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Το πρόγραµµά µας λέγεται «LED που αναβοσβήνει» ή “BLINK”.

Το πρόγραµµα “BLINK” σε κώδικα C του Arduino (υλοποίηση Ι.Μαλαµίδης):

void setup() {

   pinMode(5, OUTPUT);    // Όρισε το πιν 5 ως έξοδο

}

void loop() {

   digitalWrite(5, HIGH);   // Άναψε το LED

   delay(1000);                       // Περίµενε 1 δευτερόλεπτο εδώ

   digitalWrite(5, LOW);    // Σβήσε το LED

   delay(1000);                       // Περίµενε 1 δευτερόλεπτο εδώ

}

Οι εντολές που χρησιµοποιήθηκαν είναι:

• pinMode (… αριθµός του πιν , … INPUT ή OUTPUT);  

Αυτή η εντολή ορίζει κάποιο πιν του Arduino ως ΕΙΣΟ∆Ο (INPUT) ή ΕΞΟ∆Ο 
(OUTPUT). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τελειώνουµε την εντολή µε το ελληνικό ερωτηµατικό. Π.χ 
pinMode(5, OUTPUT);

• digitalWrite( … αριθµός του πιν, … HIGH ή LOW);  

Αυτή η εντολή κάνει το αντίστοιχο πιν να βγάζει + (5V) ή - (GND). Ο αριθµός του 
πιν µπορεί να είναι από 0 ως 13 (αναφερόµαστε στα ψηφιακά πιν). Π.χ. 
digitalWrite(5, HIGH);

Πρόγραµµα LED Blink σε Arduino IDE



• delay(… χρόνος σε ms);   

Αυτή η εντολή απλά σταµατάει τη ροή του προγράµµατος για ορισµένο χρόνο, 
τον οποίο δώσαµε σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (millisecond ή ms). Π.χ. 
µπορούµε να γράψουµε: delay(2000);  για καθυστέρηση 2 δευτερόλεπτα.

• //  Σχόλια  

Αν βάλουµε δύο πλάγιες  τη µια δίπλα στην άλλη, ό,τι ακολουθεί σε εκείνη τη 
σειρά αγνοείται από τον µεταγλωττιστή. Πρόκειται για ΣΧΟΛΙΟ. Είναι σηµείωση 
για εµάς, για να µας υπενθυµίζει τι κάνει κάθε εντολή όταν διαβάζουµε µετά 
από καιρό το πρόγραµµα εµείς οι ίδιοι. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε εντολή ΠΡΕΠΕΙ να τελειώνει µε το ελληνικό ερωτηµατικό. 
(Εξαιρούνται οι εντολές επανάληψης  και επιλογής, που εδώ δεν 
χρησιµοποιήθηκαν).

Εκπαιδευτικός Οδηγός Προγράµµατος STEMpoweringYouth

Πηγές

Η εκπαιδευτική πλατφόρµα Spin (τελικό όνοµα) αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering 
Youth που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και 
είναι διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.



To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth 
που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι 
διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

Οι λέξεις Arduino, Arduino UNO καθώς και λογότυπα ή άλλα διακριτικά 
γνωρίσµατα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό ή απεικονίζονται στις 
εικόνες που αυτός εµπεριέχει είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα και 
διακριτικά γνωρίσµατα που συνιστούν εµπορική ιδιοκτησία της Arduino 
AG/Arduino S.r.l (https://www.arduino.cc/en/Main/CopyrightNotice). To Ίδρυµα 
Vodafone, η Vodafone Παναφον Α.Ε.Ε.Τ ή η SciCo δεν έχουν σχέση µε την εν λόγω 
εταιρεία. Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων σηµειώνεται ρητά και 
διανέµεται µε την αντίστοιχη άδεια που ορίζεται από τους όρους χρήσης αυτού.

Σηµείωση

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

