
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Προγραμματίζοντας  
το Micro:bit 

4 .1  Ο προγραμματισμός του 
Micro:bit

Ο Μικροελεγκτής Micro:bit μπορεί να προγραμματιστεί με διαφορετικά προ-
γραμματιστικά περιβάλλοντα, γνωστά και ως ολοκληρωμένα προγράμματα 
ανάπτυξης IDEs (Integrated Development Environments). Μπορούμε να τον 
προγραμματίσουμε εύκολα με το γραφικό προγραμματιστικό περιβάλλον 
MakeCode, το οποίο είναι ιδανικό για παιδιά καθώς και για όσους δεν έχουν 
μεγάλη εμπειρία στον προγραμματισμό. Είναι ένα περιβάλλον προγραμματι-
σμού όπου μπορεί οποιοσδήποτε να φτιάξει εύκολα ένα πρόγραμμα με την 
βοήθεια blocks (τουβλάκια), έχοντας στην διάθεσή του ένα γραφικό περιβάλ-
λον, ξεφεύγοντας από την μαύρη οθόνη της γραμμής εντολών. 

Ο εναλλακτικός τρόπος προγραμματισμού, για όσους έχουν μεγαλύτε-
ρη εμπειρία με τον προγραμματισμό (έστω και σε επίπεδο αρχαρίου), είναι 
με τις γλώσσες προγραμματισμού JavaScript και Python (ή πιο σωστά σε 
MicroPython). 

Η MicroPython είναι μια μικρή και αποδοτική εφαρμογή της γλώσσας 
προγραμματισμού Python 3 που περιλαμβάνει ένα μικρό υποσύνολο της τυπικής 
βιβλιοθήκης Python και είναι βελτιστοποιημένη για να τρέχει σε μικροελεγκτές. 

Συνηθίζεται να υπάρχει ταύτιση της MicroPython με την Python. Στις σελίδες 
που ακολουθούν όπου αναφέρεται η γλώσσα Python συνεπάγεται ότι γίνεται 
χρήση της MicroPython.      

Και οι τρεις τρόποι προγραμματισμού που αναφέραμε (Blocks Code, 
JavaScript, MicroPython) μπορούν να γίνουν διαδικτυακά ή τοπικά με την 
εγκατάσταση της κατάλληλης εφαρμογής.

4 .2  Προγραμματισμός με το 
γραφικό περιβάλλον MakeCode 
Το γραφικό προγραμματιστικό περιβάλλον MakeCode (Εικόνα 4.1) έχει σχε-
διαστεί από την Microsoft για τον προγραμματισμό του Micro:bit σε Blocks 
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Code και σε JavaScript. Η τελευταία έκδοση του MakeCode υποστηρίζει και 
μια μορφή προγραμματισμού για την εκμάθηση του προγραμματισμού του 
Micro:bit V2 σε Python.    

Παρατήρηση: Η υποστήριξη της Python από το MakeCode δεν αφορά τον 
καθαρό προγραμματισμό του Micro:bit σε (micro)Python αλλά θέλει να κάνει μια 
μετάβαση, για όσους θέλουν να ασχοληθούν, στον προγραμματισμό του Micro:bit 
σε (micro)Python κάνοντας χρήση μιας ενδιάμεσης γλώσσας μεταξύ της Python 
και JavaScript (η οποία θυμίζει την γλώσσα προγραμματισμού JPython ή Jython). 
Για αποφυγή σύγχυσης με περισσότερες έννοιες σε γλώσσες προγραμματισμού 
από τον μέσο αναγνώστη σε αυτό το βιβλίο δεν θα παρουσιάσουμε αυτόν τον 
τρόπο προγραμματισμού.        

4 .2 .1   Χρησιμοποιώντας το MakeCode από το 
διαδίκτυο 

Για να χρησιμοποιήσουμε το MakeCode για να γράψουμε το πρόγραμμά μας 
σε  Blocks Code μπορούμε να μεταβούμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://
makecode.microbit.org/ (Εικόνα 4.1). 

