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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο της, τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής διάταξης 

πειραματισμών με ηλεκτρονικά στοιχεία βασισμένη στον μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 3 B+. Η 

σκέψη για την υλοποίηση μίας τέτοιας κατασκευής, προήλθε απο την εμπειρία που αποκτήθηκε 

κατα την ακαδημαική μας πορεία. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν μεγάλες, δύσχρηστες και βαρίες 

κατασκευές που κοστίζουν πολύ και έλλειψη σχετικών προτάσεων στην αγορά καθώς υπάρχουν 

ελάχιστες και κοστίζουν αρκετά. Βασικές προυποθέσεις για την κατασκευή είναι να διαθέτει τις 

πλήρεις ικανότητες ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και μια πλούσια διάταξη 

ηλεκτρονικών στοιχείων. Επιπλέον, πρέπει να είναι μικρού βάρους, όσο το δυνατόν μικρότερου 

μεγέθους, το κόστος της θα πρέπει να είναι σε χαμηλά επίπεδα και να προσφέρει τόσο θεωρητικές 

όσο και πρακτικές δυνατότητες για εκπαίδευση. Επιπλέον, η διάταξη πρέπει να χρησιμοποιεί υλικά 

που βρίσκονται εύκολα στο εμπόριο και είναι ευρέως διαθέσιμα. Για τους παραπάνω λόγους, η 

κατασκευή περιλαμβάνει έναν πλήρως λειτουργικό φορητό υπολογιστή(laptop) και μία 

εκπαιδευτική πειραματική ταμπλέτα με ψηφιακά και αναλογικά ηλεκτρονικά στοιχεία. Αυτά τα 

στοιχεία, δίνουν τη δυνατότητα για πειραματισμούς και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών κατασκευών 

εκπαιδευτικού σκοπού. Για την κατασκευή του φορητού υπολογιστή βασιστήκαμε στη χρήση του 

μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 3 B+, ο οποίος λειτουργεί ως κεντρική υπολογιστική μονάδα. 

Επίσης, ο φορητός υπολογιστής διαθέτει οθόνη αφής 7 ιντσών, 2 ηχεία χαμηλού κόστους, power-

bank χωρητικότητας 10600 mAh για μπαταρία, ασύρματο πληκτρολόγιο με touchpad και 

δυνατότητα επαναφόρτισης, USB hub με 4 θύρες για περιφερειακά και διασύνδεση με το διαδίκτυο 

μέσω WI-FI αλλά και Ethernet. Απο την άλλη πλευρά, η κατασκευή της πειραματικής ταμπλέτας 

αποτελείται από 25 LED, 4 RGB LED, ενδείκτη 7 τμημάτων, 16x2 LCD οθόνη, ένα Breadboard, 

8 μπουτόν,  LED matrix, υπέρυθρο αισθητήρα απόστασης, πληκτρολόγιο 4x4, buzzer και κινητήρα 

Servo. Τα δύο επιμέρους κομμάτια της κατασκευής συνδέονται μεταξύ τους με τη χρήση του ενός 

GPIO καλωδίου και ενός εξαρτήματος επέκτασης T-cobbler. Επιφάνειες που απαιτούνταν τόσο 

στο κάτω όσο και στο πάνω μέρος του φορητού υπολογιστή και βοήθησαν και στον καθορισμό της 

διάταξης των στοιχείων του υλοποιήθηκαν με plexiglass. Απο την άλλη πλευρά, ολόκληρη η 

κατασκευή της πειραματικής ταμπλέτας-διάταξης υλοποιήθηκε με χρήση plexiglass. Αυτά 

κόπηκαν με ακρίβεια, μετά απο σχεδιασμό σε CAD πρόγραμμα, με λέιζερ μηχάνημα. Τέλος, για 

να καταστεί εμφανές και να ελεγχθεί το κατα πόσο είναι λειτουργική και αποδοτική η κατασκευή, 

χρησιμοποιήθηκε ο φορητός υπολογιστής για να γίνει έρευνα και να προγραμματιστούν σε Python 

προγράμματα που μπορούν να ενεργοποιήσουν και να έλεγξουν τα ηλεκτρονικά στοιχεία της 

διάταξης. Αρχικά, υλοποιήθηκαν κάποια πιο απλά και στη συνέχεια κάποια πιο περίπλοκα 

πειράματα και παρατηρήθηκε πως με σωστό προγραμματισμό τόσο το κάθε στοιχείο ξεχωριστά 

αλλα και συνδυαστικά πολλαπλά στοιχεία, λειτουργούν επιτυχώς. Τελικά, με βάση τα 

αποτελέσματα που εξήχθησαν, φαίνεται ότι η κατασκευή πληρεί τις βασικές μας προυποθέσεις και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετήσει τον αρχικό της στόχο, που είναι να αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη φορητή εκπαιδευτική διάταξη. 
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ABSTRACT 

The main objective of the present thesis is the creation of an experimental educational layout with 

electronic elements, based on Raspberry Pi 3 B+ microcomputer. The initial inspiration for the 

implementation of such a layout came from the experience we acquired on our academic career 

during which, we had interactions with such layouts in laboratory courses. The experience we got 

was that the layouts were heavy, expensive and inconvenient to operate and maintain. Also, there 

is a gap in the market of such layouts and the few ones available are quite expensive. The main 

requirements for the layout are, that it must have the full abilities of a normal portable computer 

and a rich composition of different electronic components. Furthermore, it must be lightweight, as 

small as possible, portable, low cost and offer the best possible educational possibilities in both 

theoretical and practical sense. In order to make the layout easy to recreate, the components that 

were used are common in the market and can be found easily. Taking into account the reasons 

above, it was decided for the layout to be comprised of a fully working portable computer and an 

educational experimental board with electronic and digital components. These components provide 

the ability for diverse and complex experimental compositions. For the construction of the portable 

computer a Raspberry Pi 3 B+ microcomputer was used as the central processing unit, while it also 

consists of a 7 inch high definition touchscreen, 2 low cost speakers, a 10600 mAh power-bank as 

a battery, a wireless keyboard with touchpad and recharging capabilities, a USB Hub with 4 ports 

for peripherals and internet connection through Ethernet and Wi-Fi. On the other side, the 

experimental board is comprised of 25 LED, 4 RGB LED, a 7 segment display, a 16x2 LCD screen, 

a Breadboard, a buzzer, a LED matrix, eight buttons, an ultrasonic distance sensor and a servo 

motor. The two parts of the layout are connected through a GPIO cable and a T-cobbler module. 

Surfaces, that were needed at the upper and lower side of the portable computer and defined the 

way the elements of the computer were placed, as well as the whole construction of the 

experimental board, were made with the use of a CAD program and then cut with a laser machine. 

Finally, in order to find out whether the project is useable and efficient, the portable computer was 

used to conduct research and write Python programs that can enable and control the elements of 

the experimental board. First, some basic and then some more complex experiments were 

conducted and it was observed that with proper programming each element but also multiple 

elements in combination can function properly. In conclusion, it was observed that the project 

satisfies the main goals that were set and can be successfully used to fulfill its original purpose that 

is to operate as a complete experimental and educational board. 

 

ΚΕΥWORDS 

Electronic educational experimental board, Raspberry Pi 3 B+, Portable computer, Raspberry Pi 

OS, Laptop, Electronic components, Digital components, Plexiglass, Low cost 
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LCD Liquid Crystal Display 

CAD Computer Aided Design 

DC MOTOR Direct Current Motor 

PWM Pulse Width Modulation 

Vcc Power Supply Voltage 

Vdd Drain Voltage 

GND Ground 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ 

Στα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα σήμερα υπάρχουν μεγάλων διαστάσεων και μεγάλου 
κόστους ηλεκτρονικές διατάξεις, οι οποίες έχουν αγοραστεί ή έχουν κατασκευαστεί με την 

προσωπική  εργασία των καθηγητών και των φοιτητών. Αυτά, συνοδεύονται από εξίσου ογκώδεις 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών 

όπως διαπιστώθηκε και απο την ακαδημαϊκή μας πορεία. Το γεγονός αυτό καθιστά τις μετατροπές 
στα εργαστήρια δύσκολες και κάθε θέση εργασίας απαιτεί πολύτιμο χώρο, γεγονός που μειώνει τις 

διαθέσιμες θέσεις για τους εκπαιδευόμενους ενώ δυσχαιραίνει το έργο των εκπαιδευτικών. Επίσης, 

το κόστος για την κτήση αυτού του εξοπλισμού συνήθως είναι μεγάλο, το οποίο αποτελεί 
πρόβλημα λόγω της δύσκολης οικονομικής περιόδου την οποία διανύουμε. Ετσι, δημιουργείται η 

ανάγκη για την εύρεση φθηνών και αποδοτικών λύσεων. Επιπλέον, ένα πρόβλημα που 

παρατηρήθηκε να υπάρχει στις περισσότερες διατάξεις ηλεκτρονικων στοιχείων που είναι 
διαθέσιμες στην αγορά, είναι η έλλειψη προϊόντων που να διαθέτουν, ταυτόχρονα, δυνατότητες 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η έλλειψη αυτή περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες των 

εκπαιδευτικών διατάξεων, καθώς στην εποχή μας οι υπολογιστές αλλα και ο προγραμματισμός 

αποτελούν πολύ σημαντικές βάσεις πάνω στις οποίες έχει χτιστεί μεγάλο μέρος της βιομηχανίας. 
Απαιτείται, συνεπώς, απο τον εκάστοτε χρήστη η αγορά επιπλέον εξοπλισμού, ώστε να μπορέσει 

να εκμαιεύσει τις πλήρεις δυνατότητες της ηλεκτρονικής διάταξης, καθώς με την άνοδο των 

υπολογιστών έχουν αναπτυχθεί πολύ οι δυνατότητες ελέγχου των ηλεκτρονικών στοιχείων και η 

κατασκευή αυτοματισμών. 

Ένα βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι μαζί με την πειραματική διάταξη, η οποία είναι 
κατασκευή χαμηλού κόστους, να κατασκευαστεί και ένας εκπαιδευτικός φορητός υπολογιστής 

ίδιου σκεπτικού. Αποφασίσθηκε, λοιπόν, η διάταξη να διαθέτει ένα συνοδευτικό φορητό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή μικρού μεγέθους και βάρους, ο οποίος θα προσφέρει όμως όλες τις 

δυνατότητες ενός κανονικού υπολογιστή. Αυτός ο υπολογιστής βασίζεται στον μικρουπολογιστή 
Raspberry Pi 3 B+. Το Raspberry Pi αποτελεί μία επιλογή που διαθέτει ικανοποιητική 

επεξεργαστική ισχύ, εξαιρετική διασυνδεσιμότητα και μικρό μέγεθος. Ένας συνδυασμός που 

ενίσχυσε τη προσπάθεια να διατηρηθεί όσο το δυνατόν μικρότερη σε μέγεθος η κατασκευή, ώστε 
να μπορεί να μετακινείται εύκολα και να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος. Επιλέχθηκε, 

ταυτόχρονα, ένα ισχυρό σε δυνατότητες και ελαφρύ σε απαιτήσεις πόρων και ενέργειας 

λειτουργικό, το Raspbian, που εκτελείται στο Raspberry Pi. Επιπλέον, το Raspbian είναι ανοιχτού 
κώδικα και αυτό προσδίδει πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη και διαμόρφωση του λογισμικού, 

με σκοπό να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της κατασκευής. Κύριες μελλοντικές προτάσεις σε 

αυτό το τομέα είναι, η ακόμα μεγαλύτερη μείωση των απαιτήσεων του λειτουργικού σε πόρους 

και ενέργεια και η διαμόρφωση του λογισμικού με γνώμονα την συνοδευτική διάταξη 
ηλεκτρονικών στοιχείων. Προσοχή δώθηκε και στην διάρκεια λειτουργίας του φορητού 

υπολογιστή, με τη χρήση ενός μεγάλης χωρητικότητας Power-bank, το οποίο είναι ικανό να 

παράσχει τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ικανοποιήθηκε και ο στόχος να 
μπορεί ο φορητός υπολογιστής να τροφοδοτήσει και την πειραματική διάταξη. Η οθόνη του 

