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Πάμε να το δοκιμάσουμε;

Για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στον κόσμο του 
Arduino, θα πρέπει να έχετε ήδη στα χέρια σας 

τον βασικό εξοπλισμό

Για τη δοκιμή σε αυτό τον 
οδηγό, χρειάζεστε μόνο το 
Arduino και ένα καλώδιο USB

Αποφύγετε να αγοράσετε 
Arduino που χρησιμοποιεί το 
CH340, γιατί δημιουργεί 
προβλήματα επικοινωνίας



• Δεν έχει σημασία αν το περιβάλλον είναι στα ελληνικά ή αγγλικά. Οι επιλογές 
των λειτουργιών είναι ίδιες.

• Να προτιμάτε όμως τις αγγλικές εκδόσεις του λογισμικού, γιατί αυτό σας 
διευκολύνει στην αναζήτηση μέσω του Google, στη διεθνή κοινότητα του 
Arduino.

• Οι περισσότερες εφαρμογές που θα βρείτε στο διαδίκτυο, είναι στα αγγλικά 
και επομένως, θα πρέπει να γνωρίζετε την αντίστοιχη αγγλική ορολογία.

Εγκατάσταση λογισμικού 
(Arduino IDE)



Εγκατάσταση λογισμικού 
(Arduino IDE) 1Α

• Το λογισμικό είναι διαθέσιμο
στο https://www.arduino.cc/

• Software → Downloads

• Κατεβάζουμε απευθείας το 
λογισμικό από εκεί (Windows 
Win7 and newer) ή 
οδηγούμαστε στο Windows 
Store

https://www.arduino.cc/


Εγκατάσταση λογισμικού 
(Arduino IDE) 1Β

Αν θέλουμε, κατεβάζουμε 
απευθείας το λογισμικό 
από το Windows Store



Ενεργοποίηση λογισμικού
(Arduino IDE) 2

• Μόλις ενεργοποιηθεί το Arduino 
IDE, θα ανοίξει το διπλανό 
παράθυρο, το οποίο περιέχει τις 
δύο ελάχιστες ενότητες που 
πρέπει να έχει το πρόγραμμά μας. 

• Ό,τι ακολουθεί τα σύμβολα «//», 
είναι σχόλιο



Σύνδεση του Arduino
(Θύρα USB) 3

• Μόλις συνδεθεί 
το Arduino, θα 
ανάψει το LED 
λειτουργίας

• Τα Windows θα 
το αναγνωρίσουν 
αυτόματα



Ρύθμιση στο λογισμικό
(Arduino IDE) 4Α

• Τα Windows αντιστοιχίζουν αυτόματα μια θύρα (π.χ. COM2, COM3, 
COM4, κλπ) στο Arduino

• Αυτή η θύρα είναι ορατή και μέσα στο περιβάλλον IDE
• Για να αναπτυχθεί μια εφαρμογή, θα πρέπει το πρόγραμμα να 

φορτωθεί από τα Windows στο τσιπ του Arduino
• Για να είναι εφικτή η φόρτωση, θα πρέπει να δηλώσουμε το όνομα 

της θύρας στην οποία είναι συνδεδεμένο το Arduino (την έχουν βρει 
αυτόματα τα Windows), καθώς και την έκδοση Arduino (εδώ έχουμε 
την έκδοση UNO)



Ρύθμιση στο λογισμικό
(Καθορισμός θύρας) 4Β

• Επιλέγουμε τη θύρα που 
έχουν ήδη βρει τα 
Windows (εδώ η COM7)

• Αν δεν γράφει Arduino, 
δοκιμάστε από τις 
διαθέσιμες (συνήθως 
εκτός της COM1)



Ρύθμιση στο λογισμικό
(Καθορισμός έκδοσης Arduino) 4Γ

Επιλέγουμε την έκδοση 
Arduino (έκδοση UNO εδώ)



Η πρώτη δοκιμή (Λειτουργία) 5A

• Θα προγραμματίσουμε τη 
λειτουργία του ενσωματωμένου 
LED που διαθέτει

• Είναι εσωτερικά συνδεδεμένο με 
τον ακροδέκτη 13

• Εναλλάσσοντας τη στάθμη του 
ακροδέκτη 13 από HIGH σε LOW
ανά 1 δευτερόλεπτο, θα δούμε το 
LED να ανάβει και να σβήνει