Εναλλακτικά μεταβαίνουμε στον επίσημο ιστότοπο για το Micro:bit https://

Εικόνα 4.1 Η αρχική οθόνη 
του MakeCode Editor - 

διαδικτυακή έκδοση
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microbit.org/ και μετά στην καρτέλα Let’s code. Από εκεί επιλέγουμε τον τρό-
πο προγραμματισμού με το «MakeCode editor» (εικόνες 4.2 και 4.3).  

Εικόνα 4.3  Επιλέγοντας 
την καρτέλα Let΄s Code

Εικόνα 4.2  Επιλέγοντας 
την καρτέλα Let΄s Code
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4 .2 .2  Εγκαθιστώντας τοπικά το MakeCode 
Το MakeCode μπορεί να εγκατασταθεί και τοπικά σε υπολογιστές που χρησι-
μοποιούν windows 10. Για εγκατάσταση του MakeCode σε windows 10, ανοί-
γουμε την εφαρμογή Microsoft Store και κάνουμε αναζήτηση για την εφαρ-
μογή «MakeCode for micro:bit». Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο MakeCode for 
micro:bit για να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή. Στο παράθυρο που ανοίγει 
κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εγκατάσταση» (Εικόνα 4.4).

Παρατήρηση: Δεν μπορούμε να εγκαταστήσουμε το MakeCode τοπικά στον 
υπολογιστή μας όταν έχει παλαιότερες εκδόσεις από Windows 10 (ή με Windows 
8.1). Σε αυτούς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές η χρήση της online έκδοσης του 
MakeCode από το διαδίκτυο είναι μονόδρομος !!!  

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης μπορούμε να ανοίξουμε την εφαρ-
μογή MakeCode από το μενού έναρξη των windows 10. Ανοίγοντας την εφαρ-
μογή παρουσιάζεται μια οθόνη σας αυτή της εικόνας 4.5. 

Εικόνα 4.4 Παράθυρο 
διαλόγου για την 
εγκατάσταση της 

εφαρμογής MakeCode



27ΚΕΦΆΛΆΙΟ 4 Προγραμματίζοντας το Micro:bit 

Με την εγκατάσταση του MakeCode στον προσωπικό μας υπολογιστή μπο-
ρούμε να ανοίγουμε για ανάγνωση, επεξεργασία και συγγραφή αρχεία κώδικα 
σε  Blocks και σε JavaScript, χωρίς να είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. 
Όμως η συγγραφή προγραμμάτων μπορεί να γίνει μόνο για το βασικό πακέτο 
Blocks που διαθέτει η εφαρμογή. Για να έχουμε δυνατότητα να προσθέσουμε 
πακέτα επέκτασης  για πιο σύνθετα προγράμματα πρέπει να έχουμε πρόσβα-
ση στο διαδίκτυο και να κάνουμε online χρήση αυτών (θα δούμε αυτήν τη 
δυνατότητα στα επόμενα κεφάλαια).  

4 .2 .3   Το προγραμματιστικό περιβάλλον 
MakeCode 

Το προγραμματιστικό περιβάλλον MakeCode είναι ένα απλό γραφικό περι-
βάλλον προγραμματισμού για τον Micro:bit ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά. 
Στο προγραμματιστικό περιβάλλον MakeCode όλες οι εντολές έχουν χωριστεί 
σε ομάδες με αποτέλεσμα ο προγραμματισμός του Micro:bit να είναι εύκολος 
σαν παιχνίδι, χωρίς να χρειάζεται η απομνημόνευση σύνθετων εντολών. Με 
αυτόν το τρόπο  εστιάζουμε στην λύση του προβλήματος χρησιμοποιώντας 
έτοιμα block εντολών αναζητώντας τα στην εργαλειοθήκη εντολών . 