φορητού υπολογιστή είναι 7 ιντσών και μεγάλης ανάλυσης, ώστε να είναι ευδιάκριτα και καθαρά 

τα στοιχεία πάνω της, ενώ έχει και τη δυνατότητα λειτουργίας με αφή που δίνει μια επιπλέον 

λειτουργικότητα στο φορητό υπολογιστή. Επιπροσθέτως, διαθέτει ηχεία και 4 USB θύρες για 
επιπλέον περιφερειακά. Τέλος, το πληκτρολόγιο που επιλέχθηκε είναι μικρού μεγέθους αλλά 

μεγάλων δυνατοτήτων με πλήρη διάταξη πλήκτρων, ενώ διαθέτει touchpad με πολλαπλές 

λειτουργίες. Με τον τρόπο που έχει τοποθετηθεί στη κατασκευή μπορεί να αφαιρεθεί και να 

χρησιμοποιηθεί ασύρματα, αλλά και να φορτιστεί όταν τοποθετείται στη θέση του. 
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Όσο η τεχνολογια εξελίσεται, παρατηρείται πως οι διαστάσεις των ηλεκτρονικών διατάξεων 
μικράινουν όλο και περισσότερο.  Ήταν επιθυμητό, συνεπώς, και η παρούσα διάταξη να είναι 

μικρή σε διάσταση, ελαφριά για να υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης και όσο πιο πλήρης γίνεται 

σε ηλεκτρονικά στοιχεία. Έπειτα απο μια έρευνα στο διαδίκτυο βρέθηκαν παρόμοιες κατασκευές 

απο ξύλο, εκτυπωμένες απο 3d printer και PCB πλακέτες με μεταλλική βάση. Το πιο κατάλληλο 
από τα παραπάνω το οποίο κάλυπτε τις ανάγκες της κατασκευής μας, ήταν η εκτύπωση της 

κατασκευής απο 3d printer. Λόγω των διαστάσεων που είχαν καθοριστεί όμως, δεν υπήρχε 

πρόσβαση σε τόσο μεγάλο 3d printer και θα χρειαζόταν να γίνει η κατασκεύη σε κομμάτια. Αυτό 
το γεγονός δημιούργησε προβληματισμούς ως πρός την στιβαρότητα της κατασκευής. Για αυτό το 

λόγο επιλέχθηκε το υλικό plexiglass, σχεδιάστηκαν σε CAD πρόγραμμα τα κομμάτια σύμφωνα με 

τις ανάγκες τις κατασκευής και υλοποιήθηκαν με χάραξη laser σε ειδικό μαγαζί. Το υλικό αυτό 
είναι ελαφρύ και καλύπτει τις ανάγκες της κατασκευής ενώ προσέδωσε μία άλλη αισθητική. Είναι 

μία λύση φθηνή αλλά ταυτόχρονα και επαγγελματική. Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά στοιχεία που 

επιλέθηκαν, η επιλογή τους έγινε με γνώμονα ότι προσφέρουν γνώσεις και εκπαίδευση. Βασικά 

ηλεκτρονικά που χρησιμοποιήθηκαν στην πλατφόρμα, συναντόνται σε άλλες παρόμοιες 
κατασκευές στο διαδίκτυο οπως το The CrowPi [1]. Επίσης, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η 

προσωπική εμπειρία από την ακαδημαική πορεία μας και τα εργαστήρια του τμήματος. Τα 

ηλεκτρονικά στοιχεία που επιλέχθηκαν για την πλατφόρμα, είναι: 7ΤΑΕ, LED Matrix, LCD 16x2, 
Keypad 4x4, LED σε διάφορα χρώματα, RGB LED, μπουτόν, Buzzer, Mini Servo Motor και 

ultrasonic αισθητήρας όπου μετράει την απόσταση. Με αυτά τα ηλεκτρονικά ο νέος φοιτητής 

μπορεί να εκπαιδευτεί μεμονομένα, αλλά έχει και την δυνατότητα να υλοποιήσει projects με 
συνδιασμό ηλεκτρονικών της επιλογής του της παραπάνω λίστας. Στόχος της εν λόγω πτυχιακής, 

συνεπώς, είναι η κατασκευή μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής διάταξης ηλεκτρονικών στοιχείων, η 

οποία συνοδεύεται από ένα πλήρες λειτουργικό φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με μικρό κόστος 

και μεγάλες δυνατότητες. Τέλος, η εν λόγω διάταξη πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε αρχάριους 

αλλα και πιο εξοικιωμένους χρήστες να διεξάγουν πειράματα μεγάλου εύρους δυσκολίας.  
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ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 

Για την υλοποίηση της εν λόγω πτυχιακής και μετά από αρχικές σκέψεις για το περιεχόμενο της, 

έγινε έρευνα στην αγορά για διαθέσιμες συνθέσεις και λύσεις. Βρέθηκε, πως δεν υπάρχει πληθώρα 

κατασκευών και ειδικά τέτοιων που να υπερκαλύπτουν τις προυποθέσεις που έιχαμε θέσει ως 
στόχο. Οι βασικές προϋποθέσεις ήταν, να είναι η κατασκευή μικρού μεγέθους, χαμηλού κόστους, 

μεγάλων δυνατοτήτων και μικρού βάρους. Στη συνέχεια, και εφόσον αποφασίσθηκε ότι θα 

υλοποιηθεί η κατασκευή, αναζητήθηκαν τρόποι σύνθεσης της. Επιλέχθηκε να χωριστεί η 

κατασκευή σε δύο επιμέρους κομμάτια, στο ένα θα τοποθετούνταν τα εξαρτήματα που απαρτίζουν 
το φορητό υπολογιστή ενώ στο άλλο τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι καλωδιώσεις τους. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε μελέτη, ώστε να τοποθετηθούν σωστά όλα τα εξαρτήματα και να χωρέσουν 

στα επιμέρους κομμάτια της κατασκευής. Σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία ήταν να τοποθετηθούν 
με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεργάζονται ευκολότερα μεταξύ τους. Στη συνέχεια, αγοράστηκαν όλα 

τα κομμάτια για τη πτυχιακή από καταστήματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με σκοπό να 

γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη οικονομική διαχείριση. Αγοράστηκε το σχετικό ηλεκτρονικό και 

μηχανολογικό υλικό, το οποίο εξυπηρετεί τους σκοπούς της κατασκευής και λειτουργεί όσο το 
δυνατόν πιο εύκολα σε συνεργασία με τα υπόλοιπα στοιχεία. Αποφασίσθηκε, να αναληφθεί από 

τον καθένα μας ένα κομμάτι της κατασκευής, ο ένας σπουδαστής ανέλαβε τη κατασκευή του 

φορητού  υπολογιστή και ο άλλος τη κατασκευή της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής διάταξης. Το 
λάπτοπ επιλέχθηκε να στεγαστεί σε μία μικρή μεταλλική βαλίτσα και να επιστεγαστούν τα 

εξαρτήματα του με δύο κομμάτια plexiglass. Ενα τοποθετήθηκε στην πάνω μεριά της βαλίτσας και 

ένα στην κάτω. Αντίστοιχα, η πειραματική διάταξη έγινε εξ ολοκλήρου με τη χρήση επιφανειών 
plexiglass. Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν από τον κάθε σπουδαστή, τα CAD σχέδια που 

χρειαζόντουσαν για την κοπή των plexiglass και στη συνέχεια τα σχέδια δόθηκαν σε εταιρία που 

διαθέτει μηχανήματα λέιζερ για την κοπή τους. Με τον σχεδιασμό των CAD υλοποιήθηκε η 

διάταξη, αλλά και ο τρόπος που θα τοποθετηθούν τα εξαρτήματα σε κάθε κατασκευή καθώς είναι 
άμεσα συνδεδεμένος με το πώς θα κοπούν τα plexiglass, ένα σημαντικό βήμα καθώς δεν υπήρχε 

αυθονία χώρου και έπρεπε να τοποθετηθούν αποδοτικά.  Με τη παραλαβή των plexiglass έγιναν 

απαραίτητες μικροδιορθώσεις και η τελική συναρμολόγηση των κατασκευών. Εγκαταστάθηκαν τα 
απαραίτητα προγράμματα, οι βιβλιοθήκες και έγιναν οποιεσδήποτε ρυθμίσεις απαιτούνταν στον 

φορητό υλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να λειτουργεί ομαλά και να υποστηρίζει τα περιφερειακά 

εξαρτήματα που έχουν τοποθετηθεί. Ταυτόχρονα, στη πειραματική διάταξη κολλήθηκαν οι 
απαραίτητες καλωδιώσεις και τοποθετήθηκαν τα ηλεκτρονικά στοιχεία στις θέσεις τους. Έπειτα, 

για να αναδειχθεί η λειτουργικότητα και η επιτυχής ολοκλήρωση της κατασκευής, ήταν επιθυμητό 

να ολοκληρωθούν κάποια πειράματα η αλλιώς μελέτες-περιπτώσεις. Η συγγραφή των 

προγραμμάτων και η απαραίτητη έρευνα υλοποιήθηκαν στο φορητό υπολογιστή ενώ η απαραίτητη 
συνδεσμολογία ανάμεσα στα στοιχεία στη πειραματική διάταξη. Η επικοινωνία μεταξύ των δύο 

μερών της κατασκευής κατέστη δυνατή μέσω του GPIO, που μας έδωσε τη δυνατότητα να 

τροφοδοτήσουμε τη πειραματική διάταξη μέσω του φορητού υπολογιστή και να εκτελέσουμε 
απευθείας τα προγράμματα. Με την ολοκλήρωση των πειραμάτων, ξεκίνησε η συγγραφή της 

εργασίας, έγινε συλλογή πληροφοριών, ανάλυση οικονομικού προυπολογισμού και 

δημιουργήθηκαν τα απαραίτητα σχέδια ώστε να γίνει κατανοητή η κατασκευή. Τέλος, 

τοποθετήθηκε το φωτογραφικό υλικό και οι πηγές απο τις οποίες συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες 

με σωστό τρόπο.  
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ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟ RASPBERRY PI  

Λειτουργικά Μέρη Κατασκευής 

Η πειραματική διάταξη που κατασκευάστηκε αποτελείται απο δυό επιμέρους τμήματα, το ένα είναι 

ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που βασίζεται στο Raspberry Pi 3 B+ και το άλλο η ηλεκτρονική 

διάταξη, η οποία περιέχει όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία. Παρακάτω, παρουσιάζεται και σχηματικά 

η διάταξη η οποία διαμορφώθηκε καθώς και οι ροές πληροφορίας που υπάρχουν ανάμεσα στα 

επιμέρους στοιχεία. 

