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LED ρυθµιζόµενο µε ποτενσιόµετρο σε Arduino IDE

LED ρυθµιζόµενο µε ποτενσιόµετρο 



Το πρόγραµµα σε κώδικα C του Arduino (Υλοποίηση Ι. Μαλαµίδης):

Γράφουµε κώδικα για να γυρνάµε το ποτενσιόµετρο και να µεταβάλλουµε τη 
φωτεινότητα ενός LED:

//  LED ρυθµιζόµενο µε ποτενσιόµετρο

// χρησιµοποιεί το κύκλωµα µε ποτενσιόµετρο, LED στο πιν 5 και 
ποτενσιόµετρο στο A0

int pot, brightness;  // ∆ηµιούργησε δύο ακέραιες µεταβλητές: pot και brightness

void setup() {

   pinMode(5, OUTPUT); // Όρισε το πιν 5 ως ΕΞΟ∆Ο

   Serial.begin(9600);  // Ξεκίνα το σειριακό µόνιτορ

}

void loop() {

   pot=analogRead(A0);  // Αποθήκευσε στη µεταβλητή pot την τιµή από την 
αναλογική είσοδο A0 (ποτενσιόµετρο). Η τιµή αυτή θα είναι από 0 ως 1023.

   brightness=map(pot, 0, 1023, 0, 255);  // Μετατρέπει την τιµή της pot από την 
περιοχή 0 ως 1023 στην περιοχή 0 ως 255 και αποθηκεύει  το αποτέλεσµα στην 
brightness

   analogWrite(5, brightness);  // Γράψε «ψευδοαναλογικά» (δηλαδή µε PWM) στην 
ψηφιακή πόρτα 5 (την τιµή που περιέχει αυτή τη στιγµή η µεταβλητή 
brightness)

   Serial.println(pot);  // Τύπωσε στο σειριακό µόνιτορ την τιµή της pot, και 
άλλαξε γραµµή µετά

   delay(10);  //  Περίµενε για 10ms

}

Πρόγραµµα LED ρυθµιζόµενο µε ποτενσιόµετρο σε Arduino IDE



Εκπαιδευτικός Οδηγός Προγράµµατος 
STEMpoweringYouth 

Οδηγός Arduino για το µάθηµα της Πληροφορικής 
(STEMpoweringYouth, σύνταξη Σ.Π. Λιωνής)

Κεντρικό Site Arduino (https://www.arduino.cc/)

Κεντρικό Site Fritzing (http://fritzing.org/home/)

Κεντρικό Site Processing (https://processing.org/)     

Πηγές

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.
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://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/default/files/odigos_arduino_paketo_ylikon_pliroforikis.pdf
https://www.arduino.cc/
http://fritzing.org/home/
https://processing.org/

