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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Η Arduino είλαη κηα εηαηξεία πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ αλνηθηνύ 

θώδηθα, θνηλόηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ρξεζηώλ ηεο, πνπ ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη θηη 

βαζηζκέλα ζε κηθξνειεγθηή γηα ηελ θαηαζθεπή ςεθηαθώλ ζπζθεπώλ θαη δηαδξαζηηθώλ 

αληηθείκελσλ πνπ κπνξνύλ λα αηζζαλζνύλ θαη λα ειέγμνπλ αληηθείκελα ζην θπζηθό θόζκν. 

Σν project βαζίδεηαη ζε ζρέδηα ηεο πιαθέηαο ηνπ κηθξνειεγθηή, πνπ θαηαζθεπάδνληαη από 

δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο, ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξνπο κηθξνειεγθηέο. Απηά ηα ζπζηήκαηα. Οη 

πίλαθεο δηαζέηνπλ ζεηξηαθέο δηεπαθέο επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ USB ζε 

νξηζκέλα κνληέια, γηα ηα πξνγξάκκαηα θόξησζεο από ηνπο πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο. Γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ κηθξνειεγθηώλ, ην project Arduino παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (IDE) κε βάζε ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ππνζηήξημε γηα ηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ C θαη C ++. 

Σν πξώην Arduino εηζήρζε ην 2005, κε ζηόρν λα πξνζθέξεη έλα θζελό θαη εύθνιν ηξόπν γηα 

αξράξηνπο θαη επαγγεικαηίεο γηα ηε δεκηνπξγία ζπζθεπώλ πνπ αιιειεπηδξνύλ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο αηζζεηήξεο θαη ελεξγνπνηεηέο. Κνηλά παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ πξντόλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αξράξηνπο πεξηιακβάλνπλ απιά ξνκπόη, 

ζεξκνζηάηεο, θαη αληρλεπηέο θίλεζεο. 

Οη πιαθέηεο Arduino είλαη δηαζέζηκεο ζην εκπόξην ζε πξνζπλαξκνινγεκέλε κνξθή, ή σο 

εμαξηήζεηο “θαλ’ ην κόλνο ζνπ”. Οη πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνύ πιηθνύ είλαη αλνηρηά 

δηαζέζηκεο, επηηξέπνληαο ζηηο πιαθέηεο Arduino λα θαηαζθεπαζηνύλ από ηνλ θαζέλα. Οη 

βηνκεραλίεο Adafruit εθηηκάηαη όηη ζηα κέζα ηνπ 2011 παξήγαγαλ εκπνξηθά πάλσ από 

300.000 επίζεκα Arduinos θαη ην 2013 700.000 επίζεκεο πιαθέηεο ήηαλ ζηα ρέξηα ησλ 

ρξεζηώλ. 

Σα πξνγξάκκαηα Arduino κπνξνύλ λα γξαθηνύλ ζε νπνηαδήπνηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, 

κε κεηαγισηηηζηή πνπ παξάγεη δπαδηθό θώδηθα κεραλήο. Η Atmel παξέρεη έλα πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο γηα ηνπο κηθξνειεγθηέο ηεο, ην AVR Studio θαη ην λεόηεξν Atmel Studio.  

Σν project Arduino παξέρεη ην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Arduino (IDE), ην 

νπνίν είλαη κηα εθαξκνγή cross-platform γξακκέλε ζε Java. Πξνέξρεηαη από ην IDE γηα ην 

project επεμεξγαζίαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ θαη γηα ην project θαισδίσζεο. Έρεη 
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ζρεδηαζηεί γηα λα εηζαγάγεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζε θαιιηηέρλεο θαη αξράξηνπο πνπ δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ. Πεξηιακβάλεη έλα πξόγξακκα επεμεξγαζίαο 

θώδηθα κε ραξαθηεξηζηηθά όπσο ηνληζκό ζύληαμεο, ηαηξηάδαζκα αγθπιώλ, θαη απηόκαηε 

εζνρή, θαη παξέρεη απιό κεραληζκό κε έλα θιηθ γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηε θόξησζε 

πξνγξακκάησλ ζε κηα πιαθέηα Arduino. Έλα πξόγξακκα γξακκέλν κε ηνλ IDE γηα Arduino 

νλνκάδεηαη «ζθίηζν».  

Σν IDE Arduino ππνζηεξίδεη ηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ C θαη C ++ κε ηε ρξήζε εηδηθώλ 

θαλόλσλ νξγάλσζεο θώδηθα. Σν IDE Arduino παξέρεη κηα βηβιηνζήθε ινγηζκηθνύ πνπ 

νλνκάδεηαη "θαισδίσζε" (Wiring) από ην ζρέδην ζπλδεζκνινγίαο, ην νπνίν παξέρεη πνιιέο 

θνηλέο δηαδηθαζίεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ. Έλα ηππηθό ζθίηζν Arduino C/ C ++ απνηειείηαη από 

δύν ιεηηνπξγίεο πνπ θαηαξηίδνληαη θαη ζπλδένληαη κε έλα ζηέιερνο πξνγξάκκαηνο main () ζε 

έλα εθηειέζηκν θπθιηθό εθηειεζηηθό πξόγξακκα: 

setup (): κηα ιεηηνπξγία πνπ εθηειείηαη κία θνξά θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη ηηο ξπζκίζεηο. 

loop (): κηα ιεηηνπξγία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη 'επαλάιεςε κέρξη λα ζβήζεη ε πιαθέηα.  

Μεηά ηελ θαηάξηηζε θαη ηε ζύλδεζε κε ηελ εξγαιεηνζήθε GNU, πνπ πεξηιακβάλεηαη επίζεο 

ζηελ θαηαλνκή ηνπ IDE, ην IDE Arduino ρξεζηκνπνηεί ην πξόγξακκα avrdude γηα λα 

κεηαηξέςεη ηνλ εθηειέζηκν θώδηθα ζε έλα αξρείν θεηκέλνπ ζε δεθαεμαδηθή θσδηθνπνίεζε 

πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ πιαθέηα Arduino από έλα πξόγξακκα θνξησηή ζην firmware ηνπ 

ηεο πιαθέηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΟ ARDUINO 
 

 

Σν Arduino είλαη κηα κηθξή ζπζθεπή (κηθξνεπεμεξγαζηήο) πνπ ζπλδέεηαη κε USB 

ζηνλ ππνινγηζηή. Με ην Arduino θαιιηηέρλεο, ζρεδηαζηέο, αξρηηέθηνλεο, ρνκπίζηεο, 

καζεηέο θαη θνηηεηέο καζαίλνπλ πξνγξακκαηηζκό θαη θαηαζθεπάδνπλ νιόθιεξα έξγα 

γηα απηνκαηηζκνύο θαη εθαξκνγέο ξνκπνηηθήο. Έηζη εηδηθά ηα παηδηά πνπ μεθηλνύλ 

πξνγξακκαηηζκό καζαίλνπλ λα αλαβνζβήλνπλ Led ζε γιώζζα Wiring πνπ κνηάδεη κε 

c/c++ ράξε ζην Arduino. Η πιαθέηα ηνπ Arduino απνηειείηαη από έλαλ κηθξό 

επεμεξγαζηή αλνηθηνύ θώδηθα ζηνλ νπνίν κπνξεί θαλείο λα πξνγξακκαηίζεη αθόκε θη 

αλ είλαη αξράξηνο κέζσ ηνπ δηθνύ ηνπ δσξεάλ πξνγξάκκαηνο (IDE: Integrated 

Development Environment) πνπ ηξέρεη ζε Windows, Linux θαη MAC OS X. ην 

Arduino ζπλδένληαη Led, ξννζηάηεο, ζύξα ethernet γηα λα γίλεη webserver θαη 

επηθνηλσλία κέζσ bluetooth. Δπεηδή ινγηζκηθό θαη πιηθό είλαη δεκέλα, επέιηθηα θαη 

δνθηκαζκέλα, κε ην Arduino θαηαζθεπάδνληαη εθαξκνγέο, νη νπνίεο αιιειεπηδξνύλ 

κεηαμύ ππνινγηζηώλ-ρξεζηώλ-πεξηβάιινληνο. 

 

 

1.1.Παποςζίαζη 

 

Όπσο ην πεξηγξάθεη ν δεκηνπξγόο ηνπ, ην Arduino είλαη κηα «αλνηθηνύ θώδηθα» 

πιαηθόξκα «πξσηνηππνπνίεζεο» ειεθηξνληθώλ βαζηζκέλε ζε επέιηθην θαη εύθνιν 

ζηε ρξήζε hardware θαη software πνπ πξννξίδεηαη γηα νπνηνλδήπνηε έρεη ιίγε 

πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία, ζηνηρεηώδεηο γλώζεηο ειεθηξνληθώλ θαη ελδηαθέξεηαη λα 

δεκηνπξγήζεη δηαδξαζηηθά αληηθείκελα ή πεξηβάιινληα.  
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ηελ νπζία, πξόθεηηαη γηα έλα ειεθηξνληθό θύθισκα πνπ βαζίδεηαη ζηνλ 

κηθξνειεγθηή ATmega ηεο Atmel θαη ηνπ νπνίνπ όια ηα ζρέδηα, θαζώο θαη ην 

software πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, δηαλέκνληαη ειεύζεξα θαη δσξεάλ 

ώζηε λα κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί από ηνλ θαζέλα (απ’ όπνπ θαη ν πεξίεξγνο -γηα 

hardware- ραξαθηεξηζκόο «αλνηθηνύ θώδηθα»). Αθνύ θαηαζθεπαζηεί, κπνξεί λα 

ζπκπεξηθεξζεί ζαλ έλαο κηθξνζθνπηθόο ππνινγηζηήο, αθνύ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

ζπλδέζεη επάλσ ηνπ πνιιαπιέο κνλάδεο εηζόδνπ/εμόδνπ θαη λα πξνγξακκαηίζεη ηνλ 

κηθξνειεγθηή λα δέρεηαη δεδνκέλα από ηηο κνλάδεο εηζόδνπ, λα ηα επεμεξγάδεηαη θαη 

λα ζηέιλεη θαηάιιειεο εληνιέο ζηηο κνλάδεο εμόδνπ. Μάιηζηα θάπνηνο ζα κπνξνύζε 

λα ηζρπξηζηεί - θαη ζα ήηαλ έλαο αξθεηά πεηπρεκέλνο παξαιιειηζκόο - όηη 

ιεηηνπξγηθά ην Arduino κνηάδεη πνιύ κε ην NXT Brick ησλ Lego Mindstorms NXT. 

Άιισζηε ε ξνκπνηηθή είλαη κηα από ηηο πνιιέο εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο ην Arduino 

δηαπξέπεη.  

Σν Arduino βέβαηα, δελ είλαη νύηε ν κνλαδηθόο, νύηε θαη ν θαιύηεξνο δπλαηόο ηξόπνο 

γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο νπνηαζδήπνηε δηαδξαζηηθήο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο. Όκσο 

ην θύξην πιενλέθηεκά ηνπ είλαη ε ηεξάζηηα θνηλόηεηα πνπ ην ππνζηεξίδεη θαη ε νπνία 

https://i0.wp.com/deltahacker.gr/wp-content/uploads/2011/10/Image01.jpg
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έρεη δεκηνπξγήζεη, ζπληεξεί θαη επεθηείλεη κηα αλάινγνπ κεγέζνπο online γλσζηαθή 

βάζε. Έηζη, παξόηη έλαο έκπεηξνο ειεθηξνληθόο κπνξεί λα πξνηηκήζεη δηαθνξεηηθή 

πιαηθόξκα ή εμαξηήκαηα αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή πνπ έρεη ζηνλ λνπ ηνπ, ην 

Arduino, κε ην εθηελέο documentation, θαηαθέξλεη λα θεξδίζεη όινπο απηνύο ησλ 

νπνίσλ νη γλώζεηο ζηα ειεθηξνληθά πεξηνξίδνληαη ζηα όζα ιίγα έκαζαλ ζην ζρνιείν.  

 

 

 

Αθξηβώο επεηδή απεπζύλεηαη θπξίσο ζε αξράξηνπο ησλ ειεθηξνληθώλ θαη επεηδή, 

παξά ηηο αλαιπηηθόηαηεο νδεγίεο πνπ ππάξρνπλ, δελ έρνπλ όινη ηηο γλώζεηο θαη ηα 

κέζα λα θαηαζθεπάζνπλ κηα ειεθηξνληθή πιαθέηα, θπθινθνξνύλ έηνηκεο, 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιαθέηεο Arduino πνπ κπνξνύκε λα πξνκεζεπηνύκε γηα 

πεξίπνπ €25. Με ιίγα ρξήκαηα παξαπάλσ κάιηζηα, νη πεξηζζόηεξνη πξνκεζεπηέο 
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δηαζέηνπλ Arduino Starter Kit, ηα νπνία, εθηόο από ην ίδην ην Arduino, πεξηέρνπλ 

δηάθνξα άιια εμαξηήκαηα θαη εξγαιεία πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηνύκε γηα ηηο πξώηεο 

εθαξκνγέο (όπσο ην απαξαίηεην θαιώδην USB γηα ηελ ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή, 

ξάζηεξ, θαιώδηα, LED, δηαθόπηεο, πνηελζηόκεηξα, αληηζηάζεηο, δηόδνπο, ηξαλδίζηνξ 

θ.ιπ.).  

 

 

 

Από ηηο επίζεκεο εθδόζεηο (Duemilanove, Diecimila, Nano, Mega, WiFi, LilyPad, 

Mini, Mini USB, Pro, Pro Mini, Serial θαη Serial SS) ζπληζηάηαη θπξίσο ε αγνξά ηνπ 

Arduino Duemilanove ή ηνπιάρηζηνλ ησλ Diecimila ή Mega επεηδή δηαζέηνπλ 

ππνδνρή USB θαη είλαη ζπκβαηέο κε ηα shield. Γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο, από ηηο 

αλεπίζεκεο εθδόζεηο (Freeduino, Boarduino, Sanguino, Seeeduino, BBB, RBBB θ.α.) 