 

     Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ                          Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
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Α.Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  

1. Raspberry Pi 3 B+ 

2. Waveshare 7 Inch Touch Screen 
3. Riitek Rii i8+ keyboard 

4. Powerbank 

5. Speakers 

6. Metal Case 

7. SD Card 

 

 

 

B.Πειραματική Διάταξη 

 

1. T Cobbler 

2. Breadboard 

3. 7 Segment 

4. LED Matrix 

5. LCD 16x2 

6. Keypad 4x4 

7. LED και RGB LED 

8. Button 

9. Buzzer 

10. Servo Motor 

11. Ultrasonic Sensor

 

Α1. Raspberry Pi 3 B+ 

 
 

 
Εικόνα 1 -  Raspberry Pi 3 B+ [1] 

 
Το Raspberry Pi είναι ένας μικροϋπολογιστής, ο οποιός αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από 

την Raspberry Pi Foundation με κύριο σκοπό την ενίσχυση της εκμάθησης της Πληροφορικής σε 

σχολεία και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη υπολογιστική μονάδα με 
μικρού μεγέθους και πολύ χαμηλό κόστος. Το αρχικό μοντέλο (Raspberry Pi 1 Model B), το οποίο 

κυκλοφόρησε στις 24 Φεβρουαρίου 2012, απέκτησε πολύ γρήγορα μεγάλη δημοτικότητα και 

χρησιμοποιήθηκε τόσο για το σκοπό τον οποίο δημιουργήθηκε εξ’ αρχής οσο και για την 

αξιοποίηση του σε ρομποτικές εφαρμογές και άλλους τομείς. Δε διατίθεται με περιφερειακά 
εξαρτήματα (π.χ ποντίκι , πληκτρολόγιο , οθόνη κ.α), αλλά διαθέτει όλες τις απαραίτητες εξόδους 

και εισόδους ώστε να μπορεί να συνδυαστεί με πλειάδα περιφερειακών εξαρτημάτων. Συνεπώς, 

μπορεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα και να εξυπηρετήσει πολλές διαφορετικές 
εφαρμογές. Στις 14 Μαρτίου 2018 λανσαρίστηκε το Raspberry Pi 3 B+ σαφώς βελτιωμένο σε 

σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του μικροϋπολογιστή και είναι και η έκδοση η οποία 

χρησιμοποιήθηκε [2], [3]. 
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Αποτελείται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 
• 1.4GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU (BCM2837) 

• 1GB RAM (LPDDR2 SDRAM) 
• On-board wireless LAN - dual-band 802.11 b/g/n/ac (CYW43455) 

• On-board Bluetooth 4.2 HS low-energy (BLE) (CYW43455) 

• 4 x USB 2.0 ports 
• 300Mbit/s ethernet 

• 40 GPIO pins 

• Full size HDMI 1.3a port 
• Combined 3.5mm analog audio and composite video jack 

• Camera interface (CSI) 

• Display interface (DSI) 

• microSD slot 
• VideoCore IV multimedia/3D graphics core @ 400MHz/300MHz 

 

 
Εικόνα 2 - Διαστάσεις Raspberry Pi 3 B+ [2] 

 

 

 

 

 
Ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο του Raspberry Pi είναι, ότι είναι συμβατό με πάρα πολλά λειτουργικά 

συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά είτε δωρεάν, είτε έναντι αμοιβής. Πολύ σημαντικό είναι 

πως υποστηρίζεται από λειτουργικά που βασίζονται στα Linux. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο 
Raspberry Pi να εξυπηρετήσει πολλούς διαφορετικούς σκοπούς και να τελέσει τεράστια γκάμα 

εργασιών. Μερικά από τα δημοφιλέστερα λειτουργικά που αξίζει να αναφέρουμε είναι : 
 

1. Raspberry Pi OS 

2. Ubuntu Mate 

3. Retropie 
4. OSMC 

5. Kali Linux 

6. RISC OS 
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Για τη κατασκευή που υλοποιήθηκε, χρησιμοποιήθηκε το λειτουργικό Raspbian, το οποίο 
προσφέρει πολύ μεγάλες δυνατότητες στο Raspberry Pi και το καθιστά, έναν ολοκληρωμένο 

φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με εκτεταμμένες δυνατότητες προγραμματισμού [4].  

Α2. Waveshare 7 inch HDMI LCD touchscreen  

 

Εικόνα 3 – 7 inch HDMI LCD touchscreen [5] 

Η οθόνη που χρησιμοποιήθηκε είναι IPS 7 ιντσών, κατασκευασμένη απο την Waveshare. Η οθόνη 

διαθέτει υψηλή ανάλυση για το μέγεθός της, 1024x600, και δίνει τη δυνατότητα για χειρισμό μέσω 
της αφής. Είναι εύκολα παραμετροποιήσιμη και συνεργάζεται με πολλά λειτουργικά συστήματα. 

Απαιτεί μικρή εώς και καθόλου ρύθμιση για χρήση με τα λειτουργικά που συνεργάζεται, 

ενδεικτικά αναφέρονται τα Raspbian, Kali, Ubuntu και Win10. Είναι συμβατή με υπολογιστές 
πλήρους μεγέθους αλλά και τους περισσότερους μικρουπολογιστές όπως το Raspberry Pi . Τέλος, 

διαθέτει backlight το οποίο μπορεί να απενεργοποιηθεί για εξοικονόμηση ενέργειας [5].  
 
Η επιλογή αυτής της οθόνης έγινε με γνώμονα την ευκολία που προσφέρουν οι δυνατότητες αφής, 

αλλά και της καλής ανάλυσης που αποδίδει. Επιπλέον, δε διαθέτει κάποιο περίβλημα η κάλυμμα 

το οποίο στη περίπτωση μας είναι θετικό, καθώς ήταν αναγκαίο να τη τοποθετήσουμε σε δικό μας 
πλαίσιο.  

 

Για τη σύνδεση με το Raspberry Pi και το λειτουργικό Raspberry Pi OS, απαιτούνται κάποια απλά 

βήματα. Αρχικά, πρέπει να τοποθετηθει ο διακόπτης backlight στη θέση ON. Στη συνέχεια, πρέπει 
να συνδεθεί το HDMI port της οθόνης με το HDMI port του Raspberry Pi και το USB mini port 

της οθόνης με ένα από τα USB port του Raspberry. Τέλος, στο κατάλογο αρχείων του λειτουργικού 

συστήματος Raspberry Pi OS και στο αρχείο config.txt πρέπει να γίνει αντιγραφή και επικόλληση 
των παρακάτω γραμμών .  

max_usb_current=1 

hdmi_group=2 

hdmi_mode=87 

hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0 

hdmi_drive=1 
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A3. Riitek Rii i8+ 

 

 
 

Εικόνα 4 - Riitek Rii i8+ [6] 

Το Riitek Rii I8+ Mini Wireless είναι ένα μικρού μεγέθους φορητό πληκτρολόγιο της Riitek. 
Συνδέεται με το σύστημα που επιθυμούμε μέσω δέκτη USB σε συχνότητα 2.4 Ghz,  διαθέτει πλήρη 

διάταξη QWERTY πληκτρολογίου 92 πλήκτρων, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει επιπλέον κουμπιά 

διαχείρισης του συστήματος στο οποίο το τοποθετούμε , όπως ήχου και πολυμέσων .  
Επιπλέον, περιλαμβάνει touchpad με τρεις λειτουργίες (αριστερό,δεξί κλίκ και scroll) που 
προσθέτουν ακόμα ένα τρόπο διεπαφής χρήστη και συστήματος. Τέλος, το πληκτρολόγιο διαθέτει 

λευκό φωτισμό στα πλήκτρα, το οποίο βοηθάει στη χρήση του σε περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού 

[6]. Διαστάσεις : 148mm x 97mm x 18.5mm Βάρος : 109 g 
Τροφοδοσία : επαναφορτιζόμενη μπαταρία 450mAh λιθίου  

A4. Varta Powerbank 10400 mAh 

 

 
Εικόνα 5 - Varta Powerbank 10400 mah [7] 

Το Powerbank που χρησιμοποιήθηκε είναι το Varta Powerbank χωρητικότητας 10600 mAh με 

μπαταρία τύπου λιθίου, που προσφέρει πολύ μεγάλη διάρκεια λειτουργίας στο σύστημα μας. 

Διαθέτει 2 εξόδους για παροχή ενέργειας , η μία παρέχει 2.4 volt με δυνατότητες fast charge και η 
άλλη 1 volt. Η θύρα των 2.4 volt είναι απαραίτητη ώστε να μην αντιμετωπίζουμε προβλήματα στη 

τροφοδοσία του Raspberry Pi 3 B+ και των επιμέρους συστημάτων που τροφοδοτούνται από αυτό. 

Eπιπλέον, επαρκεί και για την τροφοδότηση των πειραμάτων στη πειραματική διάταξη. Διαθέτει 
φακό LED και 5 λυχνίες LED για την ένδειξη φόρτισης και εκφόρτισης [7]. Διαστάσεις : 80mm x 

105mm x 23mm , Βάρος : 269 g  
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A6. METAL CASE 

 

 
Εικόνα 6 - Μεταλλικό Βαλιτσάκι για την δημιουργία θήκης του laptop 

 

 
Το βαλιτσάκι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε, είναι ένα απλό μικρό μεταλλικό βαλιτσάκι μεταφοράς 

εργαλείων. Διαθέτει χερούλι για εύκολη μεταφορά και μηχανισμούς για να παραμένει κλειστό. 

Οποιοδήποτε μεταλλικό βαλιτσάκι με ίδιες διαστάσεις μπορεί να χωρέσει και να εξυπηρετήσει στη 

κατασκευή του λάπτοπ. Διαστάσεις εξωτερικές : 280mm x 65mm x 225mm , Διαστάσεις 

εσωτερικές : 210mm x 30+22mm x 265 mm 
 

Β1. T-COBBLER PLUS FOR RASBPERRY PI B+ 

 

Εικόνα 7 - T cobbler plus [8] 

Το t-cobbler plus είναι ειδικά σχεδιασμένο για την εκδοση B+ του Raspberry Pi. Είναι ένα απλό 

ηλεκτρονικό στοιχείο, που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη, να κάνει επέκταση των pin του 

raspberry σε μια διάτριτη πλακέτα ή σε ενα breadboard. Η σύνδεση της πλακέτας με το Raspberry 

γίνεται μέσω του κλασσικού 40 pin header και στις δύο πλευρές, ώστε να μεταφέρονται όλες οι 

σηματοδοσίες του GPIO του Raspberry. Επιπλέον, αναγράφεται στη πλακέτα, τι λειτουργία 

επιτελεί το κάθε pin της, ώστε να βοηθάει το χρήστη σε τυχόν συνδεσμολογίες που πρέπει να 

υλοποιηθούν. Αυτό, σε αντίθεση με την πλακέτα του raspberry που δεν έχει καμία ένδειξη 

γραμμένη στο GPIO και απαιτείται γνώση της λειτουργίας του κάθε pin.  

Η διασύνδεση GPIO αποτελείται από 40 pins, τα οποία επιτελούν το καθένα μια διαφορετική 

λειτουργία και δίνουν τη δυνατότητα στο Raspberry Pi να αλληλεπιδρά με άλλα ηλεκτρονικά και 

ψηφιακά στοιχεία. Αποτελεί βασικό μέρος της κατασκευής, καθώς δίνει τη δυναντότητα της 
αλληλεπίδρασης και τροφοδοσίας του πειραματικού πίνακα. 
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Πίνακας 2 - Διάταξη GPIO του Raspberry Pi 3 B+ 

DC power 3.3 V  1   2 5 V DC power 

I2C1 SDA GPIO 2 3   4 5 V DC power 

I2C1 SCL GPIO 3 5   6 GND  

GPCLK0 GPIO 4 7   8 GPIO 14 UART TXD 

 GND 9   10 GPIO 15 UART RXD 

 GPIO 17 11   12 GPIO 18 BCK 

 GPIO 27 13   14 GND  

 GPIO 22 15   16 GPIO 23  

DC power 3.3 V 17   18 GPIO 24  

SPI MOSI GPIO 10 19   20 GND  

SPI MISO GPIO 9 21   22 GPIO 25  

SPI SCLK GPIO 11 23   24 GPIO 8 SPI CE0 

 GND 25   26 GPIO 7 SPI CE1 

 ID SD 27   28 ID SC  

 GPIO 5 29   30 GND  

 GPIO 6 31   32 GPIO 12  

 GPIO 13 33   34 GND  

LRCK GPIO 19 35   36 GPIO 16  

 GPIO 26 37   38 GPIO 20 D IN 

 GND 39   40 GPIO 21 D OUT 

 

Β2. Breadboard 

 

 

Εικόνα 8 – Breadboard [9] 
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Το breadboard είναι μια εκπαιδευτική πλακέτα για την κατασκευή προσωρινών κυκλωμάτων, 

χωρίς να απαιτείται καμία συγκόλληση. To breadboard αποτελείται από μία επιφάνεια γεμάτη 

τρύπες, που είναι συνδεδεμένες κάθετα ανά 5, όπως φαίνεται στην φωτογραφία παραπάνω. Κάθε 

στήλη σημειώνεται από έναν αριθμό και κάθε γραμμή από ένα γράμμα. Τα γράμματα και οι αριθμοί 

λειτουργούν ως συντεταγμένες, για να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε το κύκλωμα μας με επιτυχία. 

