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Το Arduino είναι ένας µικροελεγκτής-
µπορούµε να τον χρησιµοποιήσουµε για να 
φτιάξουµε ένα «ενσωµατωµένο σύστηµα». 

Τι είναι ενσωµατωµένο σύστηµα;

Γιατί να µάθω Arduino;

Μπορείτε να σκεφτείτε αντικείµενα 

στην καθηµερινή µας ζωή που 

λειτουργούν αυτόµατα, χάρη στον 

δικό τους µικρό «υπολογιστή»; 

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.To Arduino Community Logo χρησιµοποιείται µε άδεια Creative Commons license CC-SA-BY-NC 3.0.
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H ζωή µας είναι γεµάτη από ενσωµατωµένα συστήµατα!



Χρησιµοποιούµε σύστηµα Arduino γιατί είναι:

• Φτηνό

• Ολοκληρωµένη πλατφόρµα µε υλικό (hardware)
και λογισµικό (software)

• Ανοιχτό λογισµικό, εύκολο στη χρήση

• ∆ηµοφιλές στην εκπαίδευση, τη βιοµηχανία και
σε δηµιουργούς DIY

• ∆έχεται πολλούς και διαφορετικούς αισθητήρες
και περιφερειακά εξαρτήµατα

• Υπάρχει σε διάφορες παραλλαγές (UNO, Primo, Mini,
Mega, Leonardo κλπ) µε διαφορετικές δυνατότητες!

H πλατφόρµα Arduino

Fun fact: Το Arduino δηµιουργήθηκε 

στο Interaction Design Institute στην 

Ιβρέα της Ιταλίας, και πήρε το όνοµά 

του από τον Arduino (λατινικά:

Arduin) στρατιωτικό διοικητή της 

Ιβρέας και µετέπειτα βασιλιά της 

Ιταλίας τον 10ο αιώνα µ.Χ.!�

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.To Arduino Community Logo χρησιµοποιείται µε άδεια Creative Commons license CC-SA-BY-NC 3.0.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Στις δραστηριότητες µας θα χρησιµοποιήσουµε µία από τις παραλλαγές του Arduino, την πλακέτα 
Arduino UNO. Το Arduino UNO είναι ένας µικροελεγκτής µονής πλακέτας. Η µητρική αυτή πλακέτα 
µοιάζει µε την πλακέτα κάθε υπολογιστή, και έχει τα ίδια βασικά στοιχεία!

To Arduino UNO

Μνήµη ΡολόιΜικροεπεξεργαστής
(ολοκληρωµένο κύκλωµα,

integrated circuit)

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.To Arduino Community Logo χρησιµοποιείται µε άδεια Creative Commons license CC-SA-BY-NC 3.0.
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Ένας µικροελεγκτής είναι µια 
πλακέτα ελέγχου κυκλωµάτων 
εισόδου-εξόδου. Λειτουργεί 
όπως ένας µικρός, αυτόνοµος 
υπολογιστής:

• Αποθηκεύει οδηγίες

• ∆έχεται δεδοµένα σε δυαδική µορφή
(0 και 1)

• Επεξεργάζεται τα δεδοµένα µε βάση
τις αποθηκευµένες οδηγίες

• Εξάγει αποτελέσµατα

Σε τι διαφέρει από έναν υπολογιστή;
• ∆εν διαθέτει λειτουργικό σύστηµα. ∆εν πρόκειται να βάλετε

Windows σε ένα µικροελεγκτή!

• Τρέχει κάθε φορά ένα και µοναδικό πρόγραµµα και κάνει
µια συγκεκριµένη λειτουργία.

• Κάθε φορά που τον ενεργοποιούµε αυτόµατα αρχίζει
να εκτελεί το πρόγραµµα που του βάλαµε πριν. Το πρόγραµµα
αποθηκεύεται µόνιµα µέσα στο ίδιο το κύκλωµα σε flash µνήµη
(όπως το usb stick που έχετε στη τσέπη σας).

• Λειτουργεί µε ελάχιστη ενέργεια

Πώς δουλεύει ο µικροελεγκτής;

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.To Arduino Community Logo χρησιµοποιείται µε άδεια Creative Commons license CC-SA-BY-NC 3.0.
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• Ένα σύστηµα αυτόµατου ποτίσµατος

• Ένας συναγερµός πυρκαγιάς

• Ένα ξυπνητήρι

• Ένα αυτόµατο καζανάκι τουαλέτας

• Όλα τα παραπάνω

Σε ποιό από τα παρακάτω συστήµατα θα ήταν χρήσιµος ένας µικροελεγκτής;

Τι άλλες ιδέες µπορείτε 

να σκεφτείτε;



Τι χρειαζόµαστε για µια κατασκευή; 

Ο υπολογιστής Ο µικροελεγκτής Τα καλώδια και η 
πλακέτα δοκιµών

Τα στοιχεία
της κατασκευής!