ζπληζηάηαη κόλν ην Freeduino v1.16 θαη ην Seeeduino.  
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1.2.Υλικό 

 

Μηα πιαθέηα Arduino ηζηνξηθά απνηειείηαη από έλα κηθξνειεγθηή AVR Atmel 8-, 

16- ή 32-bit (αλ θαη από ην 2015 έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κηθξνειεγθηέο άιισλ 

θαηαζθεπαζηώλ) κε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ ελζσκάησζε ζε άιια θπθιώκαηα. Μηα ζεκαληηθή πηπρή 

ηνπ Arduino είλαη νη ζηάληαξ ππνδνρέο ηνπ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 

ζπλδένπλ ηελ πιαθέηα ηεο CPU ζε κηα πνηθηιία ελαιιάμηκσλ add-on modules πνπ 

είλαη γλσζηά σο αζπίδεο. Μεξηθέο αζπίδεο επηθνηλσλνύλ κε ηελ πιαθέηα Arduino 

άκεζα ζε δηάθνξα pins, αιιά ζε πνιιέο αζπίδεο απεπζύλνληαη κνλαδηθά κέζσ ελόο 

ζεηξηαθνύ bus I²C, θαη κε απηό ηνλ ηξόπν πνιιέο αζπίδεο κπνξνύλ λα ζηνηβάδνληαη 

θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη παξάιιεια. Πξηλ από ην 2015 ηα επίζεκα Arduinos είραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζεηξά chip Atmel mega AVR, εηδηθά ηα ATmega8, ATmega168, 

ATmega328, ATmega1280, θαη ATmega2560 θαη ην 2015 πξνζηέζεθαλ κνλάδεο από 

άιινπο θαηαζθεπαζηέο. Αξθεηνί άιινη επεμεξγαζηέο έρνπλ επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί κε 

ζπκβαηέο ζπζθεπέο Arduino. Οη πεξηζζόηεξεο πιαθέηεο πεξηιακβάλνπλ γξακκηθό 

ξπζκηζηή 5V θαη έλα ηαιαλησηή θξπζηάιινπ 16 MHz (ή θεξακηθό αληερείν ζε 

νξηζκέλεο παξαιιαγέο), αλ θαη νξηζκέλα ζρέδηα όπσο ε LilyPad ιεηηνπξγνύλ ζε 8 

MHz θαη λα άξνπλ ηνλ onboard ξπζκηζηή ηάζεο πνπ νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

πεξηνξηζκνύο κνξθήο-παξάγνληα. Ο κηθξνειεγθηήο ελόο Arduino είλαη επίζεο πξν-

πξνγξακκαηηζκέλνο κε έλα θνξησηή εθθίλεζεο πνπ απινπνηεί ην θόξησκα ησλ 

πξνγξακκάησλ ζηε κλήκε flash on-chip, ζε ζύγθξηζε κε άιιεο ζπζθεπέο πνπ 

ρξεηάδνληαη ζπλήζσο έλαλ εμσηεξηθό πξνγξακκαηηζηή. Απηό θαζηζηά ηε ρξήζε ελόο 

Arduino απινύζηεξε, επηηξέπνληαο ηε ρξήζε ελόο ζπλεζηζκέλνπ ππνινγηζηή σο 

πξνγξακκαηηζηή. Δπί ηνπ παξόληνο, ην optiboot bootloader είλαη ην πξνεπηιεγκέλν 

πξόγξακκα εθθίλεζεο εγθαηεζηεκέλν ζηνλ Arduino UNO.  

ε ελλνηνινγηθό επίπεδν, όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο Arduino, όιεο νη θάξηεο είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο ζε κηα ζεηξηαθή 

ζύλδεζε. Η εθαξκνγή ηνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ έθδνζε πιηθνύ. Μεξηθέο 

ζεηξηαθέο πιαθέηεο Arduino πεξηιακβάλνπλ έλα θύθισκα επηινγέα επηπέδνπ, γηα ηε 

κεηαηξνπή κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ ινγηθήο RS-232 θαη ησλ ζεκάησλ επηπέδνπ TTL. Οη 

ηξέρνπζεο πιαθέηεο Arduino έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί κέζσ ηνπ Universal Serial Bus 

(USB), πνπ πινπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηζηπ πξνζαξκνγέα USB-to-serial, όπσο ην FTDI 
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FT232. Οξηζκέλεο πιαθέηεο, όπσο νη πιαθέηεο UNO ησλ κεηέπεηηα κνληέισλ, 

αληηθαηέζηεζαλ ην ηζηπ FTDI κε έλα μερσξηζηό ηζηπ AVR πεξηέρνληαο firmware 

USB-to-serial, ην νπνίν είλαη επαλαπξνγξακκαηηδνκέλν κέζσ ηνπ δηθνύ ηνπ header 

ηεο ICSP. Άιιεο παξαιιαγέο, όπσο ην Arduino Mini θαη ην αλεπίζεκν Boarduino, 

ρξεζηκνπνηνύλ κηα απνζπώκελε θάξηα πξνζαξκνγέα ή θαιώδην USB-to-serial, 

Bluetooth ή άιιεο κεζόδνπο. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηα παξαδνζηαθά εξγαιεία 

κηθξνειεγθηή αληί ηνπ Arduino IDE, ρξεζηκνπνηείηαη πξόηππνο πξνγξακκαηηζκόο 

AVR ISP. 

Η πιαθέηα Arduino εθζέηεη ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο αθίδεο I/ O ηνπ κηθξνειεγθηή 

γηα ρξήζε από άιια θπθιώκαηα. Οη Diecimila, Duemilanove, θαη ε ηξέρνπζα Uno 

παξέρνπλ 14 ςεθηαθέο αθίδεο Ι/ Ο, έμη από ηηο νπνίεο κπνξεί λα παξάγνπλ 

δηακνξθσκέλα ζήκαηα πιάηνπο παικνύ, θαη έμη αλαινγηθέο εηζόδνπο, νη νπνίεο 

κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο έμη ςεθηαθέο αθίδεο I/ O. Απηέο νη 

θαξθίηζεο είλαη ζηελ θνξπθή ηεο πιαθέηαο, κέζσ ζπιεθώλ ππνδνρέσλ 2,5 mm. 

Αξθεηέο plug-in αζπίδεο εθαξκνγήο είλαη επίζεο εκπνξηθά δηαζέζηκα. Οη πιαθέηεο 

Arduino Nano, ην Boarduino, θαη ε πιαθέηα Bare Bones ζπκβαηή κε Arduino, 

κπνξνύλ λα παξέρνπλ αθίδεο αξζεληθήο θεθαιίδαο ζηελ θάησ πιεπξά ηεο πιαθέηαο 

πνπ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζε solderless breadboards.  

Τπάξρνπλ πνιιέο πιαθέηεο ζπκβαηέο κε Arduino θαη κε πξνέιεπζε Arduino. 

Μεξηθέο είλαη ιεηηνπξγηθά ηζνδύλακεο κε κηα Arduino θαη κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ελαιιαθηηθά. Πνιιέο εληζρύνπλ ηε βαζηθή Arduino κε ηελ 

πξνζζήθε νδεγώλ εμόδνπ, ζπρλά γηα ρξήζε ζηελ εθπαίδεπζε ζε επίπεδν ζρνιείνπ 

γηα ηελ απινπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο κηθξώλ ξνκπόη. Άιιεο είλαη ειεθηξηθά 

ηζνδύλακεο, αιιά αιιάδνπλ ηνλ παξάγνληα κνξθήο, κεξηθέο θνξέο δηαηεξώληαο ηε 

ζπκβαηόηεηα κε ηηο αζπίδεο, θαη άιιεο θνξέο, όρη. Μεξηθέο παξαιιαγέο 

ρξεζηκνπνηνύλ εληειώο δηαθνξεηηθνύο επεμεξγαζηέο, κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ζπκβαηόηεηαο. 
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1.3.Πλεονεκηήμαηα σπήζηρ Arduino 

 

Υάξε ζηελ απιή θαη πξνζηηή εκπεηξία ηνπ ρξήζηε ηεο, ε Arduino έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε ρηιηάδεο δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα θαη εθαξκνγέο. Σν ινγηζκηθό 

Arduino είλαη εύθνιν ζηε ρξήζε γηα αξράξηνπο, αιιά θαη αξθεηά επέιηθην γηα 

πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο. Σξέρεη ζε Mac, Windows θαη Linux. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη 

νη καζεηέο κπνξνύλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ρακεινύ θόζηνπο 

επηζηεκνληθώλ νξγάλσλ, γηα λα απνδείμεη ηηο αξρέο ηεο ρεκείαο θαη ηεο θπζηθήο, ή 

γηα λα μεθηλήζνπλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηε ξνκπνηηθή. ρεδηαζηέο θαη 

αξρηηέθηνλεο δεκηνπξγνύλ δηαδξαζηηθά πξσηόηππα, κνπζηθνί θαη θαιιηηέρλεο ηελ 

ρξεζηκνπνηνύλ γηα ξπζκίζεηο θαη γηα λα πεηξακαηηζηνύλ κε λέα κνπζηθά όξγαλα. Η 

Arduino είλαη έλα βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ απόθηεζε γλώζεσλ πάλσ ζε λέα 

πξάγκαηα. Ο νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο νδεγίεο ηνπ θηη βήκα πξνο 

βήκα, ή λα κνηξαζηεί ηηο ηνπ ηδέεο ηνπ κε ηα άιια κέιε ηεο θνηλόηεηαο Arduino. 

Τπάξρνπλ πνιινί άιινη κηθξνειεγθηέο θαη πιαηθόξκεο κηθξνειεγθηή πνπ δηαηίζεληαη 

γηα ηε θπζηθό computing. Οη Parallax Basic Stamp, Netmedia BX24, Phidgets, 

Handyboard ηνπ MIT, θαη πνιινί άιινη πξνζθέξνπλ παξόκνηα ιεηηνπξγηθόηεηα. Όια 

απηά ηα αθαηξνύλ ηηο δύζθνιεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ κηθξνειεγθηώλ 

θαη ην επαλαπξνζδηνξίδνπλ ζε έλα παθέην εύθνιν ζηε ρξήζε. Η Arduino απινπνηεί 

επίζεο ηε δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο κε κηθξνειεγθηέο, αιιά πξνζθέξεη επηπιένλ 

πιενλεθηήκαηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο καζεηέο, θαη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

εξαζηηέρλεο ζε ζρέζε κε άιια ζπζηήκαηα: 

Δίλαη αλέμνδε – Οη πιαθέηεο Arduino είλαη ζρεηηθά θζελέο ζε ζύγθξηζε κε άιιεο 

πιαηθόξκεο κηθξνειεγθηή. Η ιηγόηεξν αθξηβή έθδνζε κνλάδαο Arduino κπνξεί λα 

ζπλαξκνινγεζεί κε ην ρέξη, θαη αθόκε θαη νη πξν-ζπλαξκνινγεκέλεο κνλάδεο 

Arduino θνζηίδνπλ ιηγόηεξν από 50 δνιάξηα. 

Δίλαη Cross-platform - Σν ινγηζκηθό ηεο Arduino (IDE) ηξέρεη ζε ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα Windows, Macintosh OSX θαη Linux. Σα πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα 

κηθξνειεγθηή πεξηνξίδνληαη ζηα Windows. 

Απιό, ζαθέο πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ - Σν ινγηζκηθό ηεο Arduino (IDE) είλαη 

εύθνιν ζηε ρξήζε γηα αξράξηνπο, αιιά θαη αξθεηά επέιηθην γηα πξνρσξεκέλνπο 
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ρξήζηεο ώζηε λα επσθειεζνύλ από απηό θαη εθείλνη. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ην όηη βαζίδεηαη ζην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ 

επεμεξγαζίαο, έηζη ώζηε νη καζεηέο πνπ καζαίλνπλ λα πξνγξακκαηίδνπλ ζε απηό ην 

πεξηβάιινλ ζα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην πώο ιεηηνπξγεί ην IDE ηεο Arduino. 

Λνγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα θαη επεθηάζηκν - Σν ινγηζκηθό ηεο Arduino 

δεκνζηεύεηαη σο εξγαιείν αλνηθηνύ θώδηθα, πνπ δηαηίζεηαη γηα επέθηαζε από 

έκπεηξνπο πξνγξακκαηηζηέο. Η γιώζζα κπνξεί λα επεθηαζεί κέζσ ησλ βηβιηνζεθώλ 

ηεο C ++, θαη όζνη ζέινπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο κπνξνύλ λα 

θάλνπλ ην άικα από ηελ Arduino ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ AVR C ζηελ νπνίν 

είλαη βαζηζκέλε. Οκνίσο, κπνξεί λα πξνζζέζεη ηνλ θώδηθα AVR-C απεπζείαο ζην 

πξόγξακκα Arduino. 

Τιηθό αλνηρηνύ θώδηθα θαη επεθηάζηκν - Σα ζρέδηα ησλ πιαθεηώλ Arduino 

δεκνζηέπνληαη κε άδεηα Creative Commons, έηζη ώζηε νη έκπεηξνη ζρεδηαζηέο 

θπθισκάησλ λα κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο έθδνζε κνλάδαο, 

επεθηείλνληάο ηελ θαη βειηηώλνληαο ηελ. Αθόκα θαη νη ζρεηηθά άπεηξνη ρξήζηεο 

κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ πάλσ ζηελ έθδνζε breadboard ηεο κνλάδαο, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαλνήζνπλ πώο ιεηηνπξγεί θαη λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΙΘΗΣΗΡΔ 
 

ην θεθάιαην απηό ζα αλαιύζνπκε ηελ έλλνηα ησλ αηζζεηήξσλ γεληθόηεξα. Ση ηύπνπ 

αηζζεηήξεο κπνξνύκε λα ζπλαληήζνπκε γεληθά ζην εκπόξην, πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο 

ζε γεληθέο γξακκέο, πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο θαη πνηα ηα 

κεηνλεθηήκαηα. Θα δνύκε επίζεο ηνπο πεξηζζόηεξν ρξεζηκνπνηνύκελνπο αηζζεηήξεο 

θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηα είδε ησλ αηζζεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο δηαθόξσλ 

ηύπσλ θαιιηέξγεηεο. 

 

 

2.1.Γενικά για ηοςρ αιζθηηήπερ 

 

Οη αηζζεηήξεο είλαη εμειηγκέλεο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά γηα λα 

αληρλεύζνπλ θαη λα αληαπνθξηζνύλ ζε ειεθηξηθά ή νπηηθά ζήκαηα. Έλαο αηζζεηήξαο 

κεηαηξέπεη ηε θπζηθή παξάκεηξν (γηα παξάδεηγκα: ηελ ζεξκνθξαζία, ηελ αξηεξηαθή 

πίεζε, ηελ πγξαζία, ηελ ηαρύηεηα, θ.ιπ.) ζε έλα ζήκα πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί 

ειεθηξηθά. Αο εμεγήζνπκε ην παξάδεηγκα ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ο πδξάξγπξνο ζην 

ζεξκόκεηξν γπαιηνύ, δηαζηέιιεη θαη ζπζηέιιεη ην πγξό γηα λα κεηαηξέςεη ηε 

κεηξεκέλε ζεξκνθξαζία πνπ κπνξεί λα δηαβαζηεί από έλα άηνκν ζηνλ 

βαζκνλνκεκέλν γπάιηλν ζσιήλα. 