Τα breadboard χρησιμοποιούνται κυρίως από αρχάριους διότι είναι εύκολο και εύχρηστο εξάρτημα 

για να ξεκινήσουν την κατασκευή των κυκλωμάτων τους. Χρησιμοποιείται βέβαια και από πιο 

έμπειρους χρήστες, όπου μπορούν να τοποθετήσουν πιο εξελιγμένα εξαρτηματα όπως 

ολοκληρωμένα κυκλώματα ή λογικές πύλες και να πειραματιστούν με την καλωδίωση. [10] 

 

Β3. Adafruit 7 Segment Display 

 

 

Εικόνα 9 - Adafruit 7 segment display [11] 

Το 7 segment display της Adafruit αποτελείται απο 4 ψηφία και από 7 LEDs έκαστο, τα οποία 

σχηματίζουν τον αριθμό «8». Κάθε φωτεινή ράβδος LED αποτελεί και ένα τμήμα του αριθμού. 

Επιπλέον υπάρχουν φωτεινά τμήματα που αντιπροσωπεύουν τις τελείες σε κάθε αριθμό και δύο 

φωτεινά τμήματα που αντιπροσωπεύουν τις ενδιάμεσες τελείες.  

 

Εικόνα 10 - 7 segment display labeled [12] 
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Υπάρχουν δύο τύποι 7 segment display, αυτοί που λειτουργούν με κοινή κάθοδο και αυτοι με κοινή 

άνοδο. Αυτοί που λειτουργούν με κοινή άνοδο(common anode), έχουν όλες τις ανόδους των LED 

ή αλλίως διόδων συνδεδεμένες μεταξύ τους στο λογικό HIGH(1) και με την εφαρμογή του λογικού 

LOW(0) στη κατάλληλη κάθοδο, ανάβει το αντίστοιχο τμήμα-LED. Αντιθέτως, αυτοί που 

λειτουργούν με λογική κοινής καθόδου, έχουν όλες τις καθόδους των LED συνδεδεμένες στο 

λογικό LOW(0) και με την εφαρμογή του λογικού HIGH(1) στη κατάλληλη άνοδο, ανάβει το 

αντίστοιχο τμήμα-LED. Τα τμήματα αριθμίζονται με τα γράμματα απο A εώς το G και η τελεία με 

το γράμμα DP. [12] Η αντιστοίχιση γράμματος και ράβδου είναι παγκοσμίως η ίδια για τεχνικούς 

λόγους. Στην εφαρμογή που υλοποιήθηκε οι παραπάνω λειτουργίες επιτελούνται με κατάλληλες 

σηματοδοσίες στο ολοκληρωμένο κύκλωμα HT16K13 που συμπεριλαμβάνεται. 

 

Πίνακας 3 - Πίνακας αληθείας ψηφίων του 7 segment 

Ψηφίο Τμήματα του 7 segment 

A B C D E F G 

0 1 1 1 1 1 1 0 

1 0 1 1 0 0 0 0 

2 1 1 0 1 1 0 1 

3 1 1 1 1 0 0 1 

4 0 1 1 0 0 1 1 

5 1 0 1 1 0 1 1 

6 1 0 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 0 0 0 0 

8 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 0 0 1 1 
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B4. LED Matrix 

 

 
Εικόνα 11 - OEM led matrix display 8x8 [13] 

 
Το LED Matrix Display είναι μια οθόνη αποτελούμενη από LED τελείες χαμηλής ανάλυσης και 

χρησιμοποιείται τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο όσο και σε ερασιτεχνικό ως HMI (Human-
Machine Interface). Το LED Matrix συχνά χρησιμοποιείται, για να δώσει μια πληροφορία στον 

χρήστη. Για παράδειγμα, δείκτες αναχώρησης σιδηροδρόμων, ρολόγια και διάφορες άλλες 

εφαρμογές που απαιτείται οθόνη χαμηλής ανάλυσης. Τα LED Matrix Displays χρησιμοποιούνται 
ευρέως σε εκπαιδευτικές κατασκευές, λόγω της δυνατότητας που παρέχουν στο χρήστη να 

δημιουργήσει στατικό κείμενο, κινούμενο κείμενο αλλά και εικόνες. 

 
Το LED Matrix module που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη κατασκευή, είναι OEM κατασκευαστή, 

έκπέμπει φώς χρώματος κόκκινου, έχει ως βάση του το ολοκληρωμένο ΜΑΧ7219 και διαθέτει 3 

εισόδους δεδομένων και 2 τροφοδοσίας. Διαθέτει τη δυνατότητα μέσω προγραμματισμού, να 

εκπέμπει σε διαφορετικά επίπεδα φωτισμού. Λειτουργεί με λογική κοινής καθόδου, δηλαδή, όλες 
οι κάθοδοι είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και με το λογικό LOW(0) και η ενεργοποίηση του κάθε 

LED γίνεται με την αποστολή κατάλληλου σήματος HIGH(1) στην άνοδο του LED που 

επιθυμούμε. Διαθέτει 8 σειρές και 8 γραμμές με LED τελείες, συνολικά 16 LED. Διαστάσεις LED 
Matrix 32 x 32 mm και συνολικές διαστάσεις module 50 x 32 x 12 mm .  

 

 

 

 
 

Εικόνα 12 - led matrix schematic [14] 
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Όπως φαίνεται και απο τη παραπάνω γραφική απεικόνιση, ο τρόπος λειτουργίας του LED Matrix 
είναι παρόμοιος με αυτόν του 7 Segment display. Με τη διαφορά ότι εδώ πρόκειται για διόδους-

LED που αναπαριστούν τελείες, οι οποίες ολοκληρώνουν μια εικόνα και όχι συγκεκριμένα έναν 

αριθμό. Λόγω της λογικής κοινής καθόδου της διάταξης, η ενεργοποίηση της κάθε διόδου γίνεται 

δίνοντας ένα HIGH(1) λογικό σήμα στα Pin των LED που θέλουμε να ενεργοποιηθούν. 

 

B5. RAYSTAR 16x2 LCD WHITE ON BLUE 

 

 

 
Εικόνα 13 - RAYSTAR 16X2 LCD [15] 

Η οθόνη που χρησιμοποιήθηκε στη πειραματική πλακέτα, είναι μία απλή οθόνη 16x2 χαρακτήρων 

της εταιρίας Raystar. Η οθόνη είναι τύπου LED, έχει μπλέ χρώμα φόντου και οι χαρακτήρες που 
εμφανίζονται είναι λευκοί. Η οθόνη μπορεί να προβάλει ταυτόχρονα 16x2 χαρακτήρες δηλαδή 

συνολικά 32 χαρακτήρες σε δύο γραμμές. Οι διαστάσεις της οθόνης είναι 66 x 16 mm και οι 

συνολικές διαστάσεις του module είναι 80 x 36 x 13.2 mm.  

Διαθέτει 16 Pin διεπαφής με τον εκάστοτε μικροελεγκτή, με τον οποίο θα συνδεθεί τα οποία 

βρίσκονται σε μία σειρά. Παρακάτω φαίνεται η λειτουργία του κάθε Pin. [15] 

Πίνακας 4 - Αναφορά των pin λειτουργίας της LCD 16x2 

 
 

Pin Function Όνομα

1 Γείωση 0V Ground

2 Τάση   5V Vcc

3 Contrast - Ελεγχόμενη μέσω ποτενσιομέτρου VEE

4 Έλεγχος του register (LOW ή HIGH) Register Select

5 LOW: Εγγραφή στον register ; HIGH: Διάβασμα απο τον register Read/Write

6 Κάνει αποστολή data στα data pins όταν δίνεται παλμός απο High σε Low Enable

7 DB0

8 DB1

9 DB2

10 DB3

11 DB4

12 DB5

13 DB6

14 DB7

15 Backlight Vcc 5V LED+

16 Backlight Ground LED-

8-bit data pins
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B6. Membrane Keypad 4x4 

 

Εικόνα 14- 4x4 membrane keypad [16] 

Τα πληκτρολόγια αποτελούν ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη και της εκάστοτε 

κατασκευής. Μέσω του πληκτρολογίου ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί σε menu, να βάλει 

κωδικούς, να κάνει επιλογές ακόμα και να ελέγχει ρομπότ, υπάρχει τεράστια πλειάδα εφαρμογών.  

 

Εικόνα 15 - Σχηματικό κυκλώματος 4x4 πληκτρολογίου [17] 

Η λειτουργία του πληκτρολογίου 4x4 που διαθέτουμε υλοποιείται ώς εξής. Υπάρχουν 4 γραμμές 

και 4 στήλες, έτσι από κάθε μπουτόν του πληκτρολογίου διέρχεται τουλάχιστον μία γραμμή και 

μία στήλη. Για παράδειγμα, από τον αριθμό 6 διέρχεται η δεύτερη γραμμή και η τρίτη στήλη. Σε 

κατάσταση ηρεμίας, δηλάδη όταν δεν έχει πατηθεί κάποιο μπουτόν, όλες οι γραμμές βρίσκονται 

σε λογική κατάσταση LOW(0) και οι στήλες σε λογική κατάσταση HIGH(1). Όταν πατηθεί κάποιο 

μπουτόν τότε η στήλη στην οποία βρίσκεται το μπουτόν που πατήθηκε αλλάζει σε λογική 

κατάσταση LOW(0) καθώς το ρεύμα απο την στήλη με HIGH(0) κατασταση πηγαίνει στη γραμμή 

με LOW(0) κατάσταση, σε αυτή τη φάση ο μικροελεγκτής γνωρίζει τη στήλη του αριθμού που 

πατήθηκε. Στη συνέχεια, για να γίνει γνωστή και η γραμμή του αριθμού που πατήθηκε , άρα και 

το κουμπί συγκεκριμένα, γίνονται με τη σειρά HIGH(1) όλες οι γραμμές, με συνέπεια όταν φτάσει 

να γίνει HIGH η γραμμή του αριθμού που πατήθηκε θα γίνει ξανά HIGH και η στήλη. Βλέποντας 

το παραπάνω σχήμα, καταλαβαίνουμε ότι για τον αριθμό 6 ο συνδυασμός είναι ο R2,C3 [18] [17] 

. 
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B7. LED και RGB LED 

 

Εικόνα 16 - LED ( Light Emitting Diode) [19] 
LED (Light Emitting Diode) ονομάζεται ένας ημιαγωγός, ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία 

όταν του παρέχεται μία ηλεκτρική τάση κατά τη φορά ορθής πόλωσης. Τα LED τον τελευταίο 

καιρό έχουν αντικαταστήσει κάθε παλαιού τύπου λαμπτήρα που υπάρχει λόγω των πολλών 

πλεονεκτημάτων που έχουν. Μπορεί να έχουν υψηλό αρχικό κόστος, αλλά το κόστος αυτό 

ισοσταθμίζεται με την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που παρέχει. Επίσης, διατίθενται σε διάφορα 

χρώματα και μεγέθη [20].  

 

Εικόνα 17 - Ηλεκτρονικό κύκλωμα σύνδεσης LED [21] 
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Β8. Button 

 

Εικόνα 18 - Tact Switch [22] 

Ο διακόπτης είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα, το οποίο επιτρέπει την δυνατότητα διέλευσης 

ηλεκτρικού ρεύματος μέσα απο αυτό. Απαιτείται αλληλεπίδραση ή έλεγχος από τον χρήστη.  

Στην αγορά υπάρχουν πολλά είδη διακοπτών όπως: 

• Απλός διακόπτης 

• Αποζεύκτης 

• Ηλεκτρονόμος 

Ως διακόπτες μπορούν να λειτουργήσουν: 

• Φωτοκύτταρα 

• Τρανζίστορ 

• Ποτενσιόμετρο 

Οι περισσότεροι διακόπτες είναι τύπου on – off. Κάθε φορά που ο χρήστης πατάει τον διακόπτη 

αλλάζει την κατάσταση του ηλεκτρονικού κυκλώματος ανάλογα αν είναι N.O. (Normally Open) ή 

N.C. (Normally Close). 

Ο N.O. διακόπτης είναι αυτός όπου στην κατάσταση ηρεμίας του η επαφή του είναι ανοιχτή και 

οταν πατηθεί δημιουργεί βραχυκύκλωμα. Ενώ ο N.C. διακόπτης είναι αυτός όπου στην κατάσταση 

ηρεμίας του είναι κλειστός και οταν πατηθεί ανοίγει. 