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.To Arduino Community Logo χρησιµοποιείται µε άδεια Creative Commons license CC-SA-BY-NC 3.0.
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H πλακέτα 14 Ψηφιακοί ακροδέκτες εισόδου/εξόδου 
(input/output pins)

Αναλογικοί ακροδέκτες εισόδου (input pins)Ακροδέκτες τροφοδοσίας/γείωσης

Κουµπί RESET

Υποδοχή USB

Υποδοχή εξωτερικής 
τροφοδοσίας (µπαταρία
 ή µετασχηµατιστής)



Πώς συνδέεται ο µικροελεγκτής µε τα 
εξαρτήµατα;

Η πλακέτα δοκιµών µας επιτρέπει να 
κάνουµε συνδέσεις µε καλώδια χωρίς 
να συνδέουµε απευθείας τα 
εξαρτήµατα µε την πλακέτα! Έτσι 
µπορούµε να κάνουµε περισσότερες 
και πιο περίπλοκες συνδέσεις!

Η πλακέτα δοκιµών (breadboard)

Κατακόρυφη σύνδεση

Οριζόντια σύνδεση

Fun fact: Γιατί “breadboard”; 

Παλιότερα, όταν κάποιος ήθελε να 

στερεώσει το κύκλωµά του, µπορεί 

να κάρφωνε τα εξαρτήµατα σε µια 

σανίδα κοπής ψωµιού!

Επεξεργασµένη εικόνα που έχει παραχθεί µε το λογισµικό Fritzing, και χρησιµοποιείται µε άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License/∆ικαιούχος ©Friends-of-Fritzing e.V. Image credit: Ι.Μαλαµίδης (λήψη), Μ.Ανδρικοπούλου (προσαρµογή, κείµενο).

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://fritzing.org/download/


Πώς ξέρει ο µικροελεγκτής τι να κάνει;

Η πλακέτα Arduino UNO συνδέεται 
στον υπολογιστή µέσω USB. 
Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα 
Arduino (IDE) µπορούµε να γράψουµε 
και να φορτώσουµε στην πλακέτα 
τις...οδηγίες που θα ακολουθήσει!  

Ο υπολογιστής



• Τα προγράµµατα του Arduino είναι γραµµένα
στη γλώσσα προγραµµατισµού Wiring, που
βασίζεται σε στοιχεία από τις γλώσσες C και C++

• Οι C και C++ δύο από τις πιο ευρέως
χρησιµοποιούµενες γλώσσες προγραµµατισµού

• Το λογισµικό προγραµµατισµού του Arduino
είναι ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον
ανάπτυξης (integrated development
environment, IDE) που βασίζεται στο σύστηµα
Processing

Σε τι γλώσσα «µιλάµε» στο Arduino;
Η γλώσσα προγραµµατισµού Wiring



• Για να γράψουµε τα προγράµµατα µε τις
«οδηγίες» του Arduino πρέπει να
εγκαταστήσουµε στον υπολογιστή µας
το λογισµικό του Arduino IDE.

• Σε αυτό µπορούµε να γράψουµε
προγράµµατα απευθείας σε κώδικα, ή
χρησιµοποιώντας γλώσσα προγραµµατισµού
που βασίζεται σε πλακίδια, την ArduBlock!

• Τα προγράµµατα που γράφουµε στο Arduino
IDE ονοµάζονται “sketches”!

Το πρόγραµµα Arduino IDE

Στιγµιότυπα οθόνης  από το περιβάλλον διεπαφής του προγράµµατος ανοιχτού κώδικα Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/Main/Software), © Arduino AG, διεπόµενο από άδεια GPL v.3. Ελήφθη από τον Σ.Π. Λιωνή και διέπεται από άδεια GPL v.3.

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.gnu.org_licenses_gpl-2D3.0.html&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=7GToCadXYwaQyiksQKM4JDkTmH87jE98BtFAY-GxtjY&m=jpIqbO20L3LV4AIuFNUxfwLGdU8vpjTqjbfGSs0Wwdk&s=zTcJ_1eznNx7lhsAil9gZYLM8BoehL0FbXgFQH6zqXA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.gnu.org_licenses_gpl-2D3.0.html&d=DwMGaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=7GToCadXYwaQyiksQKM4JDkTmH87jE98BtFAY-GxtjY&m=jpIqbO20L3LV4AIuFNUxfwLGdU8vpjTqjbfGSs0Wwdk&s=zTcJ_1eznNx7lhsAil9gZYLM8BoehL0FbXgFQH6zqX


Πριν ξεκινήσουµε τις κατασκευές µας

1) Συνδέουµε το Arduino UNO µέσω
του USB

2) Βρίσκουµε και ορίζουµε σωστά
την πλακέτα που έχουµε συνδέσει
µέσω του προγράµµατος
Arduino IDE

Πριν ξεκινήσουµε

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 κατοχυρωµ ένα εµ πορικά σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα που συνιστούν εµπορική ιδιοκτησία της 
Arduino AG/Arduino S.r.L.. To Ίδρυµα Vodafone, η  Vodafone Παναφον Α. Ε. Ε. Τ ή η  SciCo δεν έχουν σχέση µε την εν λόγω εταιρεία.



Τα βασικά στοιχεία 
ενός κυκλώµατος

Τι άλλο θα χρειαστούµε;

Breadboard

Λαµπάκια 
LED

Αντίσταση Bluetooth

Active buzzer

Kουµπί

Active buzzer

Αισθητήρες

Arduino UNO

Οθόνη LCD

Καλώδια 
(male to male, 
female to male) 



Είµαστε έτοιµοι για να φτιάξουµε τις δικές µας κατασκευές!

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.

Image credit: Τ.Σµυρνάκης, STEMpowering Youth