Εικόνα 4.5 To MakeCode 
μετά την εγκατάστασή του 
στα windows 10
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Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που έχει το MakeCode είναι ότι μας δίνεται η δυ-
νατότητα (όχι σε πολύ προχωρημένες εφαρμογές) να τρέχουμε το πρόγραμμά 
μας σε έναν προσομοιωτή (Εικόνα 4.6). Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ελέγ-
χουμε το πρόγραμμα αν έχει το επιθυμητό αποτελέσματα, χωρίς να χρειάζεται 
να το τρέξουμε στο Micro:bit. Πρόκειται για ένα σημαντικό πλεονέκτημα του 
MakeCode καθώς μπορούμε να αναπτύξουμε πολλά απλά προγράμματα και 
να πειραματιστούμε στο κομμάτι του προγραμματισμού, σε αρχικό στάδιο, 
χωρίς να κάνουμε άμεση χρήση του Micro:bit.

Για να γράψουμε ένα πρόγραμμα στον Συντάκτη Προγράμματος – Editor 
αρκεί να κάνουμε κλικ στην ομάδα εντολών που μας ενδιαφέρει από την 
εργαλειοθήκη εντολών και από το μενού που θα εμφανιστεί επιλέγουμε τα 
κατάλληλα block - εντολές (τουβλάκια) και τα σύρουμε στον Συντάκτη Προ-
γράμματος. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία μέχρι να ολοκληρώσουμε το 
πρόγραμμά μας.

Εικόνα 4.6 Το 
γραφικό περιβάλλον 

προγραμματισμού 
MakeCode
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4 .2 .4  Το πρώτο μας πρόγραμμα στο MakeCode     
Ένα Πρόγραμμα είναι μια ακολουθία εντολών η οποία έχει σαν σκοπό να εκτε-
λεστεί ένας υπολογισμός προκειμένου να λύσουμε ένα πρόβλημα. Όταν μα-
θαίνουμε μια γλώσσα προγραμματισμού το πρώτο πρόγραμμα που γράφου-
με συνηθίζεται να είναι το πρόγραμμα Hello World το οποίο το μόνο που κάνει 
είναι να εκτυπώνει το μήνυμα Hello World! στην οθόνη. 

Αρχικά, για τον προγραμματισμό θα χρησιμοποιήσουμε το προγραμμα-
τιστικό περιβάλλον MakeCode για προγράμματα σε Blocks και JavaScript. 
Ξεκινώντας θα ανοίξουμε το MakeCode, το οποίο το έχουμε εγκαταστήσει 
στον υπολογιστή μας. Εναλλακτικά αν δεν έχουμε κάνει εγκατάσταση του 
MakeCode τοπικά στον υπολογιστή μας, επισκεπτόμαστε την διαδικτυακή έκ-
δοση.

Αφού ξεκινήσουμε τον «MakeCode editor», με οποιονδήποτε από τους 
δύο τρόπους, επιλέγουμε «Νέο έργο» (Εικόνα 4.5). Δίνουμε ένα όνομα (Εικό-
να 4.8) και εμφανίζεται το περιβάλλον προγραμματισμού με τα τουβλάκια 
της εικόνας 4.6.

Εικόνα 4.7 Η βιβλιοθήκη 
εντολών «Βασικά» (α) σε 
μορφή Blocks και (β) σε 
μορφή JavaScript
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Στο κάτω μέρος της οθόνης γράφει το όνομα του προγράμματός μας, «Hello 
World». Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε το πρόγραμμα τοπικά στο υπολογι-
στή μας κάνουμε κλικ στην δισκέτα  για να αποθηκευτεί. Στο παράθυρο 
διαλόγου που θα εμφανιστεί επιλέγουμε τον φάκελο (προορισμό) στον οποίο 
θα αποθηκευτεί το πρόγραμμα στον υπολογιστή μας. 

Είναι χρήσιμο, πριν  φορτώσουμε το πρόγραμμά μας στο Micro:bit, να το 
έχουμε αποθηκεύσει στον υπολογιστή μας γιατί στο Μicro:bit μεταφορτώνε-
ται το εκτελέσιμο αρχείο και όχι οι εντολές, 
δηλαδή τα τουβλάκια του προγράμματος. 

Η λογική του προγραμματισμού στα περι-
βάλλοντα με τουβλάκια είναι απλή. Επιλέγου-
με τα κατάλληλα τουβλάκια, τα σύρουμε στο 
δεξί τμήμα της οθόνης και συνθέτουμε το 
πρόγραμμα με συνδυασμό από τουβλάκια.