 

Εικόνα 19 - Επαφές διακόπτη  N.O. και N.C. [23] 
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Β9. Buzzer 

 

Εικόνα 20 – Buzzer [24] 

Τα Buzzer είναι ηλεκτρονικό στοιχείο που παράγει ήχο. Χωρίζονται σε ενεργά και παθητικά με 

την διαφορά να εντοπίζεται στην τροφοδοσία τους. Τα ενεργά buzzer χρησιμοποιούν DC τάση και 

η ρύθμιση της έντασης γίνεται αλλάζοντας τα kHz που εκπέμπουν ενώ τα παθητικά AC τάση και 

χρειάζονται απο τον χρήστη προγραμματισμό του τόνου του ήχου που θα βγάλουν. 

 

Β10. Servo Motor 

 

Εικόνα 21 - SG90 Servo Motor [25] 

Ο σερβοκινητήρας χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης επιθυμεί να υλοποιήσει μια εφαρμογή, που ένα 

μέρος της να κινείται ελεγχόμενα μεταξύ 0º - 180º. Ο sg 90 servo motor είναι ένας απο τους πιο 

γνωστούς σερβοκινητήρες που χρησιμοποιείται για κατασκευές με χρήση μικροελεγκτών  

(Arduino) και μικροϋπολογιστών (Raspberry Pi). Αποτελείται απο 3 καλώδια: κόκκινο (Vcc), καφέ 

ή μαύρο της γείωσης(GND) και άσπρο ή κίτρινο για το σήμα (PWM, 50Hz). 
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Β11. UltraSonic Sensor 

 

 

Εικόνα 22 - Ultrasonic Sensor HC-SR04 [26] 

Το Ultrasonic sensor διαθέτει δύο μορφοτροπείς υπερύχων. Ο ένας απο τους, δύο μετατρέπει το 

ηλεκτρικό σήμα σε υπερηχητικούς παλμούς 40 KHz και τους εκπέμπει. Ο άλλος, τους λαμβάνει 

και παράγει έναν παλμό εξόδου, του οποίου το πλάτος χρησιμοποιείται για να καθορίσει την 

απόσταση που διένυσε. Μπορεί να εντοπίσει αποστάσεις 2-400 cm με ακρίβεια 3 mm. Διαθέτει 4 

ακροδέκτες, έναν VCC για την τάση λειτουργίας, έναν trig που χρησιμοποιείται για την 

ενεργοποίηση των υπερηχητικών παλμών, έναν echo για την παραγωγή του σήματος που καθορίζει 

την απόσταση και τέλος το GND [27]. 
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Μηχανολογικό σχέδιο 

Διάταξη στοιχείων φορητού υπολογιστή 

Το βαλιτσάκι που περιέχει τον φορητό υπολογιστή χωρίζεται στο πάνω και το κάτω μέρος. Στο 

κάτω μέρος του βρίσκονται το Raspberry Pi 3 B+, το Powerbank 10600mAh, το Riitek Rii i08 

πληκτρολόγιο, το USB hub, η θύρα φόρτισης που φορτίζει το Powerbank και τις καλωδιώσεις τους. 

Απο την άλλη πλευρά, στο πάνω μέρος βρίσκονται η οθόνη, τα ηχεία του φορητού υπολογιστή και 

οι καλωδιώσεις που απαιτούνται.  

 

Εικόνα 23 - Διάταξη στοιχείων στο πάνω μέρος της βαλίτσας 

 

Εικόνα 24 - Διάταξη στοιχείων στο κάτω μέρος της βαλίτσας 
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Για τη συστέγαση των παραπάνω στοιχείων, αλλα και την διαμόρφωση της διάταξης που φαίνεται 

απο τις εικόνες 23 και 24, έγινε η χρήση plexiglass επιφανειών. Με τη χρήση προγράμματος CAD 

σχεδιάστηκαν όλα τα απαραίτητα κενά, για τα στοιχεία που είναι επιθυμητό να υπάρχει πρόσβαση 

και τοποθετήθηκαν τρύπες για τις βίδες που χρειάστηκαν για τη τοποθέτηση των στοιχείων. 

Στην εικόνα 25 αποτυπώνεται το σχέδιο και οι διαστάσεις για το εκτυπώσιμο plexiglass, που 

τοποθετήθηκε στο πάνω μέρος της βαλίτσας του φορητού υπολογιστή. Στο κέντρο του σχεδίου 

φαίνεται το κενό που υπάρχει για τη τοποθέτηση της οθόνης, καθώς και οι τρύπες για τις βίδες που 

απαιτούνται. Ακριβώς απο κάτω, παρατηρούνται οι θέσεις για δύο ηχεία και τέλος κάτω δεξιά ένα 

κενό για τα καλώδια, τα οποία έρχονται απο το κάτω μέρος της βαλίτσας όπου βρίσκονται τα 

υπόλοιπα στοιχεία του φορητού υπολογιστή. 

`

 

Εικόνα 25 - CAD σχέδιο άνω μέρους βαλίτσας φορητού υπολογιστή 
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Ακολουθεί το σχέδιο της Εικόνας 26 με διαστάσεις για το κάτω μέρος της βαλίτσας του φορητού 

υπολογιστή. Στο κέντρο του σχεδίου φαίνεται το κενό για τη τοποθέτηση του πληκτρολογίου 

καθώς και οι τρύπες για τις βίδες. Στη πάνω αριστερή πλευρά του σχεδίου παρατηρούνται τα κενά 

και οι τρύπες για τη θύρα φόρτισης και τον διακόπτη λειτουργίας. Στη πάνω δεξιά πλευρά υπάρχει 

ένα κενό μέσα απο το οποίο περνάνε τα καλώδια που πρέπει να περάσουν προς το πάνω μέρος της 

βαλίτσας για την οθόνη και τα ηχεία. Στη κάτω δεξιά πλευρά, παρατηρούμε τα κενά για το USB 

port και το GPIO και τις αντίστοιχες τρύπες που απαιτούνται. Τέλος, στην ίδια πλευρά υπάρχουν 

οι γρίλιες για το ανεμιστηράκι του Raspberry Pi 3 B+ και οι τρύπες για την εγκατάσταση του 

Raspberry Pi 3 B+.   

Η κατάλληλη απόσταση απο το plexiglass του κάθε ηλεκτρονικού στοιχείου, έγινε με τη χρήση 

κατάλληλου για κάθε περίπτωση μεγέθους και μήκους βίδων αλλά και παξιμαδιών που μας έδωσε 

τη δυνατότητα να παραμετροποιήσουμε την απόσταση του κάθε στοιχείου. Επίσης, για το 

πληκτρολόγιο, τη θύρα φόρτισης, το διακόπτη λειτουργίας και το USB port εκτυπώθηκαν επιπλέον 

κομμάτια plexiglass σε μεγέθη κατάλληλα για το κάθε στοιχείο. Έτσι, τα στοιχεία αυτά ακουμπάνε 

πάνω στα κομμάτια αυτά τα οποία ρυθμίζονται πάλι με κατάλληλες βίδες και παξιμάδια. 

 

Εικόνα 26  -  CAD σχέδιο Plexiglass για κάτω μέρος βαλίτσας ηλεκτρονικού υπολογιστή 
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Διάταξη στοιχείων πειραματικής διάταξης 

Η πειραματική διάταξη είναι μια φορητή κατασκευή φτιαγμένη από plexiglass. Είναι σε σχήμα 

κουτιού και με χρήση πρόγραμματος CAD σχεδιάστηκαν οι θέσεις για τα ηλεκτρονικά στοιχεία 

που επιλέχθηκαν. Έχει γίνει καλωδίωση των ηλεκτρονικών στοιχείων με τα θυλικά pin headers, 

για να πάρει την μορφή της εκπαιδευτικής διάταξης και έχουν τοποθετηθεί αντιστάσεις carbon και 

network όπου ήταν απαραίτητο.  

Στην παρακάτω Εικόνα 18 διακρίνει κανείς τις απαραίτητες εσοχές που χρειάστηκαν για να 

πετύχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Πάνω αριστερά είναι τοποθετημένο το T Cobbler Plus για την 

επέκταση των GPIO του Raspberry Pi. Κάτω απο αυτό είναι το 7 Segment Display και πιο κάτω 

το LED Matrix. Δεξία αυτών υπάρχει κενό για την τοποθέτηση της οθόνης LCD 16x2 και απο 

κάτω δυο εσοχές για τη ταινία των pin του keypad 4x4.  Πιο δεξιά έχουν τοποθετηθεί εσοχές για 

αντιστάσεις διαφορετικής ωμικότητας, LEDs σε χρώματα κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο 

και μπλέ και μπουτόν σε συνδεσμολογία pull up και pull down. Τέλος έχουν τοποθετηθεί 3 τρύπες 

για μπόρνες όπου φέρνουν πιο κοντά την τάση στην δεξία πλευρά της διάταξης, 3.3V, 5V καθώς 

και Ground απο το Raspberry Pi. Κάτω απο αυτές έχουν σχεδιαστεί εσοχές για RGB LEDs, Buzzer, 

Servo Motor και αισθητήρα απόστασης.  

 

Εικόνα 27 - CAD σχέδιο Plexiglass Πειραματικής Διάταξης 
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Ηλεκτρονικά κυκλώματα 

Παρακάτω ακολουθούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα για κάθε στοιχείο που περιέχει η πειραματική 

διάταξη. Τα κυκλώματα και τα σχέδια έγιναν με τη βοήθεια του προγράμματος Fritzing. 

Α. LED 

Η ηλεκτρονική διάταξη για το LED είναι απλή και περιέχει το LED και μία κατάλληλη αντίσταση. 

Στην άνοδο του το LED συνδέεται η αντίσταση και απο εκεί σε έναν GPIO 3.3V ακροδέκτη του 

T-cobbler. Η κάθοδος συνδέεται σε έναν Ground ακροδέκτη.  

 

Εικόνα 28 - Συνδεσμολογία LED στο Raspberry Pi 

 

Εικόνα 29 -  Ηλεκτρονικό κύκλωμα LED στο Raspberry Pi 
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Β. RGB Led 

Η ηλεκτρονική διάταξη του RGB LED διαφέρει λίγο απο του απλού LED, καθώς απαιτεί την 

ύπαρξη 3 κατάλληλων αντιστάσεων και μπορεί να αναπαράγει 3 διαφορετικά χρώματα. Συνεπώς, 

σε 3 διαφορετικούς ακροδέκτες GPIO του T-cobbler συνδέονται καλώδια που συνδέονται με τις 

κατάλληλες αντιστάσεις και απο τη κάθε αντίσταση στη κατάλληλη άνοδο για το κάθε χρώμα του 

LED. Η κάθοδος είναι κοινή και συνδέεται στο Ground του T-cobbler. 

 

 

 

Εικόνα 30 - Συνδεσμολογία RGB Led στο Raspberry Pi 

 

Εικόνα 31 - Ηλεκτρονικό κύκλωμα RGB LED στο Raspberry Pi 
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Γ. Ultrasonic Sensor 

Ο αισθητήρας υπερύχων διαθέτει 4 ακροδέκτες. Ο Vcc ακροδέκτης συνδέεται με το Vcc 

ακροδέκτη του T-cobbler. Ο ακροδέκτης Trig συνδέεται με έναν GPIO ακροδέκτη. Επιπλέον, 

τοποθετείται σε ένα ακόμα GPIO ακροδέκτη ένα καλώδιο που πηγαίνει στο ένα άκρο μίας 

αντίστασης R1=1kΩ, στο ίδιο άκρο θα ενώσουμε μία ακόμα αντίσταση R2=2 kΩ. Το άλλο άκρο 

της R1 καταλήγει στον Echo ακροδέκτη του Ultrasonic sensor. Τέλος, το δεύτερο άκρο της R2 θα 

συνδεθεί με το ground ακροδέκτη του Ultrasonic sensor και με το ground του T-cobbler.  

 

Εικόνα 32 -  Συνδεσμολογία Ultrasonic sensor στο Raspberry Pi 

 

Εικόνα 33 - Ηλεκτρονικό κύκλωμα του Ultrasonic sensor στο Raspberry Pi 
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Δ. Keypad 4x4 

Το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη κατασκευή μας απαιτεί μια απλή συνδεσμολογία. 