 

Δηθόλα 1. Γηάθνξνη ηύπνη αηζζεηήξωλ 
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Τπάξρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε όηαλ ζα επηιέμεη 

θαλείο έλα αηζζεηήξα. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη:  

1. Η Αθξίβεηα  

2. Η πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε – ζπλήζσο έρεη όξηα ζεξκνθξαζίαο/ πγξαζίαο 

3. Σν θάζκα όξην κέηξεζεο ηνπ αηζζεηήξα  

4. Η βαζκνλόκεζε – Οπζηαζηηθή γηα ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο ζπζθεπέο 

κέηξεζεο, θαζώο ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηαβάδεηαη θάηη αιιάδεη κε ηνλ θαηξό  

5. Αλάιπζε – Μηθξόηεξε πξνζαύμεζε αληρλεύεηαη από ηνλ αηζζεηήξα  

6. Κόζηνο  

7. Δπαλαιεςηκόηεηα – Η αλάγλσζε, ε νπνία πνηθίιιεη, κεηξάηαη 

επαλεηιεκκέλσο ζην ίδην πεξηβάιινλ. 

Οη αηζζεηήξεο θαηαηάζζνληαη ζηα αθόινπζα θξηηήξηα:  

1. Κύξηα πνζόηεηα εηζόδνπ (κεηξεηέα)  

2. Αξρέο κεηαγσγήο (Υξεζηκνπνηώληαο θπζηθέο θαη ρεκηθέο επηδξάζεηο)  

3. Τιηθό θαη Σερλνινγία 

4. Ιδηόηεηα 

5. Δθαξκνγή  

Η αξρή κεηαγσγήο είλαη ηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε. πλήζσο, ηα θξηηήξηα πιηθώλ θαη ηερλνινγίαο έρνπλ 

επηιεγεί από ηελ νκάδα αλάπηπμεο ησλ κεραληθώλ. 
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Δηθόλα 2. Γηάθνξεο ηππνινγίεο αηζζεηήξωλ 

 

Η θαηάηαμε κε βάζε ηελ ηδηόηεηα γίλεηαη σο θάησζη: 

1. Θεξκνθξαζία – ζεξκίζηνξεο, ζεξκνζηνηρεία θαη πνιιά άιια. 

2. Πίεζε – νπηηθέο ίλεο, θελό, καλόκεηξα κε βάζε ειαζηηθό πγξό, θ.ιπ. 

3. Ρνή – Ηιεθηξνκαγλεηηθή, δηαθνξηθήο πίεζεο, κεηαηόπηζεο ζέζεο, ζεξκηθήο 

κάδαο, θ.ιπ. 
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4. Αηζζεηήξεο Δπίπεδνπ – δηαθνξηθήο πίεζεο, ππεξήρσλ ξαδηνζπρλνηήησλ, 

ξαληάξ, ζεξκηθήο κεηαηόπηζεο, θ.ιπ. 

5. Δγγύηεηα θαη κεηαηόπηζε – θσηνειεθηξηθή, ρσξεηηθή, καγλεηηθή, κε 

ππεξήρνπο. 

6. Βηναηζζεηήξεο – αληηερεηηθό θάηνπηξν, ειεθηξνρεκηθόο, επηθάλεηα 

ζπληνληζκνύ Plasma, πνηελζηνκεηξηθόο πξνζπειάζηκνο από θσο. 

7. Δηθόλαο  

8. Φπζηθνύ αεξίνπ θαη ρεκηθώλ – εκηαγσγόο, ππεξύζξσλ, αγσγηκόηεηαο 

Ηιεθηξνρεκηθόο. 

9. Δπηηάρπλζε – Γπξνζθόπην, επηηαρπλζηόκεηξν. 

10.  Άιια – Τγξαζία, αηζζεηήξαο πγξαζίαο, αηζζεηήξαο ηαρύηεηαο, κάδαο, 

αηζζεηήξαο θιίζεο, δύλακεο, ην ημώδνπο. 

Η θαηάηαμε κε βάζε ηελ εθαξκνγή είλαη όπσο δίλεηαη παξαθάησ:  

 Διέγρνπ βηνκεραληθήο δηαδηθαζία, κέηξεζεο θαη απηνκαηηζκνύ 

 Με-βηνκεραληθήο ρξήζεο ζε αεξνζθάθε, ηαηξηθά πξντόληα, απηνθίλεηα, 

ειεθηξνληθά είδε επξείαο θαηαλάισζεο, θαη άιινπο ηύπνπο αηζζεηήξσλ. 

Οη αηζζεηήξεο κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ αλάινγα κε ηελ ηζρύ ή ηελ απαίηεζε 

παξνρήο ελέξγεηαο ησλ αηζζεηήξσλ:  

 Δλεξγόο αηζζεηήξαο: Οη αηζζεηήξεο πνπ απαηηνύλ ηξνθνδνζία ξεύκαηνο, 

νλνκάδνληαη ελεξγνί αηζζεηήξεο.  

 Παζεηηθόο αηζζεηήξαο: Οη αηζζεηήξεο πνπ δελ απαηηνύλ παξνρή ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο, νλνκάδνληαη παζεηηθνί αηζζεηήξεο.  

Τπό ηηο ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο εθαξκνγέο, νη αηζζεηήξεο κπνξνύλ λα 

ηαμηλνκεζνύλ ζε νκάδεο σο εμήο:  
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 Δπηηαρπλζηόκεηξα - Απηά βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία κηθξνειεθηξν-

κεραληθνύ αηζζεηήξα.  

 Βηναηζζεηήξεο - Απηνί βαζίδνληαη ζηελ ειεθηξνρεκηθή ηερλνινγία.  

 Αηζζεηήξεο Δηθόλαο - Απηνί βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία CMOS. 

Υξεζηκνπνηνύληαη ζε ειεθηξνληθά είδε επξείαο θαηαλάισζεο, ηε ρξήζε 

βηνκεηξηθώλ ζηνηρείσλ, ηελ θπθινθνξία θαη ηελ επνπηεία ηεο αζθάιεηαο θαη 

ηεο απεηθόληζεο ηνπ ππνινγηζηή.  

 Αληρλεπηέο Κίλεζεο - Απηνί βαζίδνληαη ζηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία, ζηνπο 

ππεξήρνπο, θαη ηελ ηερλνινγία κηθξνθπκάησλ/ ξαληάξ. Υξεζηκνπνηνύληαη ζε 

βηληενπαηρλίδηα θαη πξνζνκνηώζεηο, ζηελ ελεξγνπνίεζε θσηόο θαη ζηελ 

αλίρλεπζε αζθαιείαο (Vetelino & Reghu, 2010, Webster, 1999, Sinclair, 

2000). 

 

 

2.2.Ταξινόμηζη ηων ζθαλμάηων μέηπηζηρ 

 

Έλαο θαιόο αηζζεηήξαο ππαθνύεη ζηνπο αθόινπζνπο θαλόλεο:  

 Δίλαη επαίζζεηνο ζηελ κεηξνύκελε ηδηόηεηα θαη κόλν  

 Γελ είλαη επαίζζεηνο ζε θάζε άιιε ηδηόηεηα πνπ ελδέρεηαη λα ζπλαληήζεη 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ  

 Γελ επεξεάδεη ηε κεηξνύκελε ηδηόηεηα  

Οη ηδαληθνί αηζζεηήξεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα είλαη γξακκηθνί ή γξακκηθνί σο πξνο 

θάπνηα απιή καζεκαηηθή ζπλάξηεζε κέηξεζεο, ηππηθά ινγαξηζκηθή. Η έμνδνο ελόο 

ηέηνηνπ αηζζεηήξα είλαη έλα αλαινγηθό ζήκα θαη γξακκηθά αλάινγν κε ηελ αμία ή 

ηελ απιή ζπλάξηεζε ηεο κεηξνύκελεο ηδηνθηεζίαο (Καινβξέθηεο & Καηέβαο, 2012: 

78). Η επαηζζεζία ζηε ζπλέρεηα νξίδεηαη σο ν ιόγνο κεηαμύ ηνπ ζήκαηνο εμόδνπ θαη 

ηεο κεηξνύκελεο ηδηόηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο αηζζεηήξαο κεηξά ηελ 
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ζεξκνθξαζία θαη έρεη έμνδν ηάζεο, ε επαηζζεζία είλαη κία ζηαζεξά κε κνλάδα V/K. 

Ο αηζζεηήξαο απηόο είλαη γξακκηθόο, επεηδή ε αλαινγία είλαη ζηαζεξή ζε όια ηα 

ζεκεία κέηξεζεο.  

Γηα λα ηεζεί ζε επεμεξγαζία ή ρξήζε ζε ςεθηαθό εμνπιηζκό, έλαο αηζζεηήξαο 

αλαινγηθνύ ζήκαηνο, απηό ζα πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε έλα ςεθηαθό ζήκα, κε ηε 

ρξήζε ελόο κεηαηξνπέα αλαινγηθνύ πξνο ςεθηαθό. 

 

 

2.3.Αποκλίζειρ αιζθηηήπων 

 

Δάλ ν αηζζεηήξαο δελ είλαη ηδαληθόο, κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ δηάθνξνη ηύπνη 

απνθιίζεσλ όπσο: 

 Η επαηζζεζία κπνξεί λα δηαθέξεη ζηελ πξάμε από ηελ θαζνξηζκέλε ηηκή. 

Απηό νλνκάδεηαη ζθάικα επαηζζεζίαο, αιιά ν αηζζεηήξαο είλαη αθόκε 

γξακκηθόο. 

 Γεδνκέλνπ όηη ην θάζκα ηνπ ζήκαηνο εμόδνπ είλαη πάληα πεξηνξηζκέλν, ην 

ζήκα εμόδνπ ζα θηάζεη ηειηθά ζην ειάρηζην ή ζην κέγηζην όηαλ ε κεηξνύκελε 

ηδηόηεηα ππεξβαίλεη ηα όξηα. Σν εύξνο πιήξνπο θιίκαθαο θαζνξίδεη ηηο 

κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο ηεο κεηξνύκελεο ηδηόηεηαο. 

 Δάλ ην ζήκα εμόδνπ δελ είλαη κεδέλ, όηαλ ε κεηξνύκελε ηδηόηεηα είλαη κεδέλ, 

ν αηζζεηήξαο έρεη έλα αληηζηάζκηζκα. Απηό νξίδεηαη σο ε έμνδνο ηνπ 

αηζζεηήξα ζε κεδεληθή είζνδν. 

 Δάλ ε επαηζζεζία δελ είλαη ζηαζεξή ζε όιν ην εύξνο ηνπ αηζζεηήξα, απηό 

νλνκάδεηαη κε γξακκηθόηεηα. πλήζσο απηό νξίδεηαη από ην πνζό ε έμνδνο 

δηαθέξεη από ηελ ηδαληθή ζπκπεξηθνξά ζε όιν ην εύξνο ηνπ αηζζεηήξα, πνπ 

ζπρλά ζεκεηώλεηαη σο πνζνζηό ηνπ πιήξνπο θάζκαηνο. 

 Δάλ ε απόθιηζε πξνθαιείηαη από κηα ηαρεία κεηαβνιή ηεο κεηξνύκελεο 

ηδηόηεηαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ππάξρεη έλα δπλακηθό ζθάικα. πρλά, 
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απηή ε ζπκπεξηθνξά πεξηγξάθεηαη κε έλα πξνζρέδην πνπ παξνπζηάδεη ην 

ζθάικα ηεο επαηζζεζίαο θαη ηελ κεηαηόπηζε θάζεο σο ζπλάξηεζε ηεο 

ζπρλόηεηαο ελόο πεξηνδηθνύ ζήκαηνο εηζόδνπ. 

 Δάλ ην ζήκα εμόδνπ αιιάδεη αξγά αλεμάξηεηα από ηελ κεηξνύκελε ηδηόηεηα, 

απηό νξίδεηαη σο εθηξνπή. 

 Η καθξνπξόζεζκε κεηαβνιή ζπλήζσο δείρλεη κηα αξγή ππνβάζκηζε ησλ 

ηδηνηήησλ ηνπ αηζζεηήξα πάλσ ζε έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

 Ο ζόξπβνο είλαη κηα ηπραία απόθιηζε ηνπ ζήκαηνο πνπ κεηαβάιιεηαη ζην 

ρξόλν. 

 Η πζηέξεζε είλαη έλα ζθάικα πνπ πξνθαιείηαη όηαλ ε κεηξνύκελε ηδηόηεηα 

αληηζηξέθεη ηελ θαηεύζπλζε, αιιά ππάξρεη θάπνηα πεπεξαζκέλε πζηέξεζε 

ζην ρξόλν γηα ηνλ αηζζεηήξα ώζηε λα αληαπνθξηζεί, δεκηνπξγώληαο κηα 

δηαθνξεηηθή αληηζηάζκηζε ζθάικαηνο ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε από 

ό, ηη ζηελ άιιε. 

 Αλ ν αηζζεηήξαο έρεη ςεθηαθή έμνδν, ε έμνδνο είλαη νπζηαζηηθά κηα 

πξνζέγγηζε ηεο κεηξνύκελεο ηδηόηεηαο. Σν ζθάικα πξνζέγγηζεο επίζεο 

νλνκάδεηαη ζθάικα ςεθηνπνίεζεο. 

 Δάλ ην ζήκα παξαθνινπζείηαη ςεθηαθά, ν πεξηνξηζκόο ηεο ζπρλόηεηαο 

δεηγκαηνιεςίαο κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη δπλακηθό ιάζνο, ή εάλ ε 

κεηαβιεηή ή ν πξνζηηζέκελνο ζόξπβνο αιιάμεη πεξηνδηθά ζε κία ζπρλόηεηα 

θνληά ζε έλα πνιιαπιάζην ηνπ ξπζκνύ δεηγκαηνιεςίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ζθάικαηα παξαπνίεζεο. 

 Ο αηζζεηήξαο κπνξεί ζε θάπνην βαζκό λα είλαη επαίζζεηνο ζε ηδηόηεηεο, 

εθηόο από ηελ ηδηόηεηα πνπ κεηξάηαη. Γηα παξάδεηγκα, νη πεξηζζόηεξνη 

αηζζεηήξεο επεξεάδνληαη από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. 

Όιεο απηέο νη απνθιίζεηο κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ σο ζπζηεκαηηθά ή ηπραία 

ζθάικαηα. Σα ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα κπνξνύλ κεξηθέο θνξέο λα αληηζηαζκηζηνύλ 

κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ είδνπο ζηξαηεγηθήο βαζκνλόκεζεο. Ο ζόξπβνο είλαη έλα 

ηπραίν ζθάικα πνπ κπνξεί λα κεησζεί κε επεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο, όπσο ην 
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θηιηξάξηζκα, ζπλήζσο ζε βάξνο ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηζζεηήξα 

(Yamasaki, 1996, Λνπηξίδεο, 2008). 

