
LED που αναβοσβήνει

Basics

Ar
du
ino 2



Τώρα που µάθαµε τα βασικά για το 
Arduino, είµαστε έτοιµοι να 
ξεκινήσουµε τις κατασκευές µας!

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα 
φτιάξουµε ένα κύκλωµα που κάνει 
το λαµπάκι LED να αναβοσβήνει 
αυτόµατα µόνο του.

∆ραστηριότητα 1: LED που αναβοσβήνει

Πού µπορεί να είναι χρήσιµη 

µια τέτοια εφαρµογή;



Θα χρειαστούµε:

Λαµπάκι LED

Αντίσταση 220 Ω

Πλακέτα Arduino UNO

Breadboard

Καλώδια (x2)
(jumper wires, M-M)

Υπολογιστής



Το LED (Light Emitting Diode) είναι ένα στοιχείο, 
το οποίο όταν διαρρέεται από ρεύµα 
φωτοβολεί, δηλαδή το γνωστό µας λαµπάκι! 

Όσο µεγαλύτερη είναι η ένταση του ρεύµατος 
που διαρρέει το LED, τόσο εντονότερο είναι το 
φως που παράγεται. 

Για να λειτουργήσει το λαµπάκι, οι δύο 
ακροδέκτες του θα πρέπει να συνδεθούν 
µε το σωστό τρόπο σε µια πηγή ρεύµατος 
(όπως µια µπαταρία).

Το LED
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Γιατί χρειαζόµαστε την αντίσταση; 

Προστατεύουµε το λαµπάκι για να µην καεί

Ρυθµίζουµε την ένταση του φωτός 
αλλάζοντας την ένταση που διαρρέει το 
λαµπάκι! 

H αντίσταση

Αντίσταση 220 Ω
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• Προσαρµόζουν το ρεύµα κατάλληλα για 
τις συσκευές: 

 – ∆ιαιρούν την τάση (σύνδεση σε σειρά)

 – ∆ιαιρούν το ρεύµα/ένταση 
 (παράλληλη σύνδεση)

• ∆εν έχει σηµασία η πολικότητα

Π.χ. για τον αντιστάτη του κάτω 
σχήµατος είναι: 

1η ζώνη: Κόκκινο =  2

2η ζώνη: Κόκκινο =  2

3η ζώνη: Καφέ =  1       
(Σηµαίνει: Προσθέτω 1 µηδενικό)

Εποµένως σχηµατίζεται ο 
αριθµός:  2 2 0  δηλαδή 220  Ω.

4η ζώνη: Χρυσό =  Ανοχή 5%

Πώς δουλεύουν οι αντιστάτες;

Ο νόµος του Ohm Χρωµατικός κώδικας αντιστάσεων



Το Arduino UNO ως µπαταρία!

Το Arduino UNO έχει 14 ψηφιακούς ακροδέκτες 
εισόδου/εξόδου (pin 0-13). Όταν χρησιµοποιούνται 
ως έξοδοι, µπορούν να τεθούν σε δύο καταστάσεις:

• HIGH (τάση 5V)

• LOW (τάση 0 V)

Το Arduino γίνεται µια προγραµµατιζόµενη µπαταρία: 

(+) Θετικός πόλος = ψηφιακός ακροδέκτης εξόδου. Όταν 
βρίσκεται σε κατάσταση HIGH το λαµπάκι θα ανάβει, και 
όταν βρίσκεται σε κατάσταση LOW το λαµπάκι θα σβήνει

(-) Αρνητικός πόλος = πόλος γείωσης GND
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Η κατασκευή του κυκλώµατος 

Σύνδεση αντιστάτη µε ένα 
ψηφιακό πιν (0-13)

Σύνδεση του άλλου άκρου 
του µε το + του LED

Σύνδεση του – του LED µε 
τη γείωση (GND)

Αυτό πρεπει να είναι το τελικό αποτέλεσµα!
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Το πρόγραµµα

Βήµα 1: Γράφουµε το πρόγραµµα

Βήµα 2: Συνδέουµε το Arduino µε τον υπολογιστή

Βήµα 3: Φορτώνουµε το πρόγραµµα στο Arduino

Βήµα 4: Πειραµατιζόµαστε
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pinMode: Ορίζει κάποιο pin (0-13) του Arduino ως 
ΕΙΣΟ∆Ο (INPUT) ή ΕΞΟ∆Ο (OUTPUT). 

digitalWrite: ∆ίνει στο pin 5 ρεύµα (HIGH) ή όχι (LOW) 

delay: Αναµονή για τόσα ms όσα ορίζονται στην 
παρένθεση 

Στον οδηγό της δραστηριότητας θα βρείτε 
αναλυτικά τον κώδικα.

Το πρόγραµµα σε Arduino IDE: Οι βασικές εντολές

Στο Arduino IDE: Οι εντολές 

τελειώνουν µε ελληνικό ερωτηµατικό



∆οκιµάστε να αλλάξετε πόσο 
χρόνο το λαµπάκι θα µένει 
σβηστό και αναµένο.

Μπορούµε να φτιάξουµε έναν 
κώδικα σηµάτων Morse 
αναβοσβήνοντας το λαµπάκι µε 
καθορισµένο τρόπο; 

Πειραµατιστείτε!

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.
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