Οι 4 πρώτοι ακροδέκτες απο αριστερά αντιπροσωπεύουν τις γραμμές του keypad και οι υπόλοιποι 

4 ακροδέκτες τις στήλες. Η σύνδεση τους γίνεται σε επιθυμητούς GPIO ακροδέκτες.  

 

Εικόνα 34 - Συνδεσμολογία 4x4 Keypad στο Raspberry Pi 

 

Εικόνα 35 - Ηλεκτρονικό κύκλωμα του 4x4 Keypad στο Raspberry Pi\ 
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Ε. LCD Screen 16x2 

Για την LCD οθόνη απαιτείται μια λίγο πιο περίπλοκη συνδεσμολογία. Στο Pin 1 και 2 συνδέεται 

η τροφοδοσία της οθόνης 5V. Στο pin 3 συνδέεται ένα ποτενσιόμετρο για την ρύθμιση του contrast 

της lcd οθόνης.  Στο pin 4 γίνεται η επιλογή του register, αν RS = 0 στέλνει στην οθόνη εντολή για 

να σεταριστεί η οθόνη και RS = 1 για να στείλει data σε αυτήν. Στο pin 5 αν θα γίνει εγγραφή στον 

register ή θα διαβάσει απ αυτόν. Το pin 6 είναι το enable όπου κάθε φορά που ενεργοποιείται 

πραγματοποιούνται οι εντολές που έχουν δοθεί να γίνουν και αυτές συμβαίνουν μέσω των data 

pins( pins 7 - 14). Τα pin 15 και 16 είναι το backlight της οθόνης και τροφοδοτούται με 5V. 

 

Εικόνα 36 - Συνδεσμολογία LCD screen 16x2 στο Raspberry Pi 

 

Εικόνα 37 - Ηλεκτρονικό κύκλωμα του LCD screen 16x2 στο Raspberry Pi 
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ΣΤ. LED Matrix 

Το Led Matrix για τη λειτουργία του απαιτεί. Αρχικά, τη σύνδεση του Vcc +5 volt ακροδέκτη του 

T-cobbler με το Vcc ακροδέκτη του Led Matrix. Επιπλέον, οι ακροδέκτες DIN, CS, CLK πρέπει 

να δυνδεθούν με επιθυμητούς GPIO ακροδέκτες. Τέλος, ο GND ακροδέκτης του Led Matrix 

συνδέεται με το GND ακροδέκτη του GPIO. 

 

Εικόνα 38 - Συνδεσμολογία Led Matrix στο Raspberry Pi 

 

Εικόνα 39 - Ηλεκτρονικό κύκλωμα του Led Matrix στο Raspberry Pi 
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Ζ. Servo Motor 

Η συνδεσμολογία για το Servo Motor απαιτεί τη σύνδεση του Power καλωδίου του στη Vcc +5 

Volt του T-cobbler. Επίσης, απαιτείται η σύνδεση του signal καλωδίου σε έναν επιθυμητό GPIO 

ακροδέκτη. Τέλος, το GND καλώδιο απο το Servo Motor πρέπει να συνδεθεί στον GND ακροδέκτη 

του T-cobbler. 

 

Εικόνα 40 - Συνδεσμολογία Servo Motor στο Raspberry Pi 

 

Εικόνα 41 - Ηλεκτρονικό κύκλωμα Servo Motor στο Raspberry Pi 

 

 



27 

Η. Buzzer 

Η συνδεσμολογία για το Buzzer απαιτεί απλά τη σύνδεση του θετικού ακροδέκτη σε ένα επιθυμητό 

GPIO και τον άλλον ακροδέκτη σε GND ακροδέκτη του T-cobbler.  

 

Εικόνα 42 - Συνδεσμολογία Buzzer στο Raspberry Pi 

 

Εικόνα 43 - Ηλεκτρονικό κύκλωμα του Buzzer στο Raspberry Pi 
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Θ. 7 Segment Display 

Για το 7 Segment Display απαιτείται η σύνδεση του Vcc +5 Volt του T-cobbler με το VDD 

ακροδέκτη του 7 Segment Display. Επιπλέον, πρέπει να συνδεθεί ο SDA ακροδέκτης με τον GPIO 

2 SDA1 I2C ακροδέκτη του T-cobbler και ο SCL ακροδέκτης με τον GPIO 3 SCL1 I2C ακροδέκτη 

του Τ-cobbler. Τέλος, απαιτείται η σύνδεση του GND ακροδέκτη με τον GND ακροδέκτη του T-

cobbler. 

 

Εικόνα 44 - Συνδεσμολογία 7 segment display στο Raspberry Pi 

 

Εικόνα 45 - Ηλεκτρονικό κύκλωμα του 7 segment display στο Raspberry Pi 
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Λίστα υλικών και οικονομικός προυπολογισμός 

Πίνακας 5 - Οικονομικός Προϋπολογισμός 

ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΗ(€) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Plexiglass 15 2 30 

T-Cobbler Plus - GPIO Breakout Raspberry Pi 3/B+ 3.14 1 3.14 

Adafruit 0.56" 4-Digit 7 Segment Display W/I2C 9.84 1 9.84 

LED Matrix 8x8 with MAX7219 3.14 1 3.14 

Breadboard 3.2 1 3.2 

Basic 16x2 Character LCD - White on Blue 5v 3.14 1 3.14 

Keypad 4x4 thin Matrix 1.2 1 1.2 

LED Diffused 5mm – 5 Red, 5 Orange, 5 Green,  
5 Yellow, 5 Blue 0.08 25 2 

RGB 5mm Common Cathode 0.2 4 0.8 

LED Holder 5mm  0.16 29 4.64 

8x Tact Switches 12x12mm - 4pins 0.15 8 1.2 

Buzzer 2-5V 30mA 0.52 1 0.52 

Micro Servo SG90  2.9 1 2.9 

HC-SR04 Ultrasonic Distance Module 1.61 1 1.61 

Banana Socket 4mm - Black 0.4 1 0.4 

Banana Socket 4mm - Red 0.4 2 0.8 

Potentiometer 10kΩ 0.5 1 0.5 

1x4 Female pin Header 0.16 15 2.4 

1x5 Female pin Header 0.08 3 0.24 

1x6 Female pin Header 0.06 3 0.18 

1x20 Female pin Header 0.2 2 0.4 

Raspberry Pi Header 2x20 0.8 2 1.6 

Resistors 56Ω 1/4W 0.01 25 0.25 

Resistors 220Ω 1/4W 0.01 6 0.06 

Resistors 330Ω 1/4W 0.01 30 0.3 

Resistors 1kΩ 1/4W 0.01 7 0.07 

Resistors 2kΩ 1/4W 0.01 1 0.01 

Network Resistor 8+1 1kΩ 0.16 2 0.32 

GPIO Ribbon Cable for Raspberry Pi 3/2/B+ 1.61 1 1.61 

Raspberry Pi 3 B+ 36 1 36 

7 inch LCD touchscreen 60 1 60 

Riitek Rii i8+ mini 15 1 15 

Varta power-bank 10400mah 23 1 23 

I-JMB speakers 5 1 5 

USB B to mini USB with switch 3 1 3 

Raspberry Pi Cooling Kit 2.99 1 2.99 

Metal Case  8.5 1 8.5 

Σύνολο 230.32 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Raspberry Pi OS 

Το λειτουργικό σύστημα που επιλέχθηκε για το φορητό υπολογιστή, του οποίου η βάση είναι το 

Raspberry Pi 3 B+ και στο οποίο εγκαταστάθηκε είναι το Raspberry Pi OS ή αλλιώς Raspbian. 

Eίναι το επίσημο λειτουργικό για το Raspberry Pi, υποστηρίζει πλήρως τον μικρουπολογιστή και 

βασίζεται στο λειτουργικό Linux. Το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα επιλέχθηκε, λόγω της 

δυνατότητας που προσφέρει στον μικρουπολογιστή να λειτουργεί ως ένας ολοκληρωμένος 

ηλεκτρονικός υπολογιστής. Η εγκατάσταση του είναι εύκολη, γρήγορη και δεν απαιτούνται 

εκτεταμένες ή περίπλοκες διαδικασίες για την σωστή λειτουργία της πλειονότητας των 

περιφερειακών που χρειαζόμαστε. Επίσης, έχει χαμηλές απαιτήσεις σε μνήμη και επεξεργαστική 

ισχύ, ώστε να λειτουργεί όσο το δυνατόν απροβλημάτιστα και ταχύτατα το σύστημα μας. Επιπλέον, 

είναι απόλυτα συμβατό με τη γλώσσα προγραμματισμού Python, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την 

υλοποίηση των πειραμάτων-μέλετες περιπτώσεις. Τέλος, είναι open source λογισμικό, πράγμα που 

σημαίνει, ότι είναι ελεύθερο για χρήση, ανάπτυξη και διαμόρφωση από οποιονδήποτε και συνεπώς 

μελλοντικά μπορεί να εξελιχθεί σε λογισμικό συγκεκριμένα κατασκευασμένο για την πειραματική 

διάταξη. Έτσι, ώστε να εξυπηρετεί σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό το σκοπό της ανάπτυξης 

προγραμμάτων που να οδηγούν τα κυκλώματα της πειραματικής διάταξης.  

Για την εγκατάσταση του Raspberry Pi OS, αρχικά πρέπει να γίνει λήψη του λογισμικού απο την 

ιστοσελίδα του κατασκευαστή (https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/) και να 

επιλεχθεί η έκδοση που επιθυμούμε. Μετά απο την επιλογή της επιθυμητής έκδοσης, πρέπει να 

γίνει αποσυμπίεση των αρχείων και τοποθέτηση τους σε κάρτα SD, χρησιμοποιόντας το 

πρόγραμμα Raspberry Pi Imager (https://www.raspberrypi.org/downloads/). Η κάρτα SD πρέπει 

να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 8 GB για την ομαλή λειτουργία του Raspberry. Στη συνέχεια, 

ενεργοποιόντας το Raspberry και εφόσον όλα έχουν πραγματοποιηθεί σωστά, εκκινεί η 

εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και ακολουθόντας τις οδηγίες ολοκληρώνεται 

επιτυχώς.  

Γλώσσες Προγραμματισμού 

Το Raspberry Pi είναι ένας μικροϋπολογιστής που υποστηρίζει μεγάλο πλήθος γλωσσών 

προγραμματισμού. Κάποιες απο τις πιο διαδεδομένες σε χρήση είναι: 

1. Python 

2. JavaScript 

3. C++ 

4. Perl 

5. HTML5 

6. Scratch 

7. Erlang 

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
https://www.raspberrypi.org/downloads/
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Python 

Η γλώσσα προγραμματισμού Python είναι μια γλώσσα υψηλού επιπέδου, που δημιουργήθηκε 

το 1991 απο τον Guido van Rossum. Είναι απο τις πιό διαδεδομένες γλώσσες 

προγραμματισμού, δίνει τη δυνατότητα εύκολης συγγραφής καθαρού και εύκολα κατανοητού 

κώδικα και έχει δυνατότητες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Λόγω της ευκολίας στη 

συγγραφή, σύνταξη και την κατανοήση του κώδικα της Python, θεωρείται μία γλώσσα 

προγραμματισμού φιλική προς τους αρχάριους προγραμματιστές, αλλά και ικανή για τους 

έμπειρους προγραμματιστές. Επιπλέον, χρησιμοποιείται ευρέως στη ρομποτική και τους 

αυτοματισμούς λόγω της απλότητας στη σύνταξη και τη γραμματική της, αλλά και της απλής 

λογικής της. Αυτά, είναι χαρακτηριστικά κρίσιμα για το προγραμματισμό μίας ρομποτικής 

κατασκευής. Επιπλέον, υπάρχει μια τεράστια κοινότητα η οποία συμμετέχει ενεργά στην 

ανάπτυξη της γλώσσας Python. Ταυτόχρονα, υπάρχει άφθονη βοήθεια και καθοδήγηση νέων 

λιγότερο έμπειρων προγραμματιστών που πειραματίζονται και αναπτύσσουν προγράμματα για 

κάθε είδους εφαρμογή. Διατίθενται μεταφραστές της Python για κάθε μεγάλο λειτουργικό 

σύστημα που υπάρχει. Τέλος, υποστηρίζεται και εξελίσσεται απο το Python Software 

Foundation. 