 

 

2.4.Ανάλςζη 

 

Η αλάιπζε ηνπ αηζζεηήξα είλαη ε κηθξόηεξε αιιαγή πνπ κπνξεί λα αληρλεύζεη ζηελ 

πνζόηεηα πνπ κεηξά. πρλά ζε κηα ςεθηαθή νζόλε, ην ιηγόηεξν ζεκαληηθό ςεθίν ζα 

παξνπζηάζεη δηαθπκάλζεηο, πνπ δείρλνπλ όηη νη αιιαγέο απηνύ ηνπ κεγέζνπο έρνπλ 

κόιηο αλαιπζεί. Η αλάιπζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αθξίβεηα κε ηελ νπνία γίλεηαη ε 

κέηξεζε. Γηα παξάδεηγκα, έλαο αληρλεπηήο ζάξσζεο ζήξαγγαο (κηα ιεπηή άθξε 

θνληά ζε κηα επηθάλεηα ζπιιέγεη έλα ξεύκα ειεθηξνλίσλ ζεξάγγσλ) κπνξεί λα 

αλαιύζεη ηα άηνκα θαη ηα κόξηα (Λνπηξίδεο, 2008: 92). 

 

 

2.5.Ενδεικηικοί ηύποι αιζθηηήπων 

 

ηελ θάζε απηή κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο αηζζεηήξσλ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα κπνξνύκε λα αλαθεξζνύκε ζε νξηζκέλνπο ελδεηθηηθνύο ηύπνπο.  

Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο είλαη: 

 Δπηηάρπλζεο/ Γόλεζεο 

 Αθνπζηηθνί/ Τπεξήρσλ  

 Υεκηθνί/ Αεξίνπ  

 Ηιεθηξηθνί/ Μαγλεηηθνί 

 Ρνήο 

 Γύλακεο/ Φνξηίνπ/ Ρνπήο/ Καηαπόλεζεο 
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 Τγξαζίαο  

 Γηαξξνήο/ Δπίπεδνπ  

 Σερλεηήο Όξαζεο 

 Οπηηθνί  

 Κίλεζεο/ Σαρύηεηαο/ Κπβηζκνύ  

 Θέζεο/ Παξνπζίαο/ Δγγύηεηαο 

 Πίεζεο 

 Θεξκνθξαζίαο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΔ ΣΟ APP INVENTOR 

 

Σν App Inventor γηα Android είλαη έλα πεξηβάιινλ νπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ πνπ 

παξερόηαλ αξρηθά από ηελ Google, θαη ηώξα δηαηίζεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη από ην 

ΜΙΣ. Σν Google App Inventor δηαηέζεθε ζην θνηλό γηα πξώηε θνξά ην ηέινο ηνπ 

2010 θαη κεηά από έλα ρξόλν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2011 ε Google ηεξκάηηζε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαη ην έθαλε open source. Σν App Inventor 

μαλαδηαηέζεθε ζην θνηλό, πιένλ κε όλνκα ΜΙΣ App Inventor σο beta service  (ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2012), από ην MIT Center for Mobile Learning κεηά ηελ αλάιεςε ηνπ 

έξγνπ από ηελ Google. 

Σν App Inventor είλαη έλα on-line πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

γηα ηελ αλάπηπμε  εθαξκνγώλ κε ην App Inventor  είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ελόο 

θπιινκεηξεηή (web browser) θαη ελόο ζπλδεδεκέλνπ ηειέθσλνπ κε Android ή ελόο 

εμνκνησηή ηειεθώλνπ. 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ App Inventor επηηξέπεη ζε νπνηνλδήπνηε είλαη εμνηθεησκέλνο κε 

ηνλ πξνγξακκαηηζκό ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ λα δεκηνπξγεί εθαξκνγέο γηα 

ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android.  Υξεζηκνπνηεί έλα γξαθηθό πεξηβάιινλ 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε, παξόκνην κε ηνπ  Scratch θαη ηεο StarLogo TNG, ην 

νπνίν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζέξλνπλ θαη λα αθήλνπλ πιαθίδηα δεκηνπξγώληαο 

έηζη εθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα ηξέμνπλ ζε Android, ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

ζήκεξα πνιιώλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ. 

Δηδηθόηεξα ην γξαθηθό πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ App Inventor απνηειείηαη 

από: 

Σνλ App Inventor Designer, όπνπ επηιέγνληαη  ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηεο 

εθαξκνγήο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί 

Σνλ App Inventor Blocks Editor, όπνπ ιακβάλεη ρώξα ν θαζνξηζκόο – 

πξνγξακκαηηζκόο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ βαζηθώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο εθαξκνγήο 

κε ζύξζηκν πιαθηδίσλ. Δδώ ν πξνγξακκαηηζκόο ζπκβαίλεη κε δόκεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ  κε νπηηθό ηξόπν, ηαηξηάδνληαο πιαθίδηα καδί όπσο  ηα θνκκάηηα ελόο 

πάδι.  
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Η εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγείηαη  εκθαλίδεηαη ζην ζπλδεδεκέλν ηειέθσλν ή ζηνλ 

εμνκνησηή ηειεθώλνπ, βήκα-πξνο-βήκα, όπσο πξνζηίζεληαη  θνκκάηηα ζε απηή, ώζηε 

λα είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο θαζώο απηή ρηίδεηαη. Με ηελ νινθιήξσζε 

ηεο  εθαξκνγήο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα  παθεηαξίζκαηνο ηεο εθαξκνγήο έηζη ώζηε λα 

είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ηεο ζε Android ζπζθεπέο. 

 

 

3.1.Σηοισεία για ηο App Inventor 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ην App Inventor είλαη web εθαξκνγή θαη απηό 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό αθνύ παξέρεη ηξία ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. Μπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη από νπνηνδήπνηε Η/Τ πνπ έρεη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν αξθεί λα έρεη 

εγθαηεζηεκέλν έλα πεξηεγεηή. Ο πεξηνξηζκόο πνπ ππάξρεη είλαη, όηη νη κόλνη 

πεξηεγεηέο πνπ είλαη ζπκβαηνί πξνο ην παξόλ κε ην App Inventor, είλαη ν Mozilla 

Firefox θαη ν Google Chrome. Ο ρξήζηεο δε ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζεη ηελ 

εθαξκνγή ζηνλ Η/Τ ηνπ. Δπίζεο, νπνηεδήπνηε ελζσκαηώλεηαη κηα αλαβάζκηζε, δε 

ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο λα ηελ θαηεβάζεη θαη λα ηελ εγθαηαζηήζεη, αθνύ όια γίλνληαη 

απηόκαηα ρσξίο εθείλνο λα επέκβεη ζηε δηαδηθαζία. Όηαλ ζα κπεη ζην App Inventor 

ζα ελεκεξσζεί όηη έρεη γίλεη αλαβάζκηζε. Αθόκα, όια ηα πξνγξάκκαηα πνπ γξάθεη ν 

ρξήζηεο απνζεθεύνληαη ζην cloud θαη έηζη κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε απηά, από 

νπνηαδήπνηε ζπζθεπή (ππνινγηζηήο, ηακπιέηα, έμππλν θηλεηό ηειέθσλν) αξθεί λα 

ζπλδέεηαη κε ην internet. Παξάιιεια ε απνζήθεπζε ζην cloud ηνπ επηηξέπεη ην 

ρξήζηε λα έρεη αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ εθαξκνγώλ ηνπ. 

Σν App Inventor 2 έρεη αξθεηέο δηαθνξέο από ηνλ πξνθάηνρό ηνπ. Πξνζηέζεθαλ λέεο 

ιεηηνπξγίεο θαη βειηηώζεθε ην κελνύ ησλ επηινγώλ ζην νπνίν έρεη πξόζβαζε ν 

ρξήζηεο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ηα πην ελδηαθέξνληα. Η βαζηθή αιιαγή είλαη 

ην web πεξηβάιινλ, ζε αληίζεζε κε ηελ έθδνζε 1 πνπ απαηηνύζε από ην ρξήζηε ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Ο ηύπνο αξρείν ηνπ πεγαίνπ 

θώδηθα έγηλε aia ζε αληίζεζε κε ην zip πνπ ίζρπε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη 

λέεο ζην Designer Mode ή ζην Blocks Mode (πνπ ζηελ πξνεγνύκελε έθδνζε δελ 

επηηξεπόηαλ). ηε ζειίδα ησλ κπινθ, ε ηαμηλόκεζε ηνπο έρεη αιιάμεη θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηα αξηζηεξά ηεο νζόλεο. Οη δηαδηθαζίεο (κνηάδνπλ πνιύ κε ηηο 
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κεζόδνπο), απέθηεζαλ δηθηά ηνπο θαηεγνξία. Δπηπιένλ κηθξέο αιιά ζεκαληηθέο 

αιιαγέο, πνπ βνεζνύλ ην ρξήζηε έγηλαλ ζηα ρξώκαηα, ηελ πξνζνκνίσζε, ζηηο 

κεηαβιεηέο αιιά θαη ζε νξηζκέλα κπινθ. 

 

Δηθόλα 3. Πεξηβάιινλ ηνπ App Inventor 

 

Σν κελνύ ηεο εθαξκνγήο, πεξηιακβάλεη έλα γξαθηθό πεξηβάιινλ πνπ ρσξίδεηαη ζε 

ηξία ηκήκαηα. ην θεληξηθό ηκήκα, θπξηαξρεί ε (ππνζεηηθή) νζόλε ηνπ smartphone. 

ηα αξηζηεξά, ππάξρνπλ νη θαηεγνξίεο κε ηα αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα πξνζζέζεη 

ζηελ νζόλε, κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ drag and drop θαη ζηα δεμηά ππάξρνπλ νη 

θαξηέιεο ηδηνηήησλ θαη ζπζηαηηθώλ όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ξπζκίζεη ην θάζε 

αληηθείκελν, πνπ έρεη πξνζζέζεη, μερσξηζηά. Η ινγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν 

ρξήζηεο, είλαη λα θηηάμεη πξώηα ην γξαθηθό πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ, 

επηιέγνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζέιεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαβεί από ην ρώξν 

ζρεδηάζεσο ζην ρώξν ησλ κπινθ όπνπ εθεί ζα δειώζεη κεηαβιεηέο θαη ιεηηνπξγίεο. 

ην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο ππάξρεη έλα κελνύ από drop down ηα νπνία παξέρνπλ 

επηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο. Σα κελνύ απηά είλαη Project από ην νπνίν δεκηνπξγείηαη 

λέν project, εηζαγσγή project από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, δηαγξαθή θαη 

απνζήθεπζε. Σν κελνύ Connect επηηξέπεη ηε δνθηκή ηεο εθαξκνγήο ζε πξνζνκνησηή, 

ή ζε θνξεηή ζπζθεπή. Σν κελνύ Build παξέρεη ζην ρξήζηε ηελ εθαξκνγή ζε δύν 
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κνξθέο. Η πξώηε δείρλεη έλα θώδηθα QR ώζηε ν ρξήζηεο κα θαηεβάζεη ηελ 

εθαξκνγή ζηε ζπζθεπή (άκεζα) θαη ε δεύηεξε παξάγεη ην apk ώζηε λα κεηαθεξζεί 

ζηε ζπζθεπή έκκεζα, π.ρ. κέζσ θαισδίνπ. Σν Help εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο έθδνζεο 

ηνπ App Inventor θαη ζπληνκεύζεηο γηα ηηο βηβιηνζήθεο, ην θόξνπκ θαη ηα καζήκαηα 

εθκάζεζεο. Σν My Projects εκθαλίδεη κηα ιίζηα κε όια ηα projects πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο θαη εκθαλίδεη εκεξνκελίεο δεκηνπξγίαο θαη ηειεπηαίαο 

ηξνπνπνίεζεο. Σν Guide αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν κε ην documentation ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηέινο, ην Report an Issue ρξεζηκεύεη ζηελ εκθάληζε ησλ πην ζπρλώλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο θαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ App Inventor. 

ηα δεμηά ηεο νζόλεο ππάξρνπλ ηα πζηαηηθά, νη Ιδηόηεηεο θαη ηα Μέζα. Σα 

ζπζηαηηθά, είλαη κηα ιίζηα πνπ πεξηιακβάλεη όια ηα αληηθείκελα πνπ έρεη 

ηνπνζεηήζεη ν ρξήζηεο ζηελ νζόλε ηνπ. Απηά, ηαμηλνκνύληαη αλάινγα κε ηε ζέζε 

ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε αιιαγή ηεο πξνεπηιεγκέλεο νλνκαζίαο ζε απηή πνπ επηζπκεί 

ν ρξήζηεο. Οη νλνκαζίεο απηέο είλαη πνιύ ρξήζηκεο γηαηί απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ζην πξνγξακκαηηζκό. Οη ηδηόηεηεο, αλαθέξνληαη ζε θάζε έλα από ηα αληηθείκελα πνπ 

έρεη βάιεη ζηελ νζόλε ν ρξήζηεο. Οη ηδηόηεηεο πεξηιακβάλνπλ ρξώκαηα, κεγέζε, 

αιιαγή δηάηαμεο, βνεζεηηθά κελύκαηα γηα ην ρξήζηε. Σα Μέζα, πεξηιακβάλνπλ όιεο 

ηηο εηθόλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή. Απηέο ηηο αλεβάδεη ν ρξήζηεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηηο ηνπνζεηεί εθεί πνπ επηζπκεί κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ρξήζηεο 

ζρεδηάδεη ην πεξηβάιινλ ηεο θάζε νζόλεο όπσο επηζπκεί κε ηε ρξήζε ησλ ζπζηαηηθώλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. ηε ζπλέρεηα, γηα ηελ θάζε κηα νζόλε κεηαβαίλεη ζηελ 

θαξηέια ησλ Blocks. 
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Δηθόλα 4. Σν πεξηβάιινλ ηωλ blocks 

 

Η θαξηέια ρσξίδεηαη ζε δύν ηκήκαηα όπνπ ζην αξηζηεξό βξίζθνληαη ηα κπινθ θαη 

ζηελ ππόινηπε νζόλε είλαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ν ρξήζηεο ηα ηνπνζεηεί. Σα 

κπινθ ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο. ηελ πξώηε είλαη ηα αλώλπκα κπινθ ηα νπνία 

ν ρξήζηεο ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα εθηειέζεη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. Έηζη ινηπόλ, απηά 

