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Σε αυτή τη δραστηριότητα πάµε 
ένα βήµα παρακάτω! 

Φτιάχνουµε ένα κύκλωµα που 
αναβοσβήνει το λαµπάκι µας µε το 
πάτηµα ενός κουµπιού. 

∆ραστηριότητα 3: LED µε κουµπί



Θα χρειαστούµε:

Λαµπάκι LED

Αντίσταση 220 Ω

Αντίσταση 10 kΩ

Κουµπί πίεσης (button)

Breadboard

Καλώδια (x4) 
(jumper wires, M-M)



Συνδέουµε µε καλώδιο ένα pin GND µε µια
κενή σειρά στο breadboard

Σε αυτήν συνδέουµε το ένα άκρο ενός 
αντιστάτη 10kΩ 

Στο άλλο άκρο του αντιστάτη συνδέουµε 

– ένα κουµπί (push button) 

– ένα καλώδιο που οδηγεί σε ψηφιακό πιν 
   εισόδου-εξόδου

Τα ελεύθερα άκρα του κουµπιού τα 
συνδέουµε µε το pin τροφοδοσίας 5V του Arduino

Η κατασκευή του κυκλώµατος 
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Image credits: Fritzing,Creative Commons BY SA 3.0/©Friends of Fritzing e.V. Οι λέξεις Arduino, Arduino UNO, τα λογότυπα και άλλα διακριτικά γνωρίσµατα είναι κατοχυρωµένα
εµπορικά σήµατα της Arduino S.r.l. Παραγωγή Ι.Μαλαµίδης 



Το πρόγραµµα

Βήµα 1: Γράφουµε το πρόγραµµα σε Arduino IDE

Βήµα 2: Συνδέουµε το Arduino µε τον υπολογιστή

Βήµα 3: Φορτώνουµε το πρόγραµµα στο Arduino

Βήµα 4: Πειραµατιζόµαστε

Image credit: Open Clipart, CC0 license



Η εντολή if/else
(αν … αλλιώς … )

• Ελέγχει εάν ισχύει µια σύγκριση (συνθήκη) ή όχι

• Η σύγκριση µέσα σε παρενθέσεις

Η εντολή digitalRead() 

• διαβάζει την κατάσταση του pin της παρένθεσης

• Ο έλεγχος ισότητας µε ==

• Οι εντολές της κάθε περίπτωσης µέσα σε {   }
Θα πρέπει:
Να ορίσουµε στο πρόγραµµα ένα pin για να 
ελέγχει αν το κουµπί είναι πατηµένο

Μια νέα εντολή για να διακρίνει την κατάσταση 
του κουµπιού (πατηµένο/ µη πατηµένο)

Πρόγραµµα σε Arduino IDE: Οι βασικές εντολές

Επισκεφθείτε τον οδηγό της δραστηριότητας

για αναλυτικές οδηγίες! 



Πειραµατιστείτε!

Image credit: ∆. Μαµούρας, STEMpowering Youth



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 πηγές των εικόνων αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό της δραστηριότητας. 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 S.r.l/Arduino AG. Το Ίδρυµα Vodafone, η Vodafone Παναφον Α.Ε.Ε.Τ ή η SciCo δεν σχετίζονται µε την εν λόγω Παράγωγο υλικό ή υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων διανέµεται 
µε τους όρους που ορίζονται από την εκάστοτε άδεια χρήσης (δείτε οδηγό δραστηριότητας). 

 

Επισκεφθείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, 
αναλυτικές οδηγίες και πηγές! 