Το Raspberry Pi που χρησιμοποιήθηκε, υποστηρίζει πλήρως τη γλώσσα Python και εμπεριέχει   

το μεταγλωτιστή της στην αρχική εγκατάσταση του Raspberry Pi OS. Συνεπώς, η Python 

επιλέχθηκε για να αναδειχτεί η λειτουργικότητα της κατασκευής και συγγράφηκαν σε αυτή 

προγράμματα για την υλοποίηση των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν. Μεγάλο μέρος 

στην απόφαση για τη χρήση της Python, διαδραμάτησε η συμβατότητα με τον 

μικροϋπολογιστή και το λειτουργικό που χρησιμοποήθηκε. Επίσης, η κοινότητα που υπάρχει 

και υποστηρίζει τη γλώσσα προγραμματισμού, βοήθησε στην εξεύρεση λύσεων και στην 

επίλυση οποιασδήποτε απορίας παρουσιάστηκε. Διαδραμάτισε, συνεπώς, καταλυτικό ρόλο 

στην επιτυχή ολοκλήρωση των πειραμάτων και δείχνει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει 

ενεργή κοινότητα. Τέλος, με μία ματιά στο μέλλον, το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα και 

η ελευθερία που παρέχει στην εξέλιξη και παραμετροποίηση του λόγω του ανοιχτού κώδικα 

μπορεί να επιφέρει την δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος που να ταιριάζει και να 

εξυπηρετεί ακόμα καλύτερα τις ανάγκες της κατασκευής. 

 

 

 

 

 

 



32 

Πακέτα Βιβλιοθηκών 

Για να δουλέψουν ορισμένα ηλεκτρονικά στοιχεία της πλακέτας περα της σωστής συνδεσμολογίας, 

απαιτείται και σωστός προγραμματισμός. Προκειμένου αυτό να γίνει πιο εύκολο, κάποιοι 

προγραμματιστές έχουν φτιάξει βιβλιοθήκες για πολλά ηλεκτρονικά στοιχεία. Με την χρήση των 

βιβλιοθηκών, ο χρήστης χρησιμοποιεί τις ανάλογες εντολές και με την βοήθεια της σωστης 

συνδεσμολογίας καταφέρνει να έχει πιό εύκολα το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Χρήση βιβλιοθηκών 

για την πειραματική διάταξη έγινε για τα παρακάτω ηλεκτρονικά στοιχεία: 

 

❖ 7 Segment Display 

Η βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμη στο παρακάτω link: 

https://github.com/adafruit/Adafruit_CircuitPython_HT16K33 

 

❖ LED Matrix 

Η βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμη στο παρακάτω link:  

https://github.com/rm-hull/luma.led_matrix 

 

❖ LCD 16x2 

Η βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμη στο παρακάτω link:  

https://github.com/pimylifeup/Adafruit_Python_CharLCD 

 

❖ Keypad 4x4 

https://pypi.org/project/pad4pi/ 

 

 

Για να αποθηκεύσει ο χρήστης τις βιβλιοθήκες απο το Github, μπορεί να το κάνει εύκολα μέσω 

του bash πληκτρολογόντας: git clone link 

 

 

 

 

 

https://github.com/adafruit/Adafruit_CircuitPython_HT16K33
https://github.com/rm-hull/luma.led_matrix
https://github.com/pimylifeup/Adafruit_Python_CharLCD
https://pypi.org/project/pad4pi/
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ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό έχει ώς σκοπό την εξοικείωση του χρήστη με τα ηλεκτρονικά και την γλώσσα 

προγραμματισμού Python. Παρακάτω ο χρήστης θα βρεί σενάρια με μερικά απο τα ηλεκτρονικά 

που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Το κάθε σενάριο θα περιέχει 

φωτογραφία του κυκλώματος, ηλεκτρονικό σχέδιο, τον κώδικα σε γλώσσα python καθώς και μια 

ένδειξη δυσκολίας σε κλίμακα από 1 (εύκολο) εώς 5 (δύσκολο). 

 

5.1 Ενεργοποίηση LED με διακόπτη 

Αρχείο: led_switch.py 

Επίπεδο δυσκολίας: 1 

Σε αυτό το σενάριο ο χρήστης θα ενεργοποιεί ένα LED κάθε φορά που πατάει ένα μπουτόν τύπου 

tact switch και όταν το απελευθερώνει το LED θα απενεργοποιείται. 

 

 

Εικόνα 46 - Συνδεσμολογία Σεναρίου 5.1  στην εκπαιδευτική πλατφόρμa 
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Εικόνα 47 -  Συνδεσμολογία Σεναρίου «Ενεργοποίηση LED με διακόπτη» 

 

Εικόνα 48 -  Ηλεκτρονικό Κύκλωμα Σεναρίου «Ενεργοποίηση LED με διακόπτη» 

 

Α. Υλικά που χρησημοποιήθηκαν 

• 1 LED 

• 1 tact switch σε συνδεσμολογία pull up. 
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B. Κώδικας 

#Βιβλιοθήκες 

import RPi.GPIO as GPIO 

from time import sleep 

GPIO.setwarnings(False) 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

 

#Ορισμος Pin 

BUT = 23  

LED = 24 

 

#Δήλωση Εισόδων Εξόδων 

GPIO.setup(BUT,GPIO.IN,pull_up_down=GPIO.PUD_UP) 

GPIO.setup(LED,GPIO.OUT) 

 

#Κυρίως Πρόγραμμα 

while True: 

    katastasi = GPIO.input(BUT) 

    print(katastasi) 

    if katastasi == 0: 

        GPIO.output(LED,GPIO.HIGH) 

    else: 

        GPIO.output(LED,GPIO.LOW) 

        sleep(1) 

 

Γ. Μελλοντικές Αλλαγές 

• Τοποθέτιση παραπάνω LED 

• Σενάριο με δεύτερο μπουτόν όπου όσο το πατάς, το LED κάνει blink. 
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5.2 Εναλλαγή χρωμάτων σε RGB LED 

Αρχείο: rgb_led.py 

Επίπεδο Δυσκολίας: 2 

Σε αυτό το σενάριο ο χρήστης θα ενεργοποιεί ένα RGB LED και θα εναλλάζει μια ακολουθία 

χρωμάτων. 

 

Εικόνα 49 - Συνδεσμολογία Σεναρίου 5.2  στην εκπαιδευτική πλατφόρμα 

 

Εικόνα 50 - Συνδεσμολογία Σεναρίου «Εναλλαγή χρωμάτων σε RGB LED» 
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Εικόνα 51 - Ηλεκτρονικό Κύκλωμα Σεναρίου «Εναλλαγή χρωμάτων σε RGB LED» 

 

 

Α. Υλικά που χρησμιοποιήθηκαν 

• 1 RGB LED Κοινής Ανόδου 

• 1 αντίσταση 220Ω 
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B. Κώδικας 

#Βιβλιοθήκες 

import RPi.GPIO as GPIO 

from time import sleep 

GPIO.setwarnings(False) 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

#Δήλωση pin των ηλεκτρονικών στοιχείων 

redPin = 12 

greenPin = 19 

bluePin = 13 

#Δήλωση Εισόδων Εξόδων 

GPIO.setup(redPin,GPIO.OUT) 

GPIO.setup(greenPin,GPIO.OUT) 

GPIO.setup(bluePin,GPIO.OUT) 

 

def svise(): 

    GPIO.output(redPin,GPIO.HIGH) 

    GPIO.output(greenPin,GPIO.HIGH) 

    GPIO.output(bluePin,GPIO.HIGH) 

     

def aspro(): 

    GPIO.output(redPin,GPIO.LOW) 

    GPIO.output(greenPin,GPIO.LOW) 

    GPIO.output(bluePin,GPIO.LOW) 

     

def kokkino(): 

    GPIO.output(redPin,GPIO.LOW) 

    GPIO.output(greenPin,GPIO.HIGH) 

    GPIO.output(bluePin,GPIO.HIGH) 
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def prasino(): 

    GPIO.output(redPin,GPIO.HIGH) 

    GPIO.output(greenPin,GPIO.LOW) 

    GPIO.output(bluePin,GPIO.HIGH) 

     

def mple(): 

    GPIO.output(redPin,GPIO.HIGH) 

    GPIO.output(greenPin,GPIO.HIGH) 

    GPIO.output(bluePin,GPIO.LOW) 

     

def kitrino(): 

    GPIO.output(redPin,GPIO.LOW) 

    GPIO.output(greenPin,GPIO.LOW) 

    GPIO.output(bluePin,GPIO.HIGH) 

     

def mov(): 

    GPIO.output(redPin,GPIO.LOW) 

    GPIO.output(greenPin,GPIO.HIGH) 

    GPIO.output(bluePin,GPIO.LOW) 

         

while True: 

    svise() 

    sleep(1) 

    aspro() 

    print("aspro") 

    sleep(1) 

    kokkino() 

    print("kokkino") 

    sleep(1) 

    prasino() 
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    print("prasino") 

    sleep(1) 

    mple() 

    print("mple") 

    sleep(1) 

    kitrino() 

    print("kitrino") 

    sleep(1) 

    mov() 

    print("mov") 

    sleep(1) 

Γ. Μελλοντικές Αλλαγές 

Εναλλαγή χρωμάτων με την χρήση ποτενσιόμετρων 
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5.3 Λειτουργία ενός Servo Motor 

Αρχείο: servo.py 

Επίπεδο Δυσκολίας: 3 

Στο σενάριο αυτό ένα servo θα περιστρεφεται μεταξύ 3 θέσεων. Την min, mid και max θέσης. 

 

Εικόνα 52 - Συνδεσμολογία Σεναρίου 5.3 στην εκπαιδευτική πλατφόρμα 

 

 

 

Εικόνα 53- Συνδεσμολογία Σεναρίου «Λειτουργία ενός Servo Motor» 
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Εικόνα 54 - Ηλεκτρονικό Κύκλωμα Σεναρίου «Λειτουργία ενός Servo Motor» 

 

Α. Υλικά που χρησμιοποιήθηκαν 

• Servo Motor WS-GS90 

• GPIO pin 18, διότι είναι το μόνο που παράγει παλμό PWM. 

 

B. Κώδικας 

 

#Δήλωση βιβλιοθηκών 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

GPIO.setwarnings(False) 

 

# ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ SERVO 

elaxisto = 3 

megisto = 11 

kentro = elaxisto + (megisto - elaxisto) / 2 

servo = 18 

default = kentro     # ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ SERVO 

 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.setup(servo, GPIO.OUT) 
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#Δημιουργία PWM=50Hz για ορισμό ταχύτητας 

pwm = GPIO.PWM(servo, 50) 

pwm.start(default) 

 

#ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ SERVO ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ elaxisto -> megisto, megisto->kentro,  

try: 

    while True: 

        pwm.ChangeDutyCycle(elaxisto) 

        time.sleep(1) 

        pwm.ChangeDutyCycle(megisto) 

        time.sleep(1) 

        pwm.ChangeDutyCycle(kentro) 

        time.sleep(1) 

        GPIO.cleanup() 

 

Γ. Μελλοντικές Αλλαγές 

• Continues Servo για πλήρη περιστροφή 360º 

• Τοποθέτηση Stepper και DC Motor. 
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5.4  Μέτρηση Απόστασης με χρήση Ultrasonic αισθητήρα 

Αρχείο: distance_sensor.py 

Επίπεδο Δυσκολίας: 3 

Σε αυτο το σενάριο ο χρήστης θα μπορεί να μετρήσει την απόσταση με την χρήση του αισθητήρα 

HC-SR04 και να βλέπει την απόσταση στην οθόνη απο το βαλιτσάκι του laptop.  