αθνξνύλ ηνλ έιεγρν κε ηε ρξήζε ηεο επαλαιεπηηθήο δνκή while αιιά θαη ησλ 

ζπλζεθώλ δηαθιάδσζεο if, if-then-else. Δπίζεο ζηε ζειίδα απηή, είλαη δηαζέζηκα 

κπινθ όπσο ην άλνηγκα άιιεο νζόλεο, θιείζηκν νζόλεο θαη θιείζηκν εθαξκνγήο. Όια 

ηα πξναλαθεξζέληα κπινθ έρνπλ πνξηνθαιί ρξώκα. ηε ζπλέρεηα είλαη ηα κπινθ ησλ 

ινγηθώλ πξάμεσλ. And, or, not, =. >, <, θαη νη ηηκέο true, false. Σν ρξώκα ησλ κπινθ 

είλαη πξάζηλν. Αθνινπζνύλ ηα καζεκαηηθά κπινθ, κε όιεο ηηο πξάμεηο, ηηκέο, 

ηπραίνπο αξηζκνύο, ζηξνγγπινπνηήζεηο, ηξηγσλνκεηξηθνύο αξηζκνύο, όπσο επίζεο θαη 

έιεγρνο αλ ην όξηζκα είλαη αξηζκόο. Σν ρξώκα απηώλ ησλ κπινθ είλαη κπιε. ηε 

ζπλέρεηα είλαη ηα κπινθ θεηκέλνπ. Οη εληνιέο ειέγρνπλ γηα αιθαξηζκεηηθά, 

κεηαηξέπνπλ θεθαιαία ζε πεδά θαη ην αληίζηξνθν, δηαζπνύλ έλα αιθαξηζκεηηθό ζηα 

θελά ηνπ θαη αληηθαζηζηνύλ έλα θείκελν. Σν ρξώκα πνπ αληηζηνηρεί ζηα κπινθ απηά, 

είλαη ην θνύμηα. Αθνινπζνύλ νη ιίζηεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θελέο 

ιίζηεο, ή λα ηνπνζεηήζεη αληηθείκελα ζ’ απηέο εμ αξρήο. Μπνξεί λα γίλεη έιεγρνο αλ 

έλα αληηθείκελν ππάξρεη ήδε ζηε ιίζηα, όπσο επίζεο θαη λα κεηξεζνύλ ηα 

αληηθείκελα κηαο ιίζηαο. Ο ρξήζηεο κε θαηάιιειεο εληνιέο κπνξεί λα πξνζζέζεη θαη 

λα αιιάμεη θάπνηα από ηα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο, λα αληηγξάςεη ηα ζηνηρεία κηαο ιίζηαο 
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ζε κηα άιιε θαη λα κεηαθεξζνύλ δεδνκέλα από πίλαθεο CSV θαη αθόκα λα θάλεη 

αλαδήηεζε ελόο αληηθεηκέλνπ ζε κηα ιίζηα. Σν ρξώκα ησλ ιηζηώλ είλαη γαιάδην. Σν 

κπινθ ησλ ρξσκάησλ επηηξέπεη ηελ εκθάληζε ησλ 13 πην γλσζηώλ ρξσκάησλ. Σα 

κπινθ ησλ κεηαβιεηώλ, επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία, αξρηθνπνίεζε, ηνπηθώλ θαη 

θαζνιηθώλ κεηαβιεηώλ. Σν ρξώκα ησλ κεηαβιεηώλ είλαη πνξηνθαιί. Σειεπηαίν 

κπινθ είλαη νη δηαδηθαζίεο. Σν ρξώκα ηνπο είλαη ην κσβ. 

Η δεύηεξε θαηεγνξία ησλ κπινθ, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα αληηθείκελα πνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε κηα νζόλε από ηνλ ίδην ην ρξήζηε. Γηα ην θάζε έλα αληηθείκελν ηεο 

νζόλεο, δηαηίζεηαη έλα ζεη εληνιώλ. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ κπινθ πνπ αθνξνύλ 

ηε δηαρείξηζε ηεο νζόλεο πνπ πξνβάιιεηαη ζην ρξήζηε θαη νη εληνιέο αθνξνύλ ηελ 

εκθάληζε κελπκάησλ θαη ηελ εθηέιεζε άιισλ δηαδηθαζηώλ. Σέηνηεο είλαη νη ηίηινη, 

αιιαγέο ρξσκάησλ, άλνηγκα θαη θιείζηκν κηα νζόλεο θαη ρξήζε εηθόλαο σο θόλην. Η 

ύπαξμε ηνπιάρηζηνλ κηαο νζόλεο ζε κηα εθαξκνγή είλαη δεδνκέλε. Σα κπινθ πνπ 

αθνξνύλ ηελ θάζε νζόλε ζρεηίδνληαη κε ην άλνηγκα θαη θιείζηκν κηαο άιιεο, ή κε 

ιεπηνκέξεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ίδηα. Σν ηειεπηαίν ζεκαίλεη όηη ξπζκίδνληαη 

παξάκεηξνη, όπσο ην θόλην, νη εηθόλεο, ηα ρξώκαηα θαη ε ζρεδηνθίλεζε. Μπνξνύλ λα 

ξπζκηζηνύλ ν πξνζαλαηνιηζκόο, ην ύςνο θαη ην πιάηνο ηεο νζόλεο. Γηα ηα 

αληηθείκελα εηθόλαο, ηα κπινθ αθνξνύλ ηε κεηαβνιή ηνπ κεγέζνπο ηεο, 

αληηθαηάζηαζή ηεο από άιιε θαη πξνζζήθε ζρεδηνθίλεζεο. Ο ρξήζηεο επηπιένλ, 

κπνξεί λα επηιέμεη πόηε ε εηθόλα ζα είλαη νξαηή θαη πόηε όρη, όπσο επίζεο θαη πνηα 

κελύκαηα ζα εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε. Σα αληηθείκελα δηάηαμεο έρνπλ κπινθ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

3.2.Δοκιμή εθαπμογήρ 

Γηα λα δνθηκάζεη ν ρξήζηεο ηελ εθαξκνγή πνπ έρεη θηηάμεη, κπνξεί λα επηιέμεη έλαλ 

από ηνπο ηξεηο ηξόπνπο πνπ πεξηγξάθνληαη. Ο πξώηνο από απηνύο είλαη ε ζύλδεζε 

ηνπ App Inventor κε ηε ζπζθεπή κέζσ Wi-Fi. Ο ρξήζηεο βιέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κπνξεί λα επέκβεη ζηνλ θώδηθα θαη λα θάλεη 

αιιαγέο. Οη αιιαγέο πεξλνύλ απηόκαην ζηε ζπζθεπή. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηή ε 

κέζνδνο, πξέπεη ζηε ζπζθεπή λα εγθαηαζηαζεί ην MIT AI2 Companion App πνπ 

είλαη δηαζέζηκν ζην Google Play. Ακέζσο κεηά πξαγκαηνπνηείηαη ε ζύλδεζε κεηαμύ 
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ηνπ App Inventor θαη ηεο ζπζθεπήο κέζσ θώδηθα QR ή κε ηελ εηζαγσγή ζηε 

ζπζθεπή ελόο θσδηθνύ πνπ παξέρεη ην App Inventor. Ακέζσο κεηά, ε εθαξκνγή 

πξέπεη λα εθηειεζηεί θαλνληθά θαη παξάιιεια ε δηεύζπλζε IP ηεο εκθαλίδεηαη θαη 

ζηνλ ππνινγηζηή. ε νπνηαδήπνηε νζόλε ηεο εθαξκνγήο θαη αλ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο, 

ν θώδηθαο ηεο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ. 

Ο δεύηεξνο ηξόπνο δνθηκήο είλαη ε ρξήζε ηνπ πξνζνκνησηή. Απηόο ν ηξόπνο επίζεο 

πξνηείλεηαη γη’ απηνύο πνπ ζέινπλ λα θηηάμνπλ εθαξκνγέο ρσξίο λα δηαζέηνπλ 

θάπνηα ζπζθεπή πνπ λα εθηειεί ην Λ Android. Σν κεηνλέθηεκα ηνπ πξνζνκνησηή 

είλαη όηη αξγεί λα δείμεη άιιεο νζόλεο θαη πνιιέο θνξέο θνιιάεη. Η δε εθθίλεζε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνζνκνησηή ρξεηάδεηαη πεξίπνπ δύν ιεπηά γηα λα εθθηλήζεη. Γηα λα 

γίλεη ε ρξήζε ηνπ πξνζνκνησηή πξέπεη ν ρξήζηεο λα εγθαηαζηήζεη ζηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ ην aiStarter, πνπ είλαη δηαζέζηκν κόλν γηα Windows θαη Linux. Οπνηαδήπνηε 

ζηηγκή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην apk αξρείν θαη λα ην κεηαθέξεη ζηε 

ζπζθεπή ηνπ γηα λα δνθηκάζεη ηελ εθαξκνγή. Ο ηξίηνο ηξόπνο δνθηκήο είλαη ε 

ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο κέζσ USB κε ηνλ ππνινγηζηή. 

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα θαηεβάζεη ην θαηάιιειν πξόγξακκα, αλάινγα κε ην Λ ηνπ 

ππνινγηζηή ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα αθνινπζήζεη ηα ίδηα βήκαηα κε ηνλ 

πξνεγνύκελν ηξόπν. ην ηέινο, πξέπεη λα δνθηκάζεη αλ ιεηηνπξγεί ε ζύλδεζε. Ο 

έιεγρνο ηεο ζύλδεζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ πεξηεγεηή. Δλδεηθηηθή ζύλδεζε κέζσ USB 

Οη απαηηήζεηο πνπ έρεη ην App Inventor είλαη: Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα windows XP ή 

αλώηεξν, GNU/Linux Ubuntu 8 ή αλώηεξν, Debian 5 ή αλώηεξν θαη Mac OS X 10.5 

ή αλώηεξν. Οη πεξηεγεηέο ηζηνζειίδσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη είλαη νη Firefox 3.6, 

Safari 5.0, Chrome 4.0 θαη όιεο νη κεηαγελέζηεξεο εθδόζεηο. Ο internet Explorer πξνο 

ην παξόλ δελ ππνζηεξίδεηαη. ρεηηθά κε ηε ζπζθεπή (ηειέθσλν ή ηακπιέηα), πξέπεη 

λα έρεη Λ Android 2.3 ή αλώηεξν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΩ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙ ΣΟ ARDUINO 

 

4.1.Μικποελεγκηέρ 

Σν Arduino βαζίδεηαη ζηνλ ATmega328, έλαλ 8-bit RISC κηθξνειεγθηή, ηνλ νπνίν 

ρξνλίδεη ζηα 16MHz. Ο ATmega328 δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κλήκε ηξηώλ ηύπσλ: 

 2Kb κλήκεο SRAM πνπ είλαη ε σθέιηκε κλήκε πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξνγξάκκαηά  γηα λα απνζεθεύνπλ κεηαβιεηέο, πίλαθεο 

θ.ιπ. θαηά ην runtime. Όπσο θαη ζε έλαλ ππνινγηζηή, απηή ε κλήκε ράλεη ηα 

δεδνκέλα ηεο όηαλ ε παξνρή ξεύκαηνο ζην Arduino ζηακαηήζεη ή αλ γίλεη 

reset. 

 1Kb κλήκεο EEPROM ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα «σκή» 

εγγξαθή/αλάγλσζε δεδνκέλσλ (ρσξίο datatype) αλά byte από ηα 

πξνγξάκκαηά  θαηά ην runtime. ε αληίζεζε κε ηελ SRAM, ε EEPROM δελ 

ράλεη ηα πεξηερόκελά ηεο κε απώιεηα ηξνθνδνζίαο ή reset νπόηε είλαη ην 

αλάινγν ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ. 

 32Kb κλήκεο Flash, από ηα νπνία ηα 2Kb ρξεζηκνπνηνύληαη από ην firmware 

ηνπ Arduino  πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ήδε ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ. Σν firmware 

απηό πνπ ζηελ νξνινγία ηνπ Arduino νλνκάδεηαη bootloader είλαη αλαγθαίν 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηθώλ  πξνγξακκάησλ ζηνλ κηθξνειεγθηή κέζσ ηεο 

ζύξαο USB, ρσξίο δειαδή λα ρξεηάδεηαη εμσηεξηθόο hardware programmer. 

Σα ππόινηπα 30Kb ηεο κλήκεο Flash ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε 

απηώλ αθξηβώο ησλ πξνγξακκάησλ, αθνύ πξώηα κεηαγισηηηζηνύλ ζηνλ 

ππνινγηζηή. Η κλήκε Flash, όπσο θαη ε EEPROM δελ ράλεη ηα πεξηερόκελά 

ηεο κε απώιεηα ηξνθνδνζίαο ή reset. Δπίζεο, ελώ ε κλήκε Flash ππό 

θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε runtime κέζα από ηα 

πξνγξάκκαηά , ιόγσ ηεο κηθξήο ζπλνιηθήο κλήκεο πνπ είλαη δηαζέζηκε ζε 

απηά (2Kb SRAM + 1Kb EEPROM), έρεη ζρεδηαζηεί κηα βηβιηνζήθε πνπ 

επηηξέπεη ηελ ρξήζε όζνπ ρώξνπ πεξηζζεύεη (30Kb κείνλ ην κέγεζνο ηνπ 

πξνγξάκκαηόο  ζε κεηαγισηηηζκέλε κνξθή). 
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4.2.Είζοδοι – Έξοδοι 

Καηαξρήλ ην Arduino δηαζέηεη ζεηξηαθό interface. Ο κηθξνειεγθηήο ATmega 

ππνζηεξίδεη ζεηξηαθή επηθνηλσλία, ηελ νπνία ην Arduino πξνσζεί κέζα από έλαλ 

ειεγθηή Serial-over-USB ώζηε λα ζπλδέεηαη κε ηνλ ππνινγηζηή κέζσ USB. Η 

ζύλδεζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

ζρεδηάδνληαη από ηνλ ππνινγηζηή ζην Arduino αιιά θαη γηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

ηνπ Arduino κε ηνλ ππνινγηζηή κέζα από ην πξόγξακκα ηελ ώξα πνπ εθηειείηαη.  

 

 

Δηθόλα 5. Δίζνδνη – Έμνδνη 

 

Δπηπιένλ, ζηελ πάλσ πιεπξά ηνπ Arduino βξίζθνληαη 14 ζειπθά pin, αξηζκεκέλα 

από 0 σο 13, πνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ςεθηαθέο είζνδνη θαη έμνδνη. 

Λεηηνπξγνύλ ζηα 5V θαη θαζέλα κπνξεί λα παξέρεη ή λα δερηεί ην πνιύ 40mA.  

