να 

συλλέγουν δεδομένα από τα αισθητήρια. 
 Nα εφαρμόζουν τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης για να ολοκληρώσουν μια 

θεματική εργασία. 
   
Συσχέτιση στο Πρόγραμμα Σπουδών:  Το σχέδιο μαθήματος απευθύνεται σε μαθητές της Γ 
τάξης του Τομέα Ηλεκτρονικών στο ΕΠΑΛ. Οι μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος 
«Συστήματα Μετρήσεων και Ασφάλειας» διδάσκονται θέματα σχετικά με τύπους έξυπνων 
αισθητήρων καθώς και σχετικά με συστήματα συλλογής μετρήσεων. Επίσης στα πλαίσια του 
μαθήματος «Ψηφιακά Συστήματα» διδάσκονται θέματα σχετικά με την αρχιτεκτονική και τη 
λειτουργία των μικροελεγκτών. 
 
Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών: 

 Γνωρίζουν βασικές προγραμματιστικές τεχνικές. 
 Γνωρίζουν στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροελεγκτών. 
 Έχουν εξοικειωθεί με απλές εφαρμογές με τον μικροελεγκτή Arduino. 
 Γνωρίζουν το σχεδιαστικό περιβάλλον Fritzing. 

 
Οργάνωση της τάξης- Υλικοτεχνική υποδομή:  Το σχολείο να διαθέτει την πλατφόρμα 
Arduino. Οι υπολογιστές του εργαστηρίου να έχουν εγκατεστημένο το Arduino IDE. Οι 
μαθητές δουλεύουν σε ομάδες των 3 ατόμων και ο καθηγητής έχει ρόλο υποστηρικτικό- 
καθοδηγητικό. 

 
Περιγραφή φύλλων εργασίας:  Οι μαθητές εκτελώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας, 
βήμα προς βήμα,  μαθαίνουν τη λειτουργία των αισθητηρίων, της οθόνης LCD και του 
αναγνώστη καρτών SD και υλοποιούν τελικά εφαρμογή για την απεικόνιση των τιμών που 
λαμβάνουν από τα αισθητήρια στην οθόνη καθώς και την καταγραφή τους σε κάρτα SD. 

.      
Διάρκεια : 3 ώρες  

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ: 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ ΑRDUINO 
ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕ ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ LCD 
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1ο Φύλλο Εργασίας :  
Χρησιμοποιώντας τη σειριακή οθόνη 

Στο φύλλο εργασίας αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τη σειριακή οθόνη, στέλνοντας μηνύματα 
από ένα απλό πρόγραμμα που υλοποιεί έναν μετρητή, ο οποίος μετρά από το 1 έως το 20. 
 
1. Περιγραφή κυκλώματος 
Για τη επικοινωνία της  σειριακή οθόνη με τον μικροελεκγκτή υλοποιείστε τη συνδεσμολογία 
που βλέπετε στο παρακάτω σχήμα. Το ποτενσιόμετρο ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης 
και μπορείτε να πειραματιστείτε με αυτό κάνοντας δοκιμές μόλις υλοποιήσετε το κύκλωμα. 
 

 
 
Προγραμματισμός κυκλώματος 
Στο φύλλο εργασίας αυτό θα γράψετε ένα απλό πρόγραμμα που θα ενεργοποιεί τη σειριακή 
θύρα και θα στέλνει μηνύματα στην οθόνη για εμφάνιση, με σκοπό να εξοικειωθείτε με τον 
τρόπο λειτουργίας της  οθόνη LCD.  
Με το πρόγραμμα θα τυπώνεται στην πρώτη γραμμή της οθόνης το όνομα του σχολείου, ενώ 
στη δεύτερη γραμμή θα τυπώνονται οι τιμές  απλού μετρητή που μετρά από το 1 ως το 20.  
Η βιβλιοθήκη που ελέγχει τη λειτουργία της οθόνης είναι η LiquidCrystal.h. Η βασική εντολή 
για να τυπώσει κανείς στην LCD οθόνη είναι η: 
 
  lcd.print("message"); // print message to LCD 
ή 
  lcd.print(valiable); // print the value of the variable to LCD 
 