 

Εικόνα 55 - Συνδεσμολογία Σεναρίου 5.4 στην εκπαιδευτική πλατφόρμα 

 

Εικόνα 56 - Εμφάνιση Μέτρησης Αποστάσεως στην οθόνη του Laptop 
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Εικόνα 57 - Συνδεσμολογία Σεναρίου «Μέτρηση Απόστασης με χρήση Ultrasonic αισθητήρα» 

 

Εικόνα 58 - Ηλεκτρονικό Κύκλωμα Σεναρίου «Μέτρηση Απόστασης με χρήση Ultrasonic αισθητήρα» 

 

 

Α. Υλικά που χρησμιοποιήθηκαν 

• Αισθητήριο HC-SR04  

• 1kΩ αντίσταση 

• 2kΩ αντίσταση 
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B. Κώδικας 

#Βιβλιοθήκες 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

GPIO.setwarnings(False) 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

 

try: 

      #Ορισμός εισόδων εξόδων 

      echoPin = 17 

      triggerPin = 4 

 

      GPIO.setup(triggerPin, GPIO.OUT) 

      GPIO.setup(echoPin, GPIO.IN) 

      GPIO.output(triggerPin, GPIO.LOW) 

  

      #Κυρίως Πρόγραμμα 

      print ("Calculating distance") 

      GPIO.output(triggerPin, GPIO.HIGH) 

      time.sleep(0.001) 

      GPIO.output(triggerPin, GPIO.LOW) 

      while GPIO.input(echoPin)==0: 

            enarksi_palmou = time.time() 

      while GPIO.input(echoPin)==1: 

            liksi_palmou = time.time() 

  

#Υπολογισμός και στρογγυλοποίηση παλμού 

      diarkeia_palmou = liksi_palmou - enarksi_palmou 

#Υπολογισμός απόστασης  

apostasi = round(diarkeia_palmou * 17150, 2) 

      print ("Distance:",apostasi,"cm") 

 

finally: 

      GPIO.cleanup() 

 

Γ. Μελλοντικές Αλλαγές 

• Εμφάνιση απόσταση στην οθόνη LCD 16x2 
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5.5 Σενάριο Κωδικός Πρόσβασης 

Αρχείο: syndiastiko.py 

Επίπεδο Δυσκολίας: 5 

Αυτό το σενάριο συνδιάζει ηλεκτρονικά στοιχεία του εκπαιδευτικού πίνακα. Συγκεκριμένα το 

keypad 4x4, την οθόνη LCD 16x2 και ένα buzzer. Στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα όπου καλεί τον 

χρήστη να πατήσει τον σωστό κωδικό. Η επικύρωση του κωδικού γίνεται με το πλήκτρο       « # » 

και υπάρχει οπτική και ακουστική ειδοποίηση αν ο κωδικός είναι σωστός ή λανθασμένος. Ο 

σωστός κωδικός είναι -2020-. 

 

 

Εικόνα 59 - Συνδεσμολογία Σεναρίου 5.5 στην εκπαιδευτική πλατφόρμα 
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Εικόνα 60 -  Οθόνη menu όπου έχει τοποθετηθεί password με προστασία 

 

 

Εικόνα 61 - Οθόνη  όπου ο κωδικός που δόθηκε ήταν σωστός μαζί με ηχητική προειδοποίηση 
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Εικόνα 62 - Οθόνη όπου ο κωδικός που δόθηκε ήταν λάθος μαζί με ηχητική προειδοποίηση 

 

Εικόνα 63 - Συνδεσμολογία Σεναρίου «Σενάριο Κωδικός Πρόσβασης» 
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Εικόνα 64 - Ηλεκτρονικό Κύκλωμα Σεναρίου «Σενάριο Κωδικός Πρόσβασης» 

 

 

Α. Υλικά που χρησμιοποιήθηκαν 

• LCD 16x2 

• Keypad 4x4 

• Buzzer 

• 1 ποτενσιόμετρο 

 

B. Κώδικας 

#Βιβλιοθήκες 

from pad4pi import rpi_gpio 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

import Adafruit_CharLCD as LCD 
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    #Δήλωση Buzzer ως έξοδο 

GPIO.setup(27,GPIO.OUT) 

 

    # Δήλωση Keypad 4x4 

KEYPAD = [ 

         ["1","2","3","A"], 

         ["4","5","6","B"], 

         ["7","8","9","C"], 

         ["*","0","#","D"] 

         ] 

 

#Δήλωση pin σειρων και στηλων του keypad 

rowPins = [6, 13, 19, 26]  

columnPins = [12, 16, 5, 21]  

 

pliktrologio = rpi_gpio.KeypadFactory() 

 

     

keypad = pliktrologio.create_keypad(keypad=KEYPAD, row_pins= rowPins, col_pins= 

columnPins) 

 

    ####### LCD ####### 

 

    # Δήλωση pin της LCD οθόνης 

lcd_rs        = 25  

lcd_en        = 24 

lcd_d4        = 23 

lcd_d5        = 17 
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lcd_d6        = 18 

lcd_d7        = 22 

lcd_backlight = 4 

 

lcd_columns = 16 

lcd_rows = 2 

 

    # Δήλωση LCD 

lcd = LCD.Adafruit_CharLCD(lcd_rs, lcd_en, lcd_d4, lcd_d5, lcd_d6, lcd_d7, 

                               lcd_columns, lcd_rows, lcd_backlight) 

 

    # Μενου 

lcd.message('Insert Password') 

 

    #password 

password = "2020#" 

psw = [] 

 

 

def printKey(key): 

    global psw 

    print(key) 

    lcd.message("*") 

    psw.append(key) 

    print(psw) 

    if key=="#": 

        psw = "".join(psw) 

        print(psw)     

        if psw==password: 

            time.sleep(0.2) 
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            lcd.clear() 

            lcd.message("correct!") 

            GPIO.output(27,GPIO.HIGH) 

            time.sleep(0.5) 

            GPIO.output(27,GPIO.LOW) 

            print("password correct") 

        else:# psw!=password: 

            lcd.clear() 

            lcd.message("wrong!") 

            GPIO.output(27,GPIO.HIGH) 

            time.sleep(0.2) 

            GPIO.output(27,GPIO.LOW) 

            time.sleep(0.2) 

            GPIO.output(27,GPIO.HIGH) 

            time.sleep(0.2) 

            GPIO.output(27,GPIO.LOW) 

            time.sleep(0.2)        

             

 

lcd.set_cursor(6, 1) 

if keypad.registerKeyPressHandler(printKey): 

    lcd.move_right() 

Γ. Μελλοντικές Αλλαγές 

• Μενού με πλοήγηση 

• Αρίθμηση εσφαλμένων προσπαθειών 

• Όταν ο χρήστης βάζει σωστό κωδικό να μπορεί να ελέγξει κάποιο ηλεκτρονικό στοιχείο 

πχ ενα servo οπου θα ξεκλειδωνει μια πόρτα. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής και την εν συνεχεία επιτυχή εκτέλεση των μελετών – 

περιπτώσεων, έγινε εμφανές, πως η κατασκευή ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις 

προυποθέσεις που ορίστηκαν απο την αρχή. Αρχικά, ο φορητός υπολογιστής που κατασκευάστηκε, 

διαθέτει όλες τις δυνατότητες που είχαν οριστεί, σε χαρακτηριστικά και σε απόδοση. Διαθέτει μια 

δυνατή και ευέλικτη επεργαστική μονάδα μέσω του Raspberry Pi, λειτουργικό κατάλληλο και 

ελαφρύ σε απαιτήσεις, οθόνη υψηλής ανάλυσης με δυνατότητες αφής, πλήρες πληκτρολόγιο, 

ηχεία, μεγάλη διασυνδεσιμότητα (4 θύρες USB, WI-FI, Ethernet), μεγάλη αυτονομία και 

δυνατότητα επαναφόρτισης. Το βάρος των δύο μερών της κατασκευής παρέμεινε χαμηλό και το 

μέγεθος του φορητού υπολογιστή είναι πολύ μικρό. Επιπλέον, κατέστη δυνατή η υλοποίηση των 

μελετών – περιπτώσεων χωρίς τη χρήση εξωτερικής τροφοδοσίας, αλλά με τη χρήση της 

τροφοδοσίας του φορητού υπολογιστή, γεγονός που δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες φορητότητας 

και χρήσης σε πληθώρα περιβαλλόντων. Ταυτόχρονα, δεν απαιτήθηκε η χρήση ξεχωριστού 

ηλεκτρονικού υπολογιστή για την αναζήτηση οποιασδήποτε πληροφορίας. Χρησιμοποιήθηκε ο 

φορητός υπολογιστής της κατασκευής, ο οποίος έχει τη δυνατότητα, να υποστηρίξει τα πειράματα 

που πραγματοποιούνται και να διεξαχθεί μέσω αυτού περαιτέρω πειραματική και θεωρητική 

έρευνα. Επιπροσθέτως, η πειραματική διάταξη που συνοδεύει το φορητό υπολογιστή, διαθέτει όλα 

τα ηλεκτρονικά στοιχεία, που είχαν κριθεί ως απαραίτητα για την πληρότητα της κατασκευής. Σε 

δοκιμές που έγιναν, όλα παρουσίασαν την αναμενόμενη λειτουργικότητα χωρίς προβλήματα. 

Τέλος, τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή τόσο του φορητού υπολογιστή όσο και τής 

πειραματικής διάταξης, βρίσκονται εύκολα στο εμπόριο και μπορούν να συνδυαστούν με σχετική 

ευκολία.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Πέρα απο τα παραπάνω ικανοποιητικά αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν, με την ολοκλήρωση 

της κατασκευής και των εν συνεχεία των μελετών – περιπτώσεων, εξήχθησαν και κάποια 

γενικότερα συμπεράσματα. Αρχικά, ανάλογες κατασκευές μπορούν να κατασκευαστούν με 

κατάλληλη έρευνα και ανάλογα με την επιλογή των υλικών. Διαφορές στο πλήθος των 

ηλεκτρονικών στοιχείων, των δυνατοτήτων του φορητού υπολογιστή και των μεθόδων δίνουν τη 

δυνατότητα να παραχθούν πιο ολοκληρωμένες και με περισσότερα στοιχεία κατασκευές ή και 

φθηνότερες, με λιγότερες δυνατότητες. Ενα σημαντικό στοιχείο της κατασκευής είναι το 

λειτουργικό σύστημα, το οποίο αν και εξυπηρετεί τις ανάγκες της με απόλυτη επιτυχία, θα 

μπορούσε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό μπορεί να γίνει με τη προσθήκη επιπλέον 

μεταγλωτιστών για γλώσσες προγραμματισμού όπως C++, βιβλιοθηκών για τα στοιχεία της 

πειραματικής διάταξης, σχετικού εκπαιδευτικού υλικού. Ταυτόχρονα, είναι θεμιτή η αφαίρεση 

προγραμμάτων και διαδικασιών που δεν απαιτούνται για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τις 

οποίες είναι διαμορφωμένη η πειραματική διάταξη. Τελικά, με κατάλληλη διαμόρφωση θα 

μπορούσε να αναπτυχθεί ένα λειτουργικό σύστημα ειδικά για τη κατασκευή που να προσφέρει 

ταχύτητα, απλότητα και ευρύ εκπαιδευτικό υλικό. Ένα πρόβλημα που παρατηρείται στη 

κατασκευή του φορητού υπολογιστή είναι η δυσκολία στην πρόσβαση στη θύρα Ethernet, που ενώ 
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είναι δυνατή, δεν είναι εργονομική και μπορεί να τοποθετηθεί σε καλύτερο σημείο. Επιπλέον, αν 

και έγινε προσπάθεια για την τήρηση όσο το δυνατόν μικρότερου μεγέθους, τόσο στη κατασκευή 

του φορητού υπολογιστή όσο και στην ηλεκτρονική διάταξη, το μέγεθος της ηλεκτρονικής 

διάταξης είναι κάπως μεγάλο. Αυτό έγινε με γνώμονα την ευκολία εργασίας στη καλωδίωση των 

ηλεκτρονικών στοιχείων, αλλά και την ικανότητα μεταφοράς επιπλέον υλικού που είναι χρήσιμο. 

Σε μελλοντική διεκπεραίωση της κατασκευής θα μπορούσε να γίνει μικρότερο τόσο σε μήκος όσο 

και σε ύψος.  
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