Χο ςεθηαθή έμνδνο, έλα από απηά ηα pin κπνξεί λα ηεζεί από ην πξόγξακκά  ζε 

θαηάζηαζε HIGH ή LOW, νπόηε ην Arduino ζα μέξεη αλ πξέπεη λα δηνρεηεύζεη ή όρη 

ξεύκα ζην ζπγθεθξηκέλν pin. Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξνύκε ιόγνπ ράξε λα 

αλάςνπκε θαη λα ζβήζνπκε έλα LED πνπ έρνπκε ζπλδέζεη ζην ζπγθεθξηκέλν pin. Αλ 

πάιη ξπζκίζνπκε έλα από απηά ηα pin σο ςεθηαθή είζνδν κέζα από ην πξόγξακκά , 

κπνξνύκε κε ηελ θαηάιιειε εληνιή λα δηαβάζνπκε ηελ θαηάζηαζή ηνπ (HIGH ή 
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LOW) αλάινγα κε ην αλ ε εμσηεξηθή ζπζθεπή πνπ έρνπκε ζπλδέζεη ζε απηό ην pin 

δηνρνπκεύεη ή όρη ξεύκα ζην pin (κε απηόλ ηνλ ηξόπν ιόγνπ ράξε κπνξνύκε λα 

«δηαβάδνπκε» ηελ θαηάζηαζε ελόο δηαθόπηε).  

Μεξηθά από απηά ηα 14 pin, εθηόο από ςεθηαθέο είζνδνη/έμνδνη έρνπλ θαη δεύηεξε 

ιεηηνπξγία. πγθεθξηκέλα: 

 Σα pin 0 θαη 1 ιεηηνπξγνύλ σο RX θαη TX ηεο ζεηξηαθήο όηαλ ην πξόγξακκά  

ελεξγνπνηεί ηελ ζεηξηαθή ζύξα. Έηζη, όηαλ ιόγνπ ράξε ην πξόγξακκά  ζηέιλεη 

δεδνκέλα ζηελ ζεηξηαθή, απηά πξνσζνύληαη θαη ζηελ ζύξα USB κέζσ ηνπ 

ειεγθηή Serial-Over-USB αιιά θαη ζην pin 0 γηα λα ηα δηαβάζεη ελδερνκέλσο 

κηα άιιε ζπζθεπή (π.ρ. έλα δεύηεξν Arduino ζην δηθό ηνπ pin 1). Απηό 

θπζηθά ζεκαίλεη όηη αλ ζην πξόγξακκά  ελεξγνπνηήζνπκε ην ζεηξηαθό 

interface, ράλνπκε 2 ςεθηαθέο εηζόδνπο/εμόδνπο. 

 Σα pin 2 θαη 3 ιεηηνπξγνύλ θαη σο εμσηεξηθά interrupt (interrupt 0 θαη 1 

αληίζηνηρα). Με άιια ιόγηα, κπνξνύκε λα ηα ξπζκίζνπκε κέζα από ην 

πξόγξακκά  ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ απνθιεηζηηθά σο ςεθηαθέο είζνδνη ζηηο 

νπνίεο όηαλ ζπκβαίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο, ε θαλνληθή ξνή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηακαηάεη *άκεζα* θαη εθηειείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπλάξηεζε. Σα εμσηεξηθά interrupt είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζε εθαξκνγέο πνπ 

απαηηνύλ ζπγρξνληζκό κεγάιεο αθξίβεηαο. 

 Σα pin 3, 5, 6, 9, 10 θαη 11 κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο 

ςεπδναλαινγηθέο έμνδνη κε ην ζύζηεκα PWM (Pulse Width Modulation), 

δειαδή ην ίδην ζύζηεκα πνπ δηαζέηνπλ νη κεηξηθέο ησλ ππνινγηζηώλ γηα λα 

ειέγρνπλ ηηο ηαρύηεηεο ησλ αλεκηζηήξσλ. Έηζη, κπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε 

ιόγνπ ράξε έλα LED ζε θάπνην από απηά ηα pin θαη λα ειέγμνπκε πιήξσο ηελ 

θσηεηλόηεηά ηνπ κε αλάιπζε 8bit (256 θαηαζηάζεηο από 0-ζβεζηό σο 255-

πιήξσο αλακκέλν) αληί λα έρνπκε απιά ηελ δπλαηόηεηα αλακκέλν-ζβεζηό 

πνπ παξέρνπλ νη ππόινηπέο ςεθηαθέο έμνδνη. Δίλαη ζεκαληηθό λα 

θαηαιάβνπκε όηη ην PWM δελ είλαη πξαγκαηηθά αλαινγηθό ζύζηεκα θαη όηη 

ζέηνληαο ζηελ έμνδν ηελ ηηκή 127, δελ ζεκαίλεη όηη ε έμνδνο ζα δίλεη 2.5V 

αληί ηεο θαλνληθήο ηηκήο ησλ 5V, αιιά όηη ζα δίλεη έλα παικό πνπ ζα 
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ελαιιάζζεηαη κε κεγάιε ζπρλόηεηα θαη γηα ίζνπο ρξόλνπο κεηαμύ ησλ ηηκώλ 

0 θαη 5V. 

ηελ θάησ πιεπξά ηνπ Arduino, κε ηε ζήκαλζε ANALOG IN, ζα βξνύκε κηα αθόκε 

ζεηξά από 6 pin, αξηζκεκέλα από ην 0 σο ην 5. Σν θαζέλα από απηά ιεηηνπξγεί σο 

αλαινγηθή είζνδνο θάλνληαο ρξήζε ηνπ ADC (Analog to Digital Converter) πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλν ζηνλ κηθξνειεγθηή. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνύκε λα ηξνθνδνηήζνπκε 

έλα από απηά κε κηα ηάζε ηελ νπνία κπνξνύκε λα θπκάλνπκε κε έλα πνηελζηόκεηξν 

από 0V σο κηα ηάζε αλαθνξάο Vref ε νπνία, αλ δελ θάλνπκε θάπνηα αιιαγή είλαη 

πξνξπζκηζκέλε ζηα 5V. Σόηε, κέζα από ην πξόγξακκά κπνξνύκε λα «δηαβάζνπκε» 

ηελ ηηκή ηνπ pin σο έλα αθέξαην αξηζκό αλάιπζεο 10-bit, από 0 (όηαλ ε ηάζε ζην pin 

είλαη 0V) κέρξη 1023 (όηαλ ε ηάζε ζην pin είλαη 5V). Η ηάζε αλαθνξάο κπνξεί λα 

ξπζκηζηεί κε κηα εληνιή ζην 1.1V, ή ζε όπνηα ηάζε επηζπκνύκε (κεηαμύ 2 θαη 5V) 

ηξνθνδνηώληαο εμσηεξηθά κε απηή ηελ ηάζε ην pin κε ηελ ζήκαλζε AREF πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ απέλαληη πιεπξά ηεο πιαθέηαο. Έηζη, αλ ηξνθνδνηήζνπκε ην pin 

AREF κε 3.3V θαη ζηελ ζπλέρεηα δνθηκάζνπκε λα δηαβάζνπκε θάπνην pin 

αλαινγηθήο εηζόδνπ ζην νπνίν εθαξκόδνπκε ηάζε 1.65V, ην Arduino ζα  επηζηξέςεη 

ηελ ηηκή 512.  

Σέινο, θαζέλα από ηα 6 απηά pin, κε θαηάιιειε εληνιή κέζα από ην πξόγξακκα 

κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ςεθηαθό pin εηζόδνπ/εμόδνπ όπσο ηα 14 πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ απέλαληη πιεπξά θαη ηα νπνία πεξηγξάθεθαλ πξηλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα 

pin κεηνλνκάδνληαη από 0~5 ζε 14~19 αληίζηνηρα. 

 

 

4.3.Τποθοδοζία και Led 

Σν Arduino κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί κε ξεύκα από ηνλ ππνινγηζηή κέζσ ηεο 

ζύλδεζεο USB, ή από εμσηεξηθή ηξνθνδνζία πνπ παξέρεηαη κέζσ κηαο ππνδνρήο θηο 

ησλ 2.1mm (ζεηηθόο πόινο ζην θέληξν) θαη βξίζθεηαη ζηελ θάησ-αξηζηεξή γσλία ηνπ 

Arduino. 
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Δηθόλα 6. Σξνθνδνζία Arduino 

 

Γηα λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, ε εμσηεξηθή ηξνθνδνζία πξέπεη λα είλαη από 7 σο 

12V θαη κπνξεί λα πξνέξρεηαη από έλα θνηλό κεηαζρεκαηηζηή ηνπ εκπνξίνπ, από 

κπαηαξίεο ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή DC.  Γίπια από ηα pin αλαινγηθήο εηζόδνπ, 

ππάξρεη κηα αθόκα ζπζηνηρία από 6 pin κε ηελ ζήκαλζε POWER. Η ιεηηνπξγία ηνπ 

θαζελόο έρεη σο εμήο: 
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 Σν πξώην, κε ηελ έλδεημε RESET, όηαλ γεησζεί (ζε νπνηνδήπνηε από ηα 3 pin 

κε ηελ έλδεημε GND πνπ ππάξρνπλ ζην Arduino) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

επαλεθθίλεζε ηνπ Arduino. 

 Σν δεύηεξν, κε ηελ έλδεημε 3.3V, κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ηα εμαξηήκαηά  κε 

ηάζε 3.3V. Η ηάζε απηή δελ πξνέξρεηαη από ηελ εμσηεξηθή ηξνθνδνζία αιιά 

παξάγεηαη από ηνλ ειεγθηή Serial-over-USB θαη έηζη ε κέγηζηε έληαζε πνπ 

κπνξεί λα παξέρεη είλαη κόιηο 50mA. 

 Σν ηξίην, κε ηελ έλδεημε 5V, κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ηα εμαξηήκαηά  κε ηάζε 

5V. Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ηξνθνδνζίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Arduino, ε ηάζε απηή 

πξνέξρεηαη νύκε άκεζα από ηελ ζύξα USB (πνπ νύησο ή άιισο ιεηηνπξγεί 

ζηα 5V), νύκε από ηελ εμσηεξηθή ηξνθνδνζία αθνύ απηή πεξάζεη από έλα 

ξπζκηζηή ηάζεο γηα λα ηελ «θέξεη» ζηα 5V. 

 Σν ηέηαξην θαη ην πέκπην pin, κε ηελ έλδεημε GND, είλαη θπζηθά γεηώζεηο. 

 Σν έθην θαη ηειεπηαίν pin, κε ηελ έλδεημε Vin έρεη δηπιό ξόιν. ε ζπλδπαζκό 

κε ην pin γείσζεο δίπια ηνπ, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζνδνο εμσηεξηθήο 

ηξνθνδνζίαο ηνπ Arduino, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ  βνιεύεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ππνδνρή ηνπ θηο ησλ 2.1mm. Αλ όκσο έρνπκε ήδε 

ζπλδεδεκέλε εμσηεξηθή ηξνθνδνζία κέζσ ηνπ θηο, κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε απηό ην pin γηα λα ηξνθνδνηήζνπκε εμαξηήκαηα κε ηελ 

πιήξε ηάζε ηεο εμσηεξηθήο ηξνθνδνζίαο (7~12V), πξηλ απηή πεξάζεη από ηνλ 

ξπζκηζηή ηάζεο όπσο γίλεηαη κε ην pin ησλ 5V. 

Πάλσ ζηελ πιαθέηα ηνπ Arduino ππάξρεη έλαο δηαθόπηεο micro-switch θαη 4 

κηθξνζθνπηθά LED επηθαλεηαθήο ζηήξημεο.  Η ιεηηνπξγία ηνπ δηαθόπηε (πνπ έρεη ηελ 

ζήκαλζε RESET) θαη ηνπ ελόο LED κε ηελ ζήκαλζε POWER είλαη κάιινλ 

πξνθαλήο.  

Σα δύν LED κε ηηο ζεκάλζεηο TX θαη RX, ρξεζηκνπνηνύληαη σο έλδεημε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζεηξηαθνύ interface, θαζώο αλάβνπλ όηαλ ην Arduino ζηέιλεη ή ιακβάλεη 

(αληίζηνηρα) δεδνκέλα κέζσ USB. Σα LED απηά ειέγρνληαη από ηνλ ειεγθηή Serial-

over-USB θαη ζπλεπώο δελ ιεηηνπξγνύλ όηαλ ε ζεηξηαθή επηθνηλσλία γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ ςεθηαθώλ pin 0 θαη 1.  
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Σέινο, ππάξρεη ην LED κε ηελ ζήκαλζε L. Η βαζηθή δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπ Arduino 

είλαη λα ηνπ αλαζέζνπκε λα αλαβνζβήλεη έλα LED (ζα ην δνύκε απηό ζηελ ζπλέρεηα 

όηαλ ζα θηηάμνπκε ηελ πξώηε εθαξκνγή ). Οη θαηαζθεπαζηέο ηνπ ζθέθηεθαλ λα 

ελζσκαηώζνπλ έλα LED ζηελ πιαθέηα, ην νπνίν ζύλδεζαλ ζην ςεθηαθό pin 13. 

Έηζη, αθόκα θαη αλ δελ έρεη θαλείο ζπλδέζεη ηίπνηα πάλσ ζην θπζηθό pin 13, 

αλαζέηνληάο ηνπ ηελ ηηκή HIGH κέζα από ην πξόγξακκά , ζα αλάςεη απηό ην 

ελζσκαησκέλν LED. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Δ ARDUINO 

 

To Arduino Mega έρεη ην κηθξνειεγθηεο ATmega328 πνπ ην θάλεη λα είλαη θαη ε 

«θαξδηά» ηνπ θπθιώκαηνο πνπ ειέγρεη όιεο ηηο εηζόδνπο θαη εμόδνπο ηνπ. To 

Arduino Nano 328 είλαη κηα κηθξή, πιήξεο πιαθέηα πνπ έρεη ηνλ κηθξνειεγθηή 

ATmega328. Σξνθνδνηείηαη κέζσ mini B USB. O αληρλεπηήο ήρνπ αθνπγθξάδεηαη 

ηνπο εμσηεξηθνύο ήρνπο θαη ηνπο δεκηνπξγεί σο εηζόδνπο γηα ηελ πιαθέηα ηνπ 

Arduino ώζηε λα ηηο επεμεξγαζηεί θαη λα δώζεη ηηο αληίζηνηρεο εμόδνπο θάζε θνξά. 

Οη MQ2 αηζζεηήξεο αεξίνπ ρξεζηκνπνηνύλ έλα κηθξό θαινξηθέξ κε έλα 

ειεθηξνρεκηθό αηζζεηήξα. Απηά είλαη επαίζζεηα θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

αλίρλεπζε αεξίσλ ζε πεξίπησζε δηαξξνήο. Η έμνδνο ηνπ είλαη αλαινγηθή θαη κπνξεί 

λα ζπλδεζεί ζε κία αλαινγηθή είζνδν ηνπ Arduino. 