Η πρώτη δοκιμή (Πρόγραμμα) 5Β
Πληκτρολογούμε το ακόλουθο
πρόγραμμα μέσα στο Arduino IDE

Οι εντολές που βρίσκονται μέσα στην ενότητα setup()
εκτελούνται μόνο μια φορά μετά την εκκίνηση του προγράμματος

Οι εντολές που βρίσκονται μέσα στην ενότητα loop() εκτελούνται 
επαναληπτικά (για πάντα) μετά την ολοκλήρωση του setup()

Ο ακροδέκτης 13 θα γίνει έξοδος, αφού θα γράφουμε εκεί την κατάσταση 
(LOW ή HIGH). Αν είχαμε συνδέσει ένα κουμπί, θα τον είχαμε κάνει είσοδο 

για να διαβάζουμε την κατάσταση του κουμπιού

Καθορισμός στάθμης ακροδέκτη σε HIGH (5V). Το LED θα ανάψει

Καθυστέρηση 1 δευτερόλεπτο (1000mSec=1Sec). Το LED θα παραμείνει αναμμένο

Καθορισμός στάθμης ακροδέκτη σε LOW (0V). Το LED θα σβήσει

Καθυστέρηση 1 δευτερόλεπτο (1000mSec=1Sec). Το LED θα παραμείνει σβηστό

Η εκτέλεση θα συνεχιστεί από την πρώτη εντολή της ενότητας loop()



Η πρώτη δοκιμή (Φόρτωση 
προγράμματος στο Arduino) 5Γ

• Το πρόγραμμα που ελέγχει το LED, 
θα τρέχει στο τσιπ του Arduino, 
άρα θα πρέπει να φορτωθεί εκεί

• Αυτό γίνεται μέσω της σύνδεσης 
USB

• Επιλέξτε τη λειτουργία Upload
από το μενού ή από το ειδικό 
κουμπί κάτω από το μενού

• Την πρώτη φορά θα σας ζητηθεί 
να γίνει αποθήκευση του 
προγράμματος

Η φόρτωση είναι επιτυχής!



Παρατηρούμε το αποτέλεσμα
(πάνω στην πλακέτα Arduino) 6

LED σβηστό

LED αναμμένο



Συγχαρητήρια!!!
Από εδώ και πέρα, μπορείτε να ξεκινήσετε 

το ταξίδι σας στη διερεύνηση των 
εφαρμογών με το Arduino



Οι Επόμενές σας εφαρμογές
1. Εξωτερικό κύκλωμα ελέγχου LED 
(breadboard, αντίσταση, LED, καλώδια)
2. Υλοποίηση εξομοίωσης φωτεινού 
σηματοδότη (LED κόκκινο, πορτοκαλί, 
πράσινο)

Βρείτε οδηγίες και κώδικα στο 
microdev.gr

Όταν βρείτε χρόνο, περιηγηθείτε στην 
ενότητα COMMUNITY → PROJECT HUB της 
ιστοσελίδας arduino.cc και πάρτε ιδέες για 
μελλοντικές εφαρμογές

Για παιδιά δημοτικού (για τους δασκάλους)
Για τον προγραμματισμό του Arduino από 
παιδιά του δημοτικού στο σχολείο, 
αναζητήστε εργαλεία οπτικού 
προγραμματισμού όπως το Ardublockly
(https://ardublockly.embeddedlog.com/).

Για παιδιά δημοτικού (για τους γονείς)
Για τον προγραμματισμό του Arduino από 
παιδιά του δημοτικού στο σπίτι, πρέπει 
πρώτα οι γονείς να ακολουθήσουν αυτό τον 
οδηγό και στη συνέχεια να πάνε σε εργαλείο 
οπτικού προγραμματισμού και να δείξουν στη 
συνέχεια στα παιδιά

Δωρεάν υλικό στο
open-hardware.gr

https://ardublockly.embeddedlog.com/


Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino

Π. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, M.Sc., Ph.D.
Σ-Π. ΛΙΩΝΗΣ, M.Sc.

- Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη

- ISBN 9789604189373

- 3η Έκδοση, 2021, σελίδες: 704

Το Νο1 και best seller βιβλίο στην Ελλάδα για το Arduino

Το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε για το Arduino στην Ελλάδα

- Διαθέσιμο για τα Πανεπιστήμια μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ

- Περισσότερα στο microdev.gr

Προτεινόμενο βιβλίο
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