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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Δραστηριότητα 1 
 

Εγκατάσταση Arduino  

Για να εγκαταστήσετε το IDE Arduino, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

www.arduino.com και για βασικές λήψεις κάντε κλικ στο «Arduino IDE – Windows» 

ή «Arduino IDE - Mac OS X» σύμφωνα με το λογισμικό σας. Μόλις ολοκληρωθεί η 

λήψη, αποσυμπιέστε το αρχείο zip και τοποθετήστε τον φάκελο στην επιθυμητή 

θέση. Αυτός ο φάκελος περιέχει αρκετούς υποφακέλους και αρχεία, 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής «Arduino», του εκτελέσιμου αρχείου που 

εκκινεί το Arduino IDE. 

 

Επιλέξτε το λογισμικό του υπολογιστή σας και στη συνέχεια κατεβάστε το λογισμικό 

του Arduino και εγκαταστήστε το. 

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο «Arduino.exe».  

Θα πρέπει να εμφανίζει τον ακόλουθο χώρο εργασίας: 

 
 

Αυτή είναι οθόνη όπου όλος ο κώδικας θα αναπτυχθεί για αποστολή στον 

μικροελεγκτή. 

http://www.arduino.com/
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Επιλέξτε την πλακέτα προγραμματισμού 

Για να επιλέξετε το σωστό τσιπ Arduino που θα χρησιμοποιηθεί για τον 

προγραμματισμό, μεταβείτε στα Εργαλεία > Πλακέτα «Arduino / Genuino Uno». 

 

Εδώ ο χρήστης μπορεί να ελέγξει το COM του arduino, που στην προκειμένη 

περίπτωση είναι 4 αλλά μπορεί να διαφέρει από χρήστη σε χρήστη. 

 

Επιλέξτε τη θύρα επικοινωνίας COM στο Arduino 

Επιλέξτε τη θύρα επικοινωνίας COM μέσω της οποίας θα μεταδοθούν τα 

δεδομένα. Απλά μεταβείτε στα Εργαλεία > Θύρα > και επιλέξτε τη θύρα 

επικοινωνίας που υπάρχει στη συσκευή σας.  

 

 



 

4 
  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Καταχωρήστε τον κώδικα στο Arduino πατώντας το επισημασμένο εικονίδιο:  

 

 

Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Μεταφόρτωση, θα πρέπει να δείτε τη γραμμή 

μεταφόρτωσης στο κάτω δεξί μέρος να γεμίζει: 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Δραστηριότητα 2 
 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της γεωργικής παραγωγής είναι η 

θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Επομένως, η ύπαρξη ενός συστήματος 

ανίχνευσης που να μπορεί να μετρήσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 

ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον αγρότη.   

Ας δούμε ένα παράδειγμα συστήματος που επιτρέπει την ανίχνευση της 

θερμοκρασίας και τη μετάδοσή της σε βαθμούς Κελσίου. Ο αισθητήρας αυτός 

ονομάζεται «LM35» και πρόκειται για έναν αναλογικό αισθητήρα. Είναι ένας 

σχετικά φθηνός αισθητήρας που σας επιτρέπει να μετράτε με αξιόπιστα τις τιμές 

θερμοκρασίας. Στο σύστημα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τον αισθητήρα 

θερμοκρασίας LM35 μαζί με το Arduino για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του 

περιβάλλοντος. Η τιμή θερμοκρασίας θα εμφανίζεται στη σειριακή οθόνη του 

περιβάλλοντος προγραμματισμού Arduino. Το σύστημα θα πρέπει να παρουσιάζει 

την εξής συναρμολόγηση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην περίπτωση αυτή, η αναλογική θύρα A0 χρησιμοποιείται για τη λήψη 

πληροφοριών από τον αισθητήρα, τον οποίο στη συνέχεια χειρίζεται ο μικροελεγκτής 
για να μεταδώσει στον χρήστη την τιμή θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα στο Arduino και ενημερώστε το σύστημα: 