Φεθηαθόο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. Αληρλεύεη ηελ ζεξκνθξαζία θαη 

ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ηα βγάδεη ζε ςεθηαθή 

έμνδν. Οη αηζζεηήξεο θίλεζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από έλα ππξνειεθηξηθό 

αηζζεηήξα, ν νπνίνο κπνξεί λα αληρλεύζεη επίπεδα ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο (όια 

εθπέκπνπλ ππέξπζξε αθηηλνβνιία, όζν πην ζεξκό ηόζν πεξηζζόηεξε αθηηλνβνιία 

εθπέκπεη). Σν WiFi Connector είλαη κία ζπζθεπή WiFi ε νπνία επηηξέπεη ζην 

θύθισκα λα ζπλδεζεί κε ηελ Android ζπζθεπή θαη λα δέρεηαη αιιά θαη λα ζηέιλεη 

δεδνκέλα από θαη πξνο ηελ εθαξκνγή Smart Home. To TEA5767 είλαη έλαο δέθηεο 

FM, πνπ ειέγρεηαη κέζσ I2C νζόλεο. Σν ξαδηόθσλν κπνξεί λα ζπληνληζηεί κε 

Δπξώπε, ΗΠΑ θαη ηαπσληθέο ζπρλόηεηεο FM. 

O HC-SR04 είλαη έλαο αηζζεηήξαο ππεξήρσλ πνπ κπνξεί θαη ππνινγίδεη ηελ 

απόζηαζε πνπ έρεη έλα αληηθείκελν. Δίλαη εμαηξεηηθήο αθξίβεηαο. Ο ππθλσηήο 

(capacitor) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

έλα ειεθηξηθό πεδίν. To Motor Shield επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο 

θαηεύζπλζεο 2 θηλεηήξσλ ζπλερνύο ξεύκαηνο, μερσξηζηά. To LDR είλαη αηζζεηήξαο 

θσηόο, κπνξεί «θαηαιάβεη» αλ έρεη θώο ε ζθνηάδη θαη λα ζηείιεη ηελ αληίζηνηρε 

έμνδν ζην Arduino. To DS13007 είλαη έλα ζεηξηαθό ξνιόη πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. Δίλαη 

ζε δπαδηθό θώδηθα θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο δεπηεξνιέπησλ, ιεπηώλ, ώξαο θαη 

εκεξνκελίαο. Σν DS18B20 είλαη έλα ςεθηαθό ζεξκόκεηξν πνπ παξέρεη κεηξήζεηο 

ζεξκνθξαζίαο ζε βαζκνύο Κειζίνπ αιιά θαη εηδνπνηήζεηο. Οη δηαθόπηεο εηζόδσλ 
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Arduino ηνπνζεηνύληαη ζην θύθισκα θαη κπνξνύκε ρεηξνθίλεηα λα δώζνπκε ηηκέο 1 

θαη 0 γηα εηζόδνπο. To Dimmer ειέγρεη ηελ έληαζε ηεο θσηεηλόηεηαο ελόο Led. Σν 

Φεθηαθό πνηελζηόκεηξν, καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα ειέγρνπκε ηελ αληίζηαζε ελόο 

θπθιώκαηνο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα ηε ξπζκίδνπκε ρεηξνθίλεηα. 

Σν Transmitter Receiver είλαη πνκπόο δέθηεο ζαλ ην WiFi ζε ζπρλόηεηεο 477Hz. To 

Relay Board έρεη I2C πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο. Υξεζηκνπνηεί ηνλ εγθέθαιν 

MCP23017. Έρεη ηελ δπλαηόηεηα γηα interrupts.  

Η ινγηθή είλαη ε εμήο, νη αηζζεηήξεο παίξλνπλ δεδνκέλα ηα νπνία ζηέιλνπλ ζην 

Arduino, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ ηα αλεβάδεη κέζσ ηεο Ethernet Shield ζε έλαλ 

HTTP Server. ηελ ζπλέρεηα ε Android εθαξκνγή δηαβάδεη ηα δεδνκέλα απηά από 

ηνλ HTTP Server, θαη ηα πξνβάιιεη. 

Ο θώδηθαο java πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη: 

package com.sql.greekapp; 

 

import android.app.Activity; 

import android.os.Build; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.KeyEvent; 

import android.view.Window; 

import android.webkit.WebChromeClient; 

import android.webkit.WebSettings; 

import android.webkit.WebView; 

import android.webkit.WebViewClient; 

 

import com.sql.greekapp.R; 
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public class GreekNewsActivity extends Activity { 

 WebView webview; 

     

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        this.getWindow().requestFeature(Window.FEATURE_PROGRESS); 

        setContentView(R.layout.main);     

        getWindow().setFeatureInt( Window.FEATURE_PROGRESS, 

Window.PROGRESS_VISIBILITY_ON);  

         

        webview = (WebView) findViewById(R.id.web_engine);  

        webview.setWebViewClient(new HelloWebViewClient()); 

        webview.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);  

        webview.getSettings().setPluginsEnabled(true);  //depriciated 

        if (Integer.parseInt(Build.VERSION.SDK) >= Build.VERSION_CODES.FROYO) 

         webview.getSettings().setPluginState(WebSettings.PluginState.ON);  

        webview.getSettings().setAllowFileAccess(true);         

        webview.getSettings().setBuiltInZoomControls(true); //multitouch an ipostirizetai         

        webview.setScrollBarStyle(WebView.SCROLLBARS_OUTSIDE_OVERLAY); 

        webview.loadUrl("http://192.168.10.250"); //o server tou Arduino 

         

        //webview.loadUrl("http://google.com"); //gia debug    

       

       final Activity MyActivity = this; 

    webview.setWebChromeClient(new WebChromeClient() { 

       public void onProgressChanged(WebView view, int progress)    
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       { 

        //Na svisw tin mpara afou fortwsei to url 

        MyActivity.setTitle("Φόξησζε..."); 

        MyActivity.setProgress(progress * 100); //svisimo 

 

        // Kai na emfanisw to app name 

           if(progress == 100) 

            MyActivity.setTitle(R.string.app_name); 

         } 

       }); 

    

    } 

 

    //Na krataw ta clicks within the app 

    private class HelloWebViewClient extends WebViewClient { 

        @Override 

        public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {           

                return false;             

        }     

    } 

     

    @Override 

    public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) { 

        if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) && webview.canGoBack()) { 

            webview.goBack(); 
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            return true; 

        } 

        return super.onKeyDown(keyCode, event); 

    }     

} 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εθαξκνγήο Smart Home ρξεζηκνπνηήζεθε ε πιαηθόξκα 

AppInventor, πνπ κε απιό θαη γξήγνξν ηξόπν καο επηηξέπεη λα ζρεδηάζνπ κε ην 

interface ηεο εθαξκνγήο, θαζώο επίζεο θαη ηνλ θώδηθα πνπ ηξέρεη από πίζσ ζε κνξθή 

κπινθ-δηαγξάκκαηνο (block diagram) ηελ ελόηεηα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη 

ηα βαζηθόηεξα θνκκάηηα ηνπ θώδηθα. 
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Δηθόλα 7. Block αινληνύ 

Καηά ηελ είζνδν ζην «αιόλη» ε εθαξκνγή αλαδεηά ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηελ 

επηζπκεηή MAC ηνπ WiFi. ηελ ζπλέρεηα ειέγρεη αλ ην WiFi ηνπ θηλεηνύ ζπλδέζεθε 

κε ην Arduino θαη πξαζηλίδεη ην αληίζηνηρν εηθνλίδην ζην interface, αιιά θαη 

αξρηθνπνηεί όιν ην interface ηεο εθαξκνγήο. Καηά ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ αινληνύ 

εκθαλίδνληαη ηα θείκελα κε ηα κε ηα αληίζηνηρα θνπκπηά (slider buttons, buttons) θαη 

απνθξύπηεη ην interface ηνπ RGB πίλαθα θαη ηνπ HiFi θαη εθόζνλ επηιερζνύλ από 

ηνλ ρξήζηε ηόηε ζα εκθαληζηνύλ θαη ζα «θξπθηνύλ» ηα κε επηζπκεηά θείκελα θαη 

θνπκπηά.  

Γηα λα κπνξέζεη λα αλάςεη ην θσο εθηεινύληαη νη εμήο δηαδηθαζίεο: Μόιηο παηεζεί ην 

θνπκπί on ε εθαξκνγή ειέγρεη αλ ην WiFi είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ πιαθέηα εάλ 

ΝΑΙ ηόηε ζηέιλεη ην θείκελν “1” ζηελ πιαθέηα ηνπ Arduino θαη ηέινο αιιάδεη ην 
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ρξώκα ηνπ θεηκέλνπ ζην interface ζηηγκηαία ζε γθξη θαη ακέζσο κεηά ζε πξάζηλν. Γηα 

λα κπνξέζεη λα ζβήζεη ην θσο εθηεινύληαη νη εμήο δηαδηθαζίεο: Μόιηο παηεζεί ην 

θνπκπί off ε εθαξκνγή ειέγρεη αλ ην WiFi είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ πιαθέηα εάλ 

ΝΑΙ ηόηε ζηέιλεη ην θείκελν “2” ζηελ πιαθέηα ηνπ Arduino θαη ηέινο αιιάδεη ην 

ρξώκα ηνπ θεηκέλνπ ζην interface ζηηγκηαία ζε γθξη θαη ακέζσο κεηά ζε θόθθηλν. 

 

 

Δηθόλα 8. Block ελεξγνπνίεζεο δηαθόπηε 

 

 

Δηθόλα 9. Block Απελεξγνπνίεζεο δηαθόπηε 

 

Γηα λα κπνξέζεη λα ελεξγνπνηήζεη κία πξίδα εθηεινύληαη νη εμήο δηαδηθαζίεο: Μόιηο 

παηεζεί ην θνπκπί on ε εθαξκνγή ειέγρεη αλ ην WiFi είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

πιαθέηα εάλ ΝΑΙ ηόηε ζηέιλεη ην θείκελν “Δ” ζηελ πιαθέηα ηνπ Arduino θαη ηέινο 

αιιάδεη ην ρξώκα ηνπ θεηκέλνπ ζην interface ζηηγκηαία ζε γθξη θαη ακέζσο κεηά ζε 
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πξάζηλν. Γηα λα κπνξέζεη λα απελεξγνπνηήζεη κία πξίδα εθηεινύληαη νη εμήο 

δηαδηθαζίεο: Μόιηο παηεζεί ην θνπκπί off ε εθαξκνγή ειέγρεη αλ ην WiFi είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ πιαθέηα εάλ ΝΑΙ ηόηε ζηέιλεη ην θείκελν “e” ζηελ πιαθέηα ηνπ 

Arduino θαη ηέινο αιιάδεη ην ρξώκα ηνπ θεηκέλνπ ζην interface ζηηγκηαία ζε γθξη θαη 

ακέζσο κεηά ζε θόθθηλν. 

 

 

Δηθόλα 10. Block ελεξγνπνίεζεο πξίδαο 

 

 

 

Δηθόλα 11. Block απελεξγνπνίεζεο πξίδαο 

 

Η πιαθέηα ζηελ νπνία βαζηζηήθακε είλαη ην Arduino γηα ην νπνίν ρξεηαζηήθακε θαη 

ηελ Ethernet Shield ηνπ. 



47 
 

ε πεξίπησζε πνπ ην Arduino πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε ζεκείν καθξηά από ην router 

ηνπ ζπηηηνύ (θαη δελ ζέινπκε λα ηξαβάκε θαιώδην ethernet) ηόηε ρξεζηκνπνηνύκε έλα 

A/P ην νπνίν ξπζκίδνπκε ζε Client Mode. 

ε θάζε ζπζθεπή (ή πξίδα/δηαθόπηε) πνπ ζέινπκε λα κπνξνύκε λα ειέγρνπκε από ην 

Android, ζα ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηήζνπκε έλα Relay, όπνπ ελδεηθηηθά 

ρξεζηκνπνηήζακε απηό. Φπζηθά βεβαησζείηε όηη ε αληνρή ζε ξεύκα ηνπ Relay πνπ ζα 

επηιέμεηε ππεξθαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηεο ζπζθεπήο ζε ξεύκα. 

Λνηπά πξάγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε: breadboard, jumper wires, αηζζεηήξαο 

ζεξκνθξαζίαο LM35, photocells, ινηπνί αηζεηήξεο, αληηζηάζεηο, κνλσηηθή, 

πνιύκεηξν, θαηζαβίδηα θηι. 

ηελ πην απιή κνξθή ηνπ Project, (όπνπ απιά ειέγρνπκε 4 ζπζθεπέο/θσηηζηηθά από 

ην Android), ζα καο θνζηίζεη 23.37 (Arduino)+ 35.60 (Ethernet Shield)+ 37.72 

(4x9.43) (relays)+ 10 (ινηπά, θαιώδηα, κνλσηηθή ηαηλία θηι)=106.69 επξώ. 

Όιε ε δηαδηθαζία είλαη ρσξηζκέλε ζε επηκέξνπο ηκήκαηα, αθελόο γηα λα είλαη πην 

εύθνιν λα ζηεζεί ε ηειηθή πιαηθόξκα θαη αθεηέξνπ γηα λα είλαη επθνιόηεξε ε 

δηαρείξηζε. Έηζη ινηπόλ ην πξώην ζηάδην είλαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

όζνλ αθνξά ην hardware γηα λα ζπλδεζεί ν ειεγθηήο κε ηνλ αηζζεηήξα ζεξκόηεηαο 

θαη αθνινύζσο λα ζπγγξαθεί ν απαξαίηεηνο θώδηθαο γηα ηελ θαηαγξαθή ζεξκόηεηαο 

ζην ρώξν πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ν αηζζεηήξαο. Ο LM35 είλαη έλαο αηζζεηήξαο 

ζεξκνθξαζίαο, ν νπνίνο έρεη 3 pins, έλα V(in), έλα V(out), θαη έλα Ground. 
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Δηθόλα 12. LM35 

 

 

Χο ηάζε εμόδνπ V(in)κπνξεί λα δερηεί από 4V κέρξη 20V. Η ηάζε εμόδνπ V(out) πνπ 

δίλεη εμαξηάηαη από ηελ ζεξκνθξαζία. Γηα παξάδεηγκα ηάζε εμόδνπ 0.20V 

αληηζηνηρεί ζε 20 βαζκνύο Κειζίνπ. 

 

 

Δηθόλα 13. πλδέζεηο 
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Δηθόλα 14. Μεηξήζεηο 

 

Γηα λα ζπλδεζεί ν αηζζεηήξαο πνπ θαίλεηαη παξαπάλσ (LM35) ζην Arduino, 

ιακβάλνπκε ηελ ηάζε εηζόδνπ από ηελ πιαθέηα θαη ηελ ηάζε εμόδνπ ζηέιλνπκε πίζσ 

ζε απηήλ. Γίλνληαη 5V ζηα αθξηαλά pins ηνπ LM35 (κπιε θαη πξάζηλν θαιώδην ζηελ 

εηθόλα 20), θαη παίξλεηαη ε έμνδνο από ην κεζαίν pin, ε νπνία νδεγείηαη ζην Analog 

Input 0 ηνπ Arduino. 