Όταν ξεκινάμε το MakeCode στην περιοχή 
προγραμματισμού προϋπάρχουν τα Blocks 
«κατά την έναρξη» και «για πάντα». Αυτά τα 
Blocks δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποι-
ούνται πάντα σε κάθε πρόγραμμα. Αν θέλουμε να τα διαγράψουμε μπορούμε 
να τα επιλέξουμε και να τα σύρουμε μέσα στην εργαλειοθήκη εντολών.

Τα αρχεία κώδικα σε  Make-
Code για προγράμματα σε 
Blocks και JavaScript έχουν 
την επέκταση .hex.

Με δεξί κλικ σε κάποιο  
τουβλάκι μπορούμε να το 
διαγράψουμε

Εικόνα 4.8 Δίνοντας 
όνομα στο έργο μας
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Στο πρόγραμμά μας θέλουμε να εκτυπώνεται το 
μήνυμα Hello World στην οθόνη led matrix του 
Micro:bit, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε τα blocks 
«κατά την έναρξη» και «εμφάνισε συμβολοσειρά», 
από την βιβλιοθήκη «Βασικά». Αρχικά κάνουμε κλικ 
στην βιβλιοθήκη «Βασικά» και ανοίγει το μενού επι-
λογής blocks της βιβλιοθήκης (Εικόνα 4.9). Επιλέγου-
με το block  «εμφάνισε συμβολοσειρά» και το σύρου-
με, ώστε να τεθεί μέσα στο «κατά την έναρξη». 

Πρακτικά, με τo block «κατά την έναρξη» λέμε 
στο πρόγραμμα να ξεκινήσει την εκτέλεση των 
εντολών που εμπεριέχονται σε αυτό και να τις εκτε-
λέσει για μία μόνο φορά.

Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που βλέπουμε στην 
εικόνα 10 . Κάνοντας κλικ στο μήνυμα "Hello!" μπο-
ρούμε να το αλλάξουμε, με οποιοδήποτε μήνυμα 
της επιλογής μας. Εμείς έχουμε γράψει το μήνυμα  
"Hello World!".  

Αλλάζοντας το κείμενο, με αυτόν το τρόπο μπορούμε να εκτυπώσουμε 
οποιοδήποτε μήνυμα (γραμμένο στα αγγλικά) στην οθόνη του Micro:bit.

Ενώ γράφουμε το πρόγραμμα Hello World, ταυτόχρονα βλέπουμε αρι-
στερά το αποτέλεσμα του προγράμματος στον χώρο προσομοίωσης του 
Micro:bit. Με τα  μπορούμε να επανεκκινήσουμε την προ-
βολή της εφαρμογής.

Μπορούμε να  αλλάξουμε την επιλογή προγραμ-
ματισμού από blocks σε  JavaScript στο πάνω μέ-
ρος της οθόνης του MakeCode από τον επιλογέα  

. Το πρόγραμμα σε JavaScript 
φαίνεται πιο κάτω.   

basic.showString("Hello World!")

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, μπορούμε να το μεταφορτώσουμε 
στο Micro:bit. Αφού έχουμε συνδέσει το Micro:bit στον υπολογιστή μας με ένα 
καλώδιο τύπου micro-USB κάνουμε κλικ στο κουμπί  
και το πρόγραμμα αρχίζει να μεταφορτώνεται στο Micro:bit. Όσο διαρκεί η 
μεταφόρτωση, το led στην πίσω πλευρά του Micro:bit αναβοσβήνει. Μετά την 
ολοκλήρωση της επιτυχούς μεταφόρτωσης του προγράμματος στο Micro:bit, 
στο κάτω μέρος του MakeCode εμφανίζεται το μήνυμα Download Completed! 