Οι αρχικές εντολές έχουν σκοπό να ρυθμίσουν τη σύνδεση της οθόνης LCD με τους 
ακροδέκτες του μικροελεγκτή και να φορτώσουν τη βιβλιοθήκη LiquidCrystal.h 
Printing on LCD  
 */  
Print various messages to a 16x2 LCD screen which is connected to the Arduino board 
 The backlight state (on or off) of the LCD screen can be controlled via the Arduino's digital pin 2 
  
 * The LCD R/W pin 5 is connected at Arduino's ground 
 * For the 10K trimpot resistor (left, middle and right pin): 
      the left and right pins are connected to the Arduino's +5 Volt and ground 
      the middle pin (wiper) is connected to the LCD VO pin 3 
 * The LCD VSS pin 1 is connected to Arduino's ground 
 * The LCD VDD pin 2 is connected to Arduino's +5 Volt 
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  * The LCD LEDA pin 15 is connected to Arduino's digital pin 7 (or to Arduino's +5 Volt for 
always on function) 
 * The LCD LEDK pin 16 is connected to Arduino's ground 
*/  
int LCD_RS_pin = 12; // LCD RS pin 4 to Arduino's digital pin 12 
int LCD_E_pin = 11; // LCD Enable pin 6 to Arduino's digital pin 11 
int LCD_D4_pin = 10; // LCD D4 pin 11 to Arduino's digital pin 10 
int LCD_D5_pin = 8; // LCD D5 pin 12 to Arduino's digital pin 8 
int LCD_D6_pin = 7; // LCD D6 pin 13 to Arduino's digital pin 7 
int LCD_D7_pin = 4; // LCD D7 pin 14 to Arduino's digital pin 4 
int LCD_LEDA_pin = 2; // LCD LEDA pin 15 to Arduino's digital pin 2 (or to Arduino's +5 Volt for 
always on function) 
 
#include <LiquidCrystal.h> // use LiquidCrystal library for controlling the LCD screen 
// initialization of LCD library using the appropriate interface pins 
LiquidCrystal lcd(LCD_RS_pin, LCD_E_pin, LCD_D4_pin, LCD_D5_pin, LCD_D6_pin, 
LCD_D7_pin); 

Ακολουθεί  η συνάρτηση void setup() όπου γίνονται ρυθμίσεις στην οθόνη για να τυπώνονται 
στις δύο γραμμές τα αρχικά μηνύματα. 

void setup() 
{ 
  lcd.begin(16, 2); // set LCD mode to 16 columns and 2 rows 
  lcd.print("1 Epal Serron"); // print message to LCD 
  lcd.setCursor(0, 1); // locate cursor at 2nd row of LCD 
  lcd.print("Counter:"); // print the string 'Counter:' 
  pinMode(LCD_LEDA_pin, OUTPUT); // set Arduino's digital pin 7 to output 
  digitalWrite(LCD_LEDA_pin, HIGH); // set Arduino's digital pin 7 to high for enabling LCD 
backlight 
  lcd.noCursor(); // hide LCD's cursor _ 

Στη συνέχεια στη  συνάρτηση  void loop() υλοποιείται κώδικας  για τη δημιουργία μετρητή ο 
οποίος μετρά μέχρι το 20 και με την εντολή lcd.print  τυπώνεται στην οθόνη η τιμή της 
μεταβλητής του μετρητή. 

void loop() 
{ 
    int i=0; 
    for(i=1;i<=20;i++) {  
            lcd.setCursor(9, 1); // move cursor at column 9 (10th LCD's column) and row 1 (2nd LCD's 
row 
             lcd.print(i);  // print i 
             lcd.print("  ");  //clear the cell 
             delay(1000); 
} 
} 
Αν όλα έχουν γίνει σωστά, αφού φορτώσετε και τρέξετε το παραπάνω πρόγραμμα στη 
μονάδα, βλέπετε στην οθόνη το παρακάτω μήνυμα 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1. Κάντε την κατάλληλη αλλαγή στο πρόγραμμα ώστε αντί του ονόματος του σχολείου 
να εμφανίζεται το όνομά σας κεντραρισμένο στην 1η γραμμή της οθόνης 

 
2. Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας ώστε ο φωτισμός της οθόνης να είναι ΟΝ όταν η 

τιμή του μετρητή (μεταβλητή i)  είναι ζυγός αριθμός και OFF όταν η τιμή του μετρητή 
είναι μονός αριθμός 
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2ο Φύλλο Εργασίας :  
Χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα φωτός και θερμοκρασίας 