Ο ιόγνο πνπ πξνγξακκαηίζηεθε ν ειεγθηήο λα θάλεη θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο 

είλαη θαηά πξώηνλ γηα λα επηηξέπεηαη λα ηνπ νξίδεηαη πόηε ζα αλνίγεη ν θιηκαηηζκόο 

θαη θαηά δεύηεξνλ γηα λα ελεξγνπνηείηαη ην ζύζηεκα ππξόζβεζεο ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξμεη θσηηά. Πεηξακαηηθά πξνζηέζεθαλ ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα νη απαξαίηεηεο 

εληνιέο έηζη ώζηε όηαλ ε ζεξκνθξαζία μεπεξάζεη ηνπο 30 βαζκνύο Κειζίνπ λα ερεί 

έλα buzzer, ην νπνίν ζπλδέζεθε ζην digital pin 4 θαη ζην ground.  

ε πξαθηηθή εθαξκνγή θπζηθά ζα αληηθαηαζηαζεί κε έλα relayηζρύνο ην νπνίν ζα 

ελεξγνπνηεί θαη ζα απελεξγνπνηεί αληίζηνηρα ηνλ θιηκαηηζκό. 
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Δηθόλα 15. Δθαξκνγή ηεο πιαθέηαο 
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Δηθόλα 16. Δηθόλα πιαθέηαο θαη ζπλδέζεωλ 

 

Αθνινύζσο, πξνζηίζεηαη ε ρξήζε ελόο αθόκα αηζζεηήξα, θαη ζπγθεθξηκέλα ελόο 

photoresistor πνπ κεηξάεη ην θσο ζε έλα δσκάηην.  

 

Δηθόλα 17. Δμαξηήκαηα (Αληηζηάζεηο, Φωηναληηζηάζεηο θαη LED) 
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ε απηό ην ζεκείν είλαη επηζπκεηό λα θηηάμνπκε έλα ζύζηεκα, ην νπνίν ζα κεηξά ηελ 

θσηεηλή έληαζε ζε έλα δσκάηην. Αλ ε ηηκή ηεο πέζεη θάησ από θάπνην όξην πνπ 

νξηζηεί, ζα ελεξγνπνηεί απηόκαηα ηνλ θσηηζκό ηνπ δσκαηίνπ (ηερλεηό ή θπζηθό). 

ηελ πηινηηθή πεηξακαηηθή δηάηαμε ελεξγνπνηείηαη έλα led, ελώ ζηελ πιήξε 

αλάπηπμε ζα ζηέιλεηαη trigger 5V ζε έλα ac relay ώζηε λα αλάβεη ηα θώηα ζε έλα 

δσκάηην ή λα αλνίγεη ηα θαιύκκαηα ησλ παξαζύξσλ ή ζα θιείλεη ηα ζθίαζηξα. 

 

 

Δηθόλα 18. Δηθόλα ζπλδέζεωλ 

 

Σν ηειεπηαίν βήκα πνπ απνκέλεη γηα ηνλ ειεγθηή είλαη λα επηθνηλσλεί κε ην 

routerώζηε λα είλαη εθηθηή ε δηαρείξηζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα αλαπηπρζεί.. Έηζη ινηπόλ, επηηξέπεηαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα HTTP server κέζσ ελόο shield πνπ παξέρεη ε θαηαζθεπάζηξηα 

εηαηξεία, ζην νπνίν ζα παξέρνληαη νη πιεξνθνξίεο από ηνπο αηζζεηήξεο. πλδέεηαη ην 

Arduino ζηνλ δξνκνινγεηή κε θαιώδηνEthernet, ζηήλεηαη ν WebServer, θαη 

πξνγξακκαηίδεηαη ην Arduino λα δείρλεη ηελ έλδεημε από ηνλ αηζζεηήξα ζεξκόηεηαο. 

Πιένλ, αλνίγνληαο έλαλ νπνηνλδήπνηε πεξηεγεηή είλαη εθηθηή ε πξόζβαζε ζηελ IP 

δηεύζπλζε πνπ νξίζηεθε ζην Arduino, γηα λα ειεγρζεί ε έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
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Σν Arduino κε ηελ Ethernet shield πξέπεη λα ζπλδεζεί ζην router ηνπ ζπηηηνύ κε 

θαιώδην Ethernet. ηελ πεξίπησζε όκσο πνπ θάηη ηέηνην δελ είλαη επηζπκεηό, 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα A/P ζε client mode, ώζηε ην Arduino 

λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζην δίθηπν από "απόζηαζε". Φπζηθά πξηλ ζπλδεζεί 

αζύξκαηα ην A/P ζε client mode πξέπεη λα ιεθζνύλ κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αζύξκαηνπ δηθηύνπ, θαζώο δελ είλαη επηζπκεηό ν θαζέλαο λα έρεη πξόζβαζε ζην 

αλαπηπρζέλ ζύζηεκα. 

Σν Arduino ηξνθνδνηείηαη από ηελ ζύξα USB ηνπ ππνινγηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ. Η ρξήζε ηνπ όκσο (αθνύ πξνγξακκαηηζηεί) ζα πξέπεη λα είλαη 

αλεμάξηεηε από ηνλ ππνινγηζηή. πλεπώο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηξνθνδνζία 

ηνπ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Η κία επηινγή είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε θιαζζηθή 

δηεπαθή πνπ ππάξρεη ζρεδόλ ζε όια ηα θηλεηά, ε νπνία δίλεη ζύλδεζε USB female. 

Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηξνθνδνηηθό DC 12V, κε βύζκα 2.1mm. 

Όπνηα θαη από ηηο δύν ελαιιαθηηθέο θαη αλ επηιεγεί, ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα 

δώζεη ξεύκα ηνπιάρηζηνλ 500mA έσο 1A, θαζόηη ζηελ ζπλέρεηα πξέπεη λα 

ηξνθνδνηεζνύλ δηάθνξα ειεθηξνληθά θπθιώκαηα από ην Arduino. 

 

Δηθόλα 19. Σξνθνδνηηθά 

 

Η ζύλδεζε ησλ relay κε ηηο ζπζθεπέο πνπ θάλνπλ ρξήζε 220V AC είλαη κηα απιή 

ζπλδεζκνινγία αιιά απαηηεί κεγάιε πξνζνρή δεδνκέλνπ όηη κηα ιαλζαζκέλε 

ζύλδεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκό ή λα δεκηνπξγήζεη ππξθαγηά από 

θάπνην βξαρπθύθισκα. Σν relayζπλδέεηαη κε ηξία θαιώδηα ζην Arduino. Σν καύξν 

θαιώδην ζπλδέεηαη ζην PIN GND, ην πξάζηλν ζην PIN ηξνθνδνζίαο +5V, ελώ ην 
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θόθθηλν ζην PIN 6 ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί σο trigger. Όηαλ νξίδεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ 

PIN6 σο "HIGH", ην νπνίν δίλεη +5V, ην relay θιείλεη ην θύθισκα, άξα αξρίδεη λα 

ιεηηνπξγεί ε ζπζθεπή. Αληηζέησο νξίδνληαο ηελ θαηάζηαζή ηνπ σο "LOW", ην relay 

αλνίγεη ην θύθισκα θαη ε ζπζθεπή απελεξγνπνηείηαη. 

Γηα λα ζπλδεζεί κηα ζπζθεπή πνπ δηαζέηεη δηαθόπηε αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία:  

 Αξρηθά απνζπλδέεηαη ε ζπζθεπή από ηελ ηξνθνδνζία.  

 ηελ ζπλέρεηα αλνίγεηαη ε ζήθε ηνπ δηαθόπηε θαη αθαηξείηαη ν κεραληζκόο.  

 Έπεηηα γηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ θηο, εληνπίδεηαη ην θαιώδην θάζεο θαη ην 

neutral.  

 Αθνινύζσο πξέπεη λα "παξαθακθζεί" ην θαιώδην θάζεο, ην νπνίν ζπλδέεηαη ζην 

relay. Σν θαιώδην πνπ "έξρεηαη" από ηελ πξίδα, ζπλδέεηαη ζην "NO", ελώ απηό πνπ 

πεγαίλεη ζηελ ζπζθεπή ζπλδέεηαη ζην COM. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ο  αξρηθόο  ζηόρνο  πνπ  ηέζεθε  θαηά  ηελ  πινπνίεζε  ηνπ  ζπζηήκαηνο 

επηηεύρζεθε.  Τινπνηήζεθε,  δειαδή,  έλα  ζύζηεκα  νηθηαθνύ  απηνκαηηζκνύ 

πιήξσο ιεηηνπξγηθό. Ο ηειηθόο ρξήζηεο, έρνληαο πξόζβαζε ζην internet, έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα ειέγρεη νηθηαθέο ζπζθεπέο.  Δπηπιένλ,  ην  ζύζηεκα  είλαη  πιήξσο  

επεθηάζηκν.  Γηα  ηε  ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ ζπζθεπή πξνο 

έιεγρν έλα θσηηζηηθό ρώξνπ. Με ηνλ  ίδην  ηξόπν  ζα  κπνξνύζε  λα  ειεγρζεί  

νπνηαδήπνηε νηθηαθή  ζπζθεπή  πνπ ζπλδέεηαη  ζηα  220V  ηνπ  δηθηύνπ  ηεο  Γ.Δ.Η,  

δειαδή,  ζε  κηα  νηθηαθή  πξίδα.  Οη δπλαηόηεηεο  ηνπ  ζπζηήκαηνο  βέβαηα  δελ  

πεξηνξίδνληαη  ζηνλ  έιεγρν  κόλν  κίαο ζπζθεπήο,  αθνύ  ν  κηθξνειεγθηήο  δηαζέηεη  

πιήζνο  γξακκώλ  εηζόδνπ/εμόδνπ, ηόζν  ςεθηαθώλ  όζν  θαη  αλαινγηθώλ.  Οη  

αλαινγηθέο  είζνδνη  κπνξνύλ  λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε ζαλ ςεθηαθέο I/O, νπόηε 

έηζη κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ θαη επηπιένλ ζπζθεπέο, είηε ζαλ είζνδνη αηζζεηήξσλ 

αλαινγηθώλ κεγεζώλ πνπ ζα επηηξέπνπλ  ζην  ρξήζηε  λα  ειέγρεη  αλαινγηθά  κεγέζε  

όπσο  πίεζε,  πγξαζία, θσηεηλόηεηα  θ.η.ι.  Σν  ζύζηεκα,  ζπλεπώο,  κπνξεί  λα  

ηξνπνπνηεζεί  θαη  λα ηθαλνπνηήζεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ρξεζηώλ. 

Η ηξνπνπνίεζε  απηή  πεξηιακβάλεη  ηξία  ζηάδηα.  Σν  ζηάδην  ηεο  αιιαγήο  ηεο 

ζπλδεζκνινγίαο ηνπ κηθξνειεγθηή κε ηηο ζπζθεπέο πξνο έιεγρν. Σν ζηάδην ηεο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ (sketch) πνπ ζα θνξησζεί ζηνλ κηθξνειεγθηή, θαζώο θαη 

ην ζηάδην ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ ηειηθώλ εθαξκνγώλ ηνπ ρξήζηε. ην ζεκείν απηό  

ζα  πξέπεη  λα  επηζεκαλζεί  όηη  νη  θώδηθεο  πνπ  έρνπλ  γξαθεί  ζίγνπξα  δελ είλαη 

βέιηηζηνη νπόηε θάπνηνο κπνξεί λα ηνπο ηξνπνπνηήζεη θαη λα έρεη θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα.  Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαη λα εμεηαζηεί ην ζέκα ηεο 

αζθάιεηαο. Η  αζθάιεηα  ηεο  επηθνηλσλίαο  δελ  απνηέιεζε  αληηθείκελν  ηεο  

παξνύζαο πινπνίεζεο.  ίγνπξα  έλαο  εηδηθόο  ζηελ  αζθάιεηα  ησλ  επηθνηλσληώλ  

ζα  βξεη ηξσηά  ζεκεία  ζηνλ  ηνκέα  ηεο  επηθνηλσλίαο,  όπσο  γηα  παξάδεηγκα  ην  

όηη  ην password ηαμηδεύεη «θαλεξά» ζηε ζύλδεζε κε πηζαλό θίλδπλν ππνθινπήο. 

Θα  πξέπεη  παξόια  απηά λα  ηνληζηεί  όηη  νη  πξναλαθεξζείζεο  βειηηώζεηο  θαη 

επεθηάζεηο δελ απμάλνπλ (παξά κόλν ειάρηζηα ίζσο) ην θόζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην 

νπνίν δελ μεπέξαζε ηα 70€, ρξεζηκνπνηώληαο παληνύ θαηλνύξηα πιηθά. Απηόο ήηαλ  

θαη  έλαο  επηπιένλ  ζηόρνο  ηεο  παξνύζαο  δηπισκαηηθήο,  ε  αλάπηπμε δειαδή  ελόο  
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πιήξσο  ιεηηνπξγηθνύ  ζπζηήκαηνο  νηθηαθνύ  απηνκαηηζκνύ  κε  ην κηθξόηεξν 

δπλαηό θόζηνο.  πλνςίδνληαο,  ε  βειηίσζε  ησλ  θσδίθσλ πνπ  έρνπλ  γξαθεί  (π.ρ.  

κέζσ  ηεο αλάπηπμεο ελόο νινθιεξσκέλνπ πξσηνθόιινπ επηθνηλσλίαο ησλ 

ζπζθεπώλ ηνπ ηειηθνύ  ρξήζηε  κε  ηνλ  κηθξνειεγθηή),  θαζώο  θαη  ην  ζέκα  ηεο  

αζθάιεηαο  ηεο επηθνηλσλίαο απνηεινύλ ηα ζεκεία κειινληηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ πινπνηήζεθε.  Έρνληαο  σο  βάζε  ηνλ  επηηπρεκέλν  

απνκαθξπζκέλν  έιεγρν ζπζθεπώλ πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα, κπνξεί 

πιένλ θάπνηνο λα ην επεθηείλεη,  λα  ην  βειηηώζεη  θαη  ζίγνπξα  λα  ην  θάλεη  πην  

αζθαιέο  κε  απώηεξν ζηόρν ηε ιεηηνπξγηθόηεηα, ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο 

ηνπ αλζξώπνπ θαη ηειηθά ηελ πξόνδν ηεο επηζηήκεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: BLOCKS ΣΟ APPINVENTOR 
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