Εικόνα 4.9 Οι εντολές της 
βιβλιοθήκης «Βασικά»

Εικόνα 4.10 To πρόγραμμα 
Hello World σε Blocks στο 
MakeCode
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Εφαρμογές με Αισθητήρες

7 .1 Εισαγωγή κεφαλαίου 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε εφαρμογές με τις οποίες ελέγχα-
με την έξοδο του κυκλώματος μεταβάλλοντας την είσοδο απλά πιέζοντας 
ένα button ή κάνοντας χρήση ποτενσιόμετρου ή άλλων εξαρτημάτων (π.χ. 
joystick). Σε όλες αυτές τις εφαρμογές καθοριστικό ρόλο έπαιζε ο χειριστής 
του συστήματος, δηλαδή υπήρχε άμεση παρέμβαση του ανθρώπινου παρά-
γοντα. Όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 2, συστήματα αυτής της μορ-
φής ονομάζονται ανοιχτά συστήματα αυτομάτου ελέγχου.

Ωστόσο, τα περισσότερα σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού έχουν ως 
σκοπό την όλο και λιγότερη παρέμβαση του ανθρώπου. Αυτά τα συστήματα 
είναι αυτορρυθμιζόμενα, χωρίς την άμεση παρέμβαση του ανθρώπου, επικοι-
νωνώντας με τον φυσικό κόσμο με την βοήθεια αισθητήρων (κλειστά συστή-
ματα αυτοματισμού). 

Οι αισθητήρες είναι ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή συσκευές οι οποίες ανι-
χνεύουν ένα φυσικό μέγεθος (πχ. Θερμοκρασία, Πίεση, Κίνηση κ.τ.λ) και το με-
τατρέπουν σε ηλεκτρική τάση (παραγωγή τάσης ή δημιουργία σήματος). Συ-
ναντάμε τους αισθητήρες καθημερινά στην ζωή μας. Αυτόματες πόρτες που 
ανοίγουν όταν τις πλησιάζουν, έλεγχος της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος 
χώρου σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης, αυτόματα συστήματα ποτίσμα-
τος κ.τ.λ. είναι μερικά παραδείγματα συστημάτων με αισθητήρες που έχουν 
μπει στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.

Στο κεφάλαιο αυτό θα γνωρίσουμε βασικούς αισθητήρες που συναντάμε 
στην καθημερινή μας ζωή. Θα μάθουμε πώς μπορούμε να προγραμματίσου-
με το Micro:bit για τον έλεγχο αυτών των αισθητήρων. Όπως έχουμε αναφέ-
ρει, το Micro:bit διαθέτει ενσωματωμένους κάποιους αισθητήρες π.χ. αισθη-
τήρα θερμοκρασίας, μαγνητόμετρο κ.τ.λ. Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για το 
Micro:bit καθώς με την αγορά του μικροελεγκτή έχουμε στην διάθεσή μας και 
μερικούς βασικούς αισθητήρες που μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε 
στις εφαρμογές μας. Έτσι αρχικά θα αναφερθούμε σε αυτούς τους ενσωματω-
μένους αισθητήρες, οι οποίοι ως προς την λειτουργία τους δεν διαφέρουν με 
τους αντίστοιχους εξωτερικά πρόσθετους αισθητήρες, ενώ στην συνέχεια θα 
δούμε εφαρμογές με χρήση εξωτερικά πρόσθετων αισθητήρων.       

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η ανάπτυξη εφαρμογών και η σχεδίαση κυ-
κλωμάτων με αισθητήρες προκειμένου να φανεί η συνεργασία τους με το 
Micro:bit. Θα μάθουμε πώς συνδέονται οι αισθητήρες στο Micro:bit καθώς γί-
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νεται ανάλυση της λειτουργίας των κυκλωμάτων. Τέλος θα αναπτύξουμε προ-
γράμματα για τον Micro:bit κάνοντας χρήση τον αντίστοιχων πακέτων επέ-
κτασης στο MakeCode για τους αισθητήρες που θα συνδεθούν στο κύκλωμα.  

