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Τι είναι το Arduino;

• Ηλεκτρονική πλατφόρμα πρωτοτυποποίησης

• Aποτελείται από hardware & software.

• Είναι ένας μικροϋπολογιστής που λειτουργεί 
με το λογισμικό-λειτουργικό σύστημα του 
Arduino.
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Βασικό στοιχείο του 
είναι το Arduino board, 
ένα εκτυπωμένο κύκλωμα
με microcontroller.



Tι είναι το Arduino;

• Γράφοντας κώδικα στο Arduino 
δίνουμε εντολές στον 
microcontroller.

• Mέσω του microcontroller 
δημιουργούμε μία συμπεριφορά του 
συστήματος

• Χρησιμοποιώντας inputs & outputs
φτιάχνουμε διάφορες λειτουργίες

19/4/2019 3



Tι μπορεί να κάνει το Arduino;

• Sensor networks

• Robotics

• Interactive art
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Binary bridge, Eksteen
Autonomous Indoor Greenhouse

Bluetooth controlled robot



Σε ποιές αρχές βασίζεται το 
Arduino;

• Interaction design

• Physical computing

• Open-source

• Ευέλικτο

• Εύχρηστο

• Φθηνό
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Parts of a physical computing system



Arduino hardware
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Πλακέτες Arduino
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Arduino mega board - βασικά μέρη

19/4/2019 8

• ON is green and signifies that your Arduino is powered.
• RX and TX tell you that data is being received or transmitted by the board.
• L is a special LED connected to digital pin 13. 



Inputs & Outputs

Sense

Sight

Movement

Hearing

Smell

Taste

Sensor 

Camera, photodiode

Buttons, bending

Microphone,ultrasound

Gas sensors

Artificial tongue
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Actuator

LEDs,displays

Motors,valves

Speakers

Fragrance emitter

Flavor emitter



Sensors/Αισθητήρες

Μετατρέπουν ένα φυσικό μέγεθος σε 
ηλεκτρικό σήμα

• Πιεζοηλεκτρικός
• Θερμίστορ
• Φωτοδίοδος
• Hot wire
• Γυροσκόπιο
• Υγρασίας
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Actuators/Ενεργοποιητές

• Σήμα ελέγχου+driver=output

• Κινητήρες

• Υδραυλικοί 

• Πνευματικοί

• LED, οθόνες
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Κινητήρες

1. DC
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2. Stepper

3. Servomotor



Προγραμματισμός στο Arduino
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Arduino software
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http://arduino.cc/en/Main/Software

http://arduino.cc/en/Main/Software


Arduino software
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Setting up Arduino IDE



Setting up Arduino IDE



Uploading the program

1. Click Verify
The program is 
checked

2. Click Upload
The program is 
uploaded to the 
Arduino mCu 
board

1.
2.



Adding a library



Operators 
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• Σχόλια

Σχόλια σε μία γραμμή //
Σε μια ή περισσότρες γραμμές οτιδήποτε βρίσκεται ανάμεσα στα 
/* και */ δεν επηρεάζει τον κώδικα

• Αγκύλες {}
Περιέχουν ένα block κώδικα

• Ελληνικό ερωτηματικό ;
Τερματισμός ενός statement, αλλαγή νοήματος



Structure of an Arduino code

1. Define Variables

2. Setting up 
functions

3. Eternal loop

void setup()
{}

void loop()
{}

Setup function is run once, when the 
microcontroller boots up or resets.

After setup function the processor moves to 
run code inside the loop function. Code inside 
loop function will be run over and over until 
the microcontroller is shut down.

int pin = 1; 
Before going to the setup function constant 
variables should be defined

• It’s required to have both setup() and loop() 
functions in the code



Βασικές εντολές 
void setup() {

/* Αρχικοποιεί τις μεταβλητές και τις 
καταστάσεις των pin.*/

:
}
void loop() {

/ * Η συνάρτηση του loop τρέχει συνεχώς μέχρι 
να κλείσει η συσκευή Arduinο. Το κύριο μέρος 
του κώδικα βρίσκεται εδώ. Είναι εντολή 
αντίστοιχη με το ‘while’*/ :

}
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Βασικές εντολές

• #include <LibraryName.h>

//συμπερίληψη βιβλιοθήκης σε script

Εντολές σχετικές με το χρόνο

• delay(); /* wait an amount of time 
given in milliseconds*/

• millis(); // get the current time
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Συνάρτηση PinMode

• Ένα digital pin της πλακέτας Αrduino
μπορεί να τεθεί σαν input ή output 
χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση
pinMode. 

• pinMode(13, OUTPUT); /* sets pin 13 
as output pin*/

• pinMode(13, INPUT); /* sets pin 13 
as input pin*/
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Διάβασμα/γράψιμο τιμών

• digitalWrite(13, LOW); /* Makes the output voltage 
on pin 13 , 0V */

• digitalWrite(13, HIGH); /* Makes the output 
voltage on pin 13 , 5V */

• int buttonState = digitalRead(2); /* reads the 
value of pin 2 in buttonState */

• analogRead(A0); /* used to read the analog value 
from the pin A0 */

• analogWrite(2,128); /* gives the value 128/255 to 
pin 2 (8-bit) */
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Μετατροπή ‘Analog to Digital’

• Τι είναι το αναλογικό σήμα?
• Συνεχές εύρος τιμών τάσης 
• (όχι μόνο 0 ή 5V/LOW ή HIGH)

• Γιατί να μετατρέψουμε σε digital ?
Επειδή ο microcontroller καταλαβαίνει μόνο 
digital.

• 10-bit analog-to-digital converter
• Μεταφράζει την input τάση που κυμαίνεται 
από 0-5 V σε ακέραιους από 0 εώς 1023.

19/4/2019 26



Μετατροπή ‘Analog to 
Digital’
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Mετατροπή σήματος analog to 
digital
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PWM (Pulse Width Modulation)

• Digital devices can act like analog

• Duty cycle =

Pulse Width / Wave Period
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Serial peripheral interface

• Asynchronous –
separate clocks

• Rates must agree
• Baud rate [bits/s]
• Idle periods



Παράδειγμα 1-LED που αναβοσβήνει

http://blog.grifby.com/2013/04/tutorial-1-blinking-led-using-arduino.html



Breadboard
Terminals with blue and red lines are called 
power busses and are connected together 
horizontally.

Terminals in the middle are connected together 
vertically. The gap in the middle separates 
the two sides.



Παράδειγμα 1-LED που αναβοσβήνει

int ledPin = 13; //Variable to store the pin number

void setup()
{

pinMode(ledPin, OUTPUT); //set ledPin as output
}

void loop()
{

digitalWrite(ledPin, HIGH); //LED ON
delay(1000); //Wait 1000ms (=1s)
digitalWrite(ledPin, LOW); //LED OFF
delay(1000); //Wait 1000ms (=1s)

}



Example 2 - Servomotor

• Servomotor is controlled with PWM 
signal

• For controlling servomotor only 
Arduino is needed

• Arduino IDE has its own servomotor 
library



Example 2 - Servomotor
Using 5 V servo motor



Example 2 - Servomotor
#include <Servo.h> 

Servo myservo;  // create servo object to control a servo 

int pos = 0;    // variable to store the servo position

void setup() 
{ 

myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object 
} 

void loop() 
{ 

for(pos = 0; pos <= 120; pos += 1) // goes from 0 degrees to 120 degrees 
{                                  // in steps of 1 degree 

myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos' 
delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position 

} 
for(pos = 120; pos>=0; pos-=1)     // goes from 120 degrees to 0 degrees 
{                                

myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos' 
delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position 

} 
} 