 
Ένα απλό αισθητήριο φωτός είναι η φωτοαντίσταση. Η αντίστασή της μικραίνει με το φως 
(όταν βρίσκεται  σε περιβάλλον μεγαλύτερης φωτεινότητας) και μεγαλώνει όταν βρίσκεται 
σε πιο σκοτεινό περιβάλλον. Επομένως  σε ένα κύκλωμα με σταθερή τάση (π.χ. 5V – GND 
του Arduino) το ρεύμα που θα  διαρρέει τη φωτοαντίσταση θα είναι μεταβαλλόμενο ανάλογα 
με τη φωτεινότητα που πέφτει πάνω της. Ένα κύκλωμα που βασίζεται σε μια τέτοια 
αντίσταση μπορεί να ανιχνεύει τη φωτεινότητα του χώρου διαβάζοντας την τάση στα άκρα 
της φωτοαντίστασης. 
 
Ένα επίσης διαδεδομένο αισθητήριο θερμοκρασίας είναι το ολοκληρωμένο κύκλωμα LM35. Η 
λειτουργία του στηρίζεται στις ιδιότητες της επαφής pn. Όπως είναι γνωστό, όταν η επαφή 
pn είναι πολωμένη ανάστροφα, τότε το ανάστροφο ρεύμα κόρου είναι συνάρτηση της 
θερμοκρασίας της επαφής. Τα ολοκληρωμένα αισθητήρια γενικά εμφανίζουν άριστη 
γραμμικότητα. Το LM35 μεταβάλλει την έξοδό του κατά 10 mV όταν η θερμοκρασία 
μεταβάλλεται κατά 1 oC.  Η έξοδος του LM35 αντιστοιχεί στο μεσαίο ακροδέκτη του 
ολοκληρωμένου κυκλώματος ενώ οι άλλοι δύο συνδέονται στη γη και στην τροφοδοσία. 
 
1. Περιγραφή κυκλώματος 
Για τη σύνδεση της φωτοαντίστασης και του αισθητήρα θερμοκρασίας  LM35 με τον 
μικροελεγκτή ARDUINO υλοποιείστε τη συνδεσμολογία που βλέπετε στο παρακάτω σχήμα. 
Για την λήψη των σημάτων από τα αισθητήρια χρησιμοποιείστε δύο από τις αναλογικές 
εισόδους στην πλακέτα του μικροελεγκτή (στο παράδειγμα αυτό  χρησιμοποιούνται οι 
ακροδέκτες Α0 και Α3) 
 

 
 
Προγραμματισμός κυκλώματος 
Στο φύλλο εργασίας αυτό θα γράψετε ένα απλό πρόγραμμα που θα λαμβάνει τιμές από τα 
αισθητήρια και θα τις εμφανίζει στην  οθόνη LCD που συνδέσατε στην πλακέτα ARDUINO 
 
 Στην αρχή του προγράμματος, που έχει ήδη υλοποιήσει στο Φύλλο Εργασίας 1, ορίστε 
μεταβλητές LDR_sensor και LM35_sensor για να δέχονται τις τιμές των αισθητήρων φωτός 
και θερμοκρασίας που συνδέσατε στο κύκλωμα 
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int LM35_sensor = 0; // variable for reading the current value of the temperature sensor 
float LM35_celsius = 0; // variable used for converting the value read from the 
temperature sensor to celsius degrees 
int LDR_sensor = 0; // initialize the variable for saving the LDR's current value 
 

Στη συνάρτηση void loop() ορίστε οι μεταβλητές LDR_sensor και LM35_sensor να 
παίρνουν τιμές από τα Analog Pin0 καθώς και Analog Pin3. 

 LM35_sensor = analogRead(3); // read the output voltage from the LM35 sensor (10mV 
for every celsius degree) 
LM35_celsius = 0.48828125 * LM35_sensor;  // convert the value read from the sensor to 
celsius degrees using as input voltage +5 Volt and an ADC of 10 
 -bit 
  LDR_sensor = analogRead(0); // read the current voltage at Arduino's analog pin 0 

Κατόπιν τροποποιείστε κατάλληλα τις εντολές για την εμφάνιση μηνυμάτων στην οθόνη 
LCD ώστε:   