 

Const int sensorPin = A0; //Analog Pin 

float temp = 0;  

                

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); //Baud Rate SERIAL 

} 

  

void loop(){ 

   temp = (analogRead(sensorPin) * 0.0048828125 * 100); //Calc 

Temperature  

   Serial.print(“Temperatura = “); //Print Temperature in Serial 

Monitor 

   Serial.print(temp); //Print Value Temperature in Serial Monitor 

   Serial.println(“ C”); //IMPRIME O TEXTO NA SERIAL 

   delay(2000); // (2000 Miliseconds Delay) 

 } 

 

Αφού γίνει ο προγραμματισμός στο σύστημα, τα δεδομένα θερμοκρασίας θα 

εμφανιστούν στη σειριακή οθόνη, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

 

 

 

 

Το σύστημα που αναπτύχθηκε αποτελεί ένα απλό παράδειγμα εφαρμογής ενός 

Μικροελεγκτή Arduino σε μια καλλιέργεια, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση 

των δεδομένων αναφορικά με τη θερμοκρασία και τον έλεγχο της φυτείας με πιο 

αποτελεσματικό τρόπο. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 

απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Δραστηριότητα 3 
 

Αναπτύξτε ένα σύστημα ανίχνευσης, χρησιμοποιώντας τον Μικροελεγκτή Arduino, 

ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει εάν υπάρχει υπεραρκετό ή ελάχιστο νερό 

σε ένα δοχείο.  

Για τη δραστηριότητα αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε τον αισθητήρα ανίχνευσης 

στάθμης, ο οποίος χρησιμοποιείται συνήθως για την ανίχνευση της στάθμης του 

νερού σε ένα δοχείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση σημαντικών 

δεδομένων στην περμακουλτούρα.  

Ο αισθητήρας που χρησιμοποιείται είναι αναλογικού τύπου. Επιτρέπει την 

ανίχνευση της παρουσίας νερού, επειδή όσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή του 

αισθητήρα που καλύπτεται από νερό, τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή που παράγεται 

στην αναλογική έξοδο. Αυτή η τιμή θα ερμηνευτεί στη συνέχεια από τον 

μικροελεγκτή, ο οποίος αργότερα θα μεταδώσει τις πληροφορίες μέσω ενός 

λαμπτήρα LED, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να ανάβει και να σβήνει 

ανάλογα με το αν υπάρχει υπεραρκετό ή ελάχιστο νερό.  
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας 

δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις 
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Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα στο Arduino και ενημερώστε το σύστημα: 

 

const int pinoSensor = A0; // 

const int pinoLED = 13; // 

                

void setup(){ 

  //Serial.begin(9600); // 

   pinMode(pinoSensor, INPUT); //PIN SENSOR 

   pinMode(pinoLED, OUTPUT); //PIN LED 

} 

  

void loop(){ 

  if(analogRead(pinoSensor) > 690){  

      digitalWrite(pinoLED, HIGH); //LED ON 

  }else{ //OTHERWISE 

    digitalWrite(pinoLED, LOW); // LED OFF 

  } 

 } 

 

Τώρα τοποθετήστε τον αισθητήρα νερού σε ένα βάζο όπου το χώμα είναι 

ποτισμένο (ή ένα ποτήρι νερό) και παρακολουθήστε εάν ο λαμπτήρας LED να 

ανάψει ή θα σβήσει.  

Όταν τοποθετήσουμε 
τον αισθητήρα μέσα σε 
ένα δοχείο με νερό, τότε 
θα δούμε τον λαμπτήρα 
LED να ανάβει ή να 
σβήνει ανάλογα με την 
τιμή που διάβασε ο 
αισθητήρας.  
Σημείωση: Η τιμή που 
ορίστηκε για τον 
αισθητήρα ήταν 690. 
Αλλά αυτή η τιμή μπορεί 
να προσαρμοστεί 
ανάλογα με τη δράση 
που θα οργανωθεί.  
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