7 .2 .   Έλεγχος LED με αισθητήρα ήχου 
και με αισθητήρα αφής  

7 .2 .1 .  Σκοπός της εφαρμογής
Σκοπός της εφαρμογής είναι α) η κατασκευή ενός φωτιστικού το οποίο θα 
μπορούμε να το ελέγχουμε με έναν αισθητήρα ήχου και β) η κατασκευή ενός 
φωτιστικού το οποίο θα μπορούμε να το ελέγχουμε με έναν αισθητήρα αφής. 
Μέσα από την εφαρμογή θα δούμε δύο από τους ενσωματωμένους αισθητή-
ρες που διαθέτει η τελευταία ανανεωμένη έκδοση του Micro:bit V2. Θα δούμε 
το απαιτούμενο πρόγραμμα για τον έλεγχο (on-off) Led το οποίο θα τροφο-
δοτείται από το Micro:bit.

Στόχοι εφαρμογής:

•	 Δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος της εφαρμογής σε 
Blocks κώδικα, σε JavaScript και σε Python 

•	 Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής

•	 Χρήση του αισθητήρα ήχου ως συσκευή εισόδου

•	 Χρήση του αισθητήρα αφής ως συσκευή εισόδου

•	 Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ομαδική εργασία, συνεργατικότητα, ικα-
νότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική και δημιουργική σκέψη.

7 .2 .2 .  Οι αισθητήρες ήχου και αφής
Όπως έχουμε δει, ο μικροελεγκτής ΒΒC Micro:bit διαθέτει ένα σύνολο ενσω-
ματωμένων αισθητήρων, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για κατασκευή 
πλήθους εφαρμογών. Εκτός από τους ενσωματωμένους αισθητήρες που είχε 
η πρώτη έκδοση του Micro:bit, στην τελευταία έκδοσή του που κυκλοφόρησε 
τον Νοέμβριο του 2020 προστέθηκαν δύο ακόμα αισθητήρες, ο αισθητήρας 
ήχου (μικρόφωνο) και ο αισθητήρας  αφής.

Ο αισθητήρας ήχου του Micro:bit V2
Οι αισθητήρες ήχου είναι διατάξεις που μπορούν να μετατρέψουν ηχητικά κύ-
ματα σε ηλεκτρικό σήμα. Η ένταση του ηλεκτρικού σήματος που παράγεται 
είναι ανάλογη της έντασης του ήχου που ανιχνεύει ο αισθητήρας. Ο αισθητή-
ρας ήχου περιλαμβάνει ένα μικρόφωνο το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει ήχους 
που υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη ένταση. Επομένως ο αισθητήρας ενεργο-
ποιείται μόνο όταν ανιχνεύει ήχους  με ένταση μεγαλύτερη από την ένταση 
κατωφλιού. 
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Η παλαιότερη έκδοση του Micro:bit δεν έχει ενσωματωμένο αισθητήρα 
ήχου, οπότε εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή  για να ανιχνεύ-
σουμε ηχητικά κύματα θα πρέπει να συνδέσουμε εξωτερικά έναν αισθητήρα 
ήχου. Όμως το Micro:bit V2 διαθέτει ενσωματωμένο έναν αισθητήρα ήχου κα-
θώς και ένα led στο σχήμα μικροφώνου που ανάβει όταν ο αισθητήρας ήχου 
λειτουργεί (Εικόνα 7.1). 

Ο αισθητήρας αφής του Micro:bit V2
Ένας ακόμα αισθητήρας που προστέθηκε στο Micro:bit είναι ο αισθητήρας 
αφής. Τον συναντάμε στην μπροστινή πλευρά του Micro:bit στο χρυσό λογό-
τυπο πάνω από την οθόνη led matrix (Εικόνα 7.1). Λειτουργεί όπως μια οθόνη 
αφής, μετρώντας μικροσκοπικές αλλαγές στην ηλεκτρική ενέργεια.  

Η λειτουργία του αποτελεί μια εναλλακτική λύση έναντι των μηχανικών 
button. Αυτό που καθιστά πιο ελκυστικό τον αισθητήρα αφής έναντι των μη-
χανικών button είναι ότι δεν φθείρεται εύκολα και δεν χρειάζεται συντήρηση, 
λόγω έλλειψης