α) στην πρώτη σειρά της οθόνης μετά τη λέξη Temperature να εμφανίζεται  η τιμή της 
θερμοκρασίας από τη μεταβλητή LM35_celsius. Για να γίνει αυτό τοποθετείστε πρώτα 
τον κέρσορα στη θέση 12,0 της οθόνης  και κατόπιν τυπώστε την τιμή της μεταβλητής 
δηλ:  

lcd.setCursor(12, 0); 
lcd.print(LM35_celsius); 

β) στη δεύτερη σειρά της οθόνης μετά τη λέξη Light να εμφανίζεται  η τιμή της 
φωτεινότητας από τη μεταβλητή LDR_sensor με τις εντολές  

lcd.setCursor(7, 1); 
lcd.print(LDR_sensor); 

Τέλος ορίστε μέσα στη συνάρτηση void loop() μια χρονική καθυστέρηση 2 sec  με την εντολή 

Delay(2000); 

Αφού γράψετε τον παραπάνω κώδικα φορτώστε το στον μικροελεγκτή. Αν  όλα έχουν γίνει 
σωστά, πρέπει να βλέπετε τη θερμοκρασία και την ένδειξη φωτισμού τυπωμένη στην οθόνη, 
όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1. Κάντε την κατάλληλη αλλαγή στο πρόγραμμα ώστε η ένδειξη για τη θερμοκρασία 
και το φωτισμό να εμφανίζεται κάθε 5 sec. 

 
2. Τι θα συμβεί αν πριν το τέλος του προγράμματος (μετά από την εντολή delay(2000); ) 

προσθέσετε τις παρακάτω εντολές 
 

  lcd.setCursor(12,0); 
  lcd.print("    "); 
  lcd.setCursor(7,1); 
  lcd.print("    "); 
  delay(2000); 

 
3. Κάντε την μετατροπή ώστε να εμφανίζεται στην οθόνη η θερμοκρασία σε βαθμούς 

Φαρενάιτ . Είναι oF= 1.8 * oC + 32 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Ο τελικός κώδικας 

/*  Printing on LCD 
  
 Print temperature and light values to a 16x2 LCD screen which is connected to the 
Arduino board 
 The backlight state (on or off) of the LCD screen can be controlled via the Arduino's 
digital pin 2 
  
 * The LCD R/W pin 5 is connected at Arduino's ground 
  
 * For the 10K trimpot resistor (left, middle and right pin): 
      the left and right pins are connected to the Arduino's +5 Volt and ground 
      the middle pin (wiper) is connected to the LCD VO pin 3 
 
 * The LCD VSS pin 1 is connected to Arduino's ground 
 * The LCD VDD pin 2 is connected to Arduino's +5 Volt 
  
 * The LCD LEDA pin 15 is connected to Arduino's digital pin 7 (or to Arduino's +5 Volt for 
always on function) 
 * The LCD LEDK pin 16 is connected to Arduino's ground 
*/  
 
int LCD_RS_pin = 12; // LCD RS pin 4 to Arduino's digital pin 12 
int LCD_E_pin = 11; // LCD Enable pin 6 to Arduino's digital pin 11 
int LCD_D4_pin = 10; // LCD D4 pin 11 to Arduino's digital pin 10 
int LCD_D5_pin = 8; // LCD D5 pin 12 to Arduino's digital pin 8 
int LCD_D6_pin = 7; // LCD D6 pin 13 to Arduino's digital pin 7 
int LCD_D7_pin = 4; // LCD D7 pin 14 to Arduino's digital pin 4 
 
int LCD_LEDA_pin = 2; // LCD LEDA pin 15 to Arduino's digital pin 2 (or to Arduino's +5 
Volt for always on function) 
int LM35_sensor = 0; // variable for reading the current value of the temperature sensor 
float LM35_celsius = 0; // variable used for converting the value read from the 
temperature sensor to celsius degrees 
 
int LDR_sensor = 0; // initialize the variable for saving the LDR's current value 
 
#include <LiquidCrystal.h> // use LiquidCrystal library for controlling the LCD screen 
 
// initialization of LCD library using the appropriate interface pins 
LiquidCrystal lcd(LCD_RS_pin, LCD_E_pin, LCD_D4_pin, LCD_D5_pin, LCD_D6_pin, 
LCD_D7_pin); 
 
void setup() 
{ 
  lcd.begin(16, 2); // set LCD mode to 16 columns and 2 rows 
  lcd.print("Temperature:"); // print the string "temperature" to LCD 
  lcd.setCursor(0, 1); // locate cursor at 2nd row of LCD 
  lcd.print("Light:"); // print the string 'light:' 
  pinMode(LCD_LEDA_pin, OUTPUT); // set Arduino's digital pin 7 to output 
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  digitalWrite(LCD_LEDA_pin, HIGH); // set Arduino's digital pin 7 to high for enabling LCD 
backlight 
  lcd.noCursor(); // hide LCD's cursor _ 
  //Serial.begin(57600); // initialize Arduino's serial port to 57600 bps rate 
   
} 
 
void loop() 
{ 
    
  LM35_sensor = analogRead(1); // read the output voltage from the LM35 sensor (10mV 
for every celsius degree) 
 
  // convert the value read from the sensor to celsius degrees using as input voltage +5 
Volt and an ADC of 10-bit 
  LM35_celsius = 0.48828125 * LM35_sensor; 
  lcd.setCursor(12, 0); // move cursor at column 12 (13th LCD's column) and row 1 (2nd 
LCD's row) 
  lcd.print(LM35_celsius); // print the value of the variable 
  LDR_sensor = analogRead(3); // read the current voltage at Arduino's analog pin 3 
  lcd.setCursor(7, 1); // move cursor at column 7 (8th LCD's column) and row 1 (2nd LCD's 
row) 
  lcd.print(LDR_sensor); // print the value of the variable 
  //Serial.println(LDR_sensor); // print the current value read to Arduino's serial port 
  //Serial.println (LM35_celsius); 
  delay(2000); // wait 2 sec 
} 
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3ο Φύλλο Εργασίας :  
Καταγράφοντας τα δεδομένα φωτός και θερμοκρασίας σε κάρτα SD 

 
Σε πολλές εφαρμογές υπάρχει η ανάγκη δεδομένα να καταγράφονται μόνιμα σε κάποιο 
μέσο αποθήκευσης ώστε να μπορεί αργότερα να γίνει επεξεργασία τους. Ένα πολύ κοινό και 
οικονομικό μέσο αποθήκευσης είναι οι κάρτες SECURE DIGITAL (SD) οι οποίες 
κυκλοφορούν σε διάφορες χωρητικότητες της τάξης των GB. Στην φωτογραφία φαίνονται οι 
δύο συνηθισμένες μορφές καρτών SD, η Standard και η Micro και ο προσαρμογέας που 
επιτρέπει την ανάγνωση καρτών Micro SD από αναγνώστες Standard SD. 

 
Για να χρησιμοποιήσουμε μια κάρτα SD με τον Arduino θα πρέπει να διαθέτουμε ένα 
περιφερειακό που ονομάζεται αναγνώστης καρτών SD (card reader). Οι αναγνώστες 
καρτών SD για Arduino κυκλοφορούν είτε σαν αυτόνομα περιφερειακά είτε σαν τμήματα 
άλλων, σύνθετων περιφερειακών, όπως φαίνεται και στη παρακάτω φωτογραφία. 

 
Αυτόνομος αναγνώστης καρτών 

 
Αναγνώστης καρτών ενσωματωμένος σε 
άλλο περιφερειακό (ETHERNET SHIELD) 

Οι αναγνώστες καρτών χρησιμοποιούν για την επικοινωνίας τους με τον Arduino το σειριακό 
δίαυλο SPI (Serial Peripheral Interface). Ο δίαυλος αυτός προσφέρει έναν εύκολο και γρήγορο, 
full duplex τρόπο διασύνδεσης ενός Arduino με μια περιφερειακή συσκευή ή ακόμα και 
επικοινωνία μεταξύ δύο Arduino. Χρησιμοποιεί 4 ψηφιακές εξόδους του Arduino, 2 για 
αποστολή-λήψη δεδομένων και 2 για έλεγχο. 
 
1. Περιγραφή κυκλώματος 
Στο κύκλωμά μας θα χρησιμοποιήσουμε σαν αναγνώστη καρτών το περιφερειακό 
ARDUINO ETHERNET SHIELD. Το περιφερειακό αυτό προορίζεται για τη διασύνδεση ενός 
Arduino σε ένα τοπικό δίκτυο Ethernet και παράλληλα διαθέτει και έναν αναγνώστη καρτών 
SD. Πλεονέκτημα του είναι ότι «κουμπώνει» πάνω στην πλακέτα του Arduino, 
ελαχιστοποιώντας έτσι τα απαιτούμενα καλώδια. Στην φωτογραφία που ακολουθεί φαίνεται 
το ETHERNET SHIELD κουμπωμένο πάνω σε ένα Arduino. 
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Λόγω της χρήσης του διαύλου SPI δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ψηφιακές εξόδους 
10,11,12 και 13 του Arduino για καμιά άλλη χρήση στο κύκλωμά μας. Επιπλέον, για να 
λειτουργήσει ο αναγνώστης καρτών SD στο ETHERNET SHIELD δεν θα πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή έξοδο 4. 

Η σύνδεση της φωτοαντίστασης γίνεται όπως και πριν στην αναλογική είσοδο 3 και του 
LM35 στην αναλογική είσοδο 1. Για λόγους απλότητας δεν έχουμε συνδέσει την σειριακή 
οθόνη στο κύκλωμά μας αλλά χρησιμοποιούμε την software σειριακή οθόνη του Arduino που 
χρησιμοποιεί την οθόνη του Η/Υ για εμφάνιση πληροφοριών. 

Το πρόγραμμα, που θα υλοποιήσουμε σε αυτό το φύλλο έργου, όταν ξεκινούμε τον Arduino 
ελέγχει κατ’ αρχάς αν υπάρχει στον αναγνώστη κάρτα SD ή αν υπάρχει αν αυτή είναι 
έγκυρη και εμφανίζει σχετικό μήνυμα. Κατόπιν, ελέγχει αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο 
αρχείο κειμένου, με εξ ορισμού όνομα datalog.txt στο root της κάρτας SD. Αν υπάρχει το 
διαγράφει ώστε κάθε φορά να δημιουργείται το αρχείο αυτό από την αρχή. Κατόπιν, κάθε 6 
δευτερόλεπτα διαβάζει τις ενδείξεις της φωτοαντίστασης και του LM35 και τις εμφανίζει 
στην σειριακή οθόνη ενώ τις καταγράφει και στο αρχείο datalog.txt της κάρτας SD. 
 
 
Προγραμματισμός κυκλώματος 
Στο φύλλο εργασίας αυτό θα γράψετε ένα απλό πρόγραμμα που θα λαμβάνει τιμές από τα 
αισθητήρια και θα τις εμφανίζει στην software σειριακή οθόνη του Arduino ενώ θα τις 
καταγράφει και στο αρχείο datalog.txt. 
 
Στην αρχή του προγράμματος δηλώνονται 2 standard βιβλιοθήκες του IDE του Arduino, η 
SPI.h για τη λειτουργία του διαύλου SPI και η SD.h για τη χρήση του αναγνώστη καρτών SD. 
Οι βιβλιοθήκες αυτές απλοποιούν πάρα πολύ τον προγραμματισμό του αναγνώστη καρτών. 
Κατόπιν, ορίζονται οι μεταβλητές LDR_sensor και LM35_sensor για να δέχονται τις τιμές 
των αισθητήρων φωτός και θερμοκρασίας που συνδέσατε στο κύκλωμα καθώς και όλες οι 
υπόλοιπες απαιτούμενες μεταβλητές και σταθερές. 

#include <SPI.h> 
#include <SD.h> 
 
const int chipSelect = 4;  //constant for SPI’s SS signal for ETHERNET SHIELD SD 
reader 
int LM35_sensor = 0;     // variable for reading the current value of the temperature sensor 
float LM35_celsius = 0; // variable used for converting the value read from the 
temperature sensor to celsius degrees 
int LM35_pin=1;  //variable for the pin LM35 is connected  
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int LDR_pin=3;   //variable for the pin photoresistor is connected 
int LDR_sensor = 0; // initialize the variable for saving the LDR's current value 
int time_stamp; //variable for adding a time stamp in each measurement 
long counter=1; //variable to count the number of measurement 
String message; //variable for the message displayed and recorded in SD 
const String filename="datalog.txt"; //constant for the name of file in SD  

Στη συνάρτηση setup αρχικοποιείται η software σειριακή οθόνη του Arduino και κατόπιν 
ελέγχεται η διαθεσιμότητα της κάρτας SD και αν είναι διαθέσιμη διαγράφεται το αρχείο 
datalog.txt αν ήδη υπάρχει στην κάρτα. 

void setup() 
{ 
  Serial.begin(57600); // initialize Arduino's serial port to 57600 bps rate 
  Serial.print("Initializing SD card..."); 
  if (!SD.begin(chipSelect)) 
  { 
    Serial.println("Card failed or not present"); 
    return; 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Card initialized."); 
    if (SD.exists(filename)) 
    { 
      Serial.print("Deleting old file "+filename+" ..."); 
      SD.remove(filename); 
      Serial.println("Deleted"); 
    } 
  }     
  Serial.println("One measurement every 6 seconds will be logged"); 
} 

Τέλος, στη συνάρτηση loop διαβάζονται οι τιμές των αισθητήρων από τις αναλογικές 
εισόδους του Arduino, πραγματοποιούνται οι κατάλληλοι υπολογισμοί και εμφανίζονται 
στην σειριακή οθόνη ενώ γίνεται και καταγραφή τους στο αρχείο datalog.txt. Η διαδικασία 
αυτή επαναλαμβάνεται κάθε 6 δευτερόλεπτα. 

void loop() 
{     
  LM35_sensor = analogRead(LM35_pin); // read the output voltage from the LM35 sensor 
(10mV for every celsius degree) 
  LM35_celsius = 0.48828125 * LM35_sensor; // convert the value read from the sensor to 
celsius degrees using as input voltage +5 Volt and an ADC of 10-bit 
  LDR_sensor = analogRead(LDR_pin); // read the current voltage at Arduino's analog pin 
3 
  time_stamp=(millis()/1000)/60; 
  message=String(counter)+") Minute="+String(time_stamp)+", 
Temp="+String(LM35_celsius)+", Light="+String(LDR_sensor); 
  Serial.println(message); 
  counter++; 
  File dataFile = SD.open(filename, FILE_WRITE); // open the file datalog.txt to write data 
  if (dataFile) 
  { 
     dataFile.println(message);   //write data to file then close it 
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     dataFile.close(); 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Error Opening "+filename); 
  } 
  delay(6000); // wait 6 sec 
} 

Αφού γράψετε τον παραπάνω κώδικα φορτώστε τον στον μικροελεγκτή. Αν  όλα έχουν γίνει 
σωστά, πρέπει να βλέπετε τη θερμοκρασία και την ένδειξη φωτισμού να εμφανίζονται στην 
σειριακή οθόνη του Arduino και ελέγχοντας κατόπιν την κάρτα SD θα πρέπει να υπάρχει το 
αρχείο κειμένου datalog.txt που να περιέχει τις ίδιες μετρήσεις, όπως φαίνεται στις παρακάτω 
φωτογραφίες αντίστοιχα. 

 
 
  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1. Κάντε την κατάλληλη αλλαγή στο πρόγραμμα ώστε η ένδειξη για τη θερμοκρασία 
και το φωτισμό να εμφανίζεται και να καταγράφεται κάθε 10 sec 

 
2. Συνδέστε ένα πράσινο LED στην ψηφιακή έξοδο 5, μέσω μιας αντίστασης 220 Ω και 

τροποποιήστε το πρόγραμμα ώστε να ανάβει εάν η αρχικοποίηση της κάρτας SD είναι 
επιτυχής, αλλιώς να παραμένει σβηστό 
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3. Συνδέστε ένα κόκκινο LED στην ψηφιακή έξοδο 3, μέσω μιας αντίστασης 220 Ω και 
τροποποιήστε το πρόγραμμα ώστε να αναβοσβήνει κάθε φορά που γίνεται εγγραφή 
στην κάρτα SD 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Ο τελικός κώδικας  

/*  Writing Data to a SD card */ 
 
#include <SPI.h> 
#include <SD.h> 
 
const int chipSelect = 4;  
int LM35_sensor = 0; // variable for reading the current value of the temperature sensor 
float LM35_celsius = 0; // variable used for converting the value read from the 
temperature sensor to celsius degrees 
int LM35_pin=1;  
int LDR_pin=3; 
int LDR_sensor = 0; // initialize the variable for saving the LDR's current value 
int time_stamp; 
long counter=1; 
String message; 
const String filename="datalog.txt"; 
 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(57600); // initialize Arduino's serial port to 57600 bps rate 
  Serial.print("Initializing SD card..."); 
  if (!SD.begin(chipSelect)) 
  { 
    Serial.println("Card failed or not present"); 
    return; 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Card initialized."); 
    if (SD.exists(filename)) 
    { 
      Serial.print("Deleting old file "+filename+" ..."); 
      SD.remove(filename); 
      Serial.println("Deleted"); 
    } 
  }     
  Serial.println("One measurement every 6 seconds will be logged"); 
} 
 
void loop() 
{     
  LM35_sensor = analogRead(LM35_pin);  // read the output voltage from the LM35 
sensor (10mV for every celsius degree) 
  LM35_celsius = 0.48828125 * LM35_sensor; // convert the value read from the sensor to 
celsius degrees using as input voltage +5 Volt and an ADC of 10-bit 
  LDR_sensor = analogRead(LDR_pin); // read the current voltage at Arduino's analog pin 
3 
  time_stamp=(millis()/1000)/60; 
  message=String(counter)+") Minute="+String(time_stamp)+", 
Temp="+String(LM35_celsius)+", Light="+String(LDR_sensor); 
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  Serial.println(message); 
  counter++; 
  File dataFile = SD.open(filename, FILE_WRITE); // open the file datalog.txt to write data 
  if (dataFile) 
  { 
     dataFile.println(message);   //write data to file then close it 
     dataFile.close(); 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("Error Opening "+filename); 
  } 
  delay(6000); // wait 6 sec 
}  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ 
 

1. “Προγραμματίζοντας με τον μικροελεγκτή Arduino”, Εμμανουήλ Πουλάκης, 
Νοέμβριος 2015. 

 
2. Υλικό από την ιστοσελίδα   www.arduino.org 

 
3. Υλικό  που αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://dsmc.edu20.org/  στα πλαίσιο σεμιναρίου 

(ΟΗ4ΗS) που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων του ΕΑΠ 
 https://www.youtube.com/watch?v=RAI2bbrRSCk 
 https://www.youtube.com/watch?v=QVYADyPqw2U 
 https://www.youtube.com/watch?v=TQXyOfgblxw 
 https://www.youtube.com/watch?v=L9zt3Osl6eo 

 
 



Σχολική Μονάδα: 1ο ΕΠΑ.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Συμμετέχοντες Καθηγητές

ΒΟΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ



ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2015-2016

ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟΙ: ΒΟΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περιγραφή

Το παρακάτω κύκλωμα έχει σχεδιαστεί για την μέτρηση και έλεγχο θερμοκρασίας σε χώρο
δωματίου και εντάσσεται στο μάθημα Ηλεκτρονικές κατασκευές  της Β΄ Τάξης
Ηλεκτρονικών ΕΠΑΛ.

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορούν οι μαθητές να σχεδιάζουν και να δημιουργούν
κατασκευές που στηρίζονται στην αναπτυξιακή πλακέτα του Arduino

Περιγραφή κυκλώματος

Το παρακάτω κύκλωμα στηρίζεται στον αισθητήρα θερμοκρασίας TMP36.  Ο αισθητήρας
τροφοδοτείται με τάση 5V από την πλακέτα του Arduino και η αναλογική του έξοδος
συνδέεται στην αναλογική είσοδο  Α0 του Arduino. Στην πλακέτα του Arduino έχουμε
συνδέσει τις εξόδους 12 και 13 σε LED. Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο κώδικα  και
θέτοντας μια καθορισμένη τιμή στην θερμοκρασία (π.χ. 20ο C ) μπορούμε να
ενεργοποιήσουμε το αντίστοιχο LED

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1ο ΕΠΑ.Λ   Τ Ρ Ι Π Ο Λ Η Σ



Κώδικας

int sensorPin = 0; //the analog pin the TMP36's Vout (sense) pin is connected to
//the resolution is 10 mV / degree

void setup(){
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);

Serial.begin(9600);
}

void loop()
{

int reading = analogRead(sensorPin);

// converting that reading to voltage, for 3.3v arduino use 3.3
float voltage = reading * 5.0;
voltage /= 1024.0;

float t = (voltage - 0.5) * 100 ;  //converting from 10 mv per degree wit 500 mV offset
//to degrees ((voltage - 500mV) times 100)

Serial.print(t); Serial.println(" degrees C");
if (t > 20) {
digitalWrite(13,HIGH);

digitalWrite(12,LOW);
}
else
{

digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(12,HIGH);

}
delay(1000);

//waiting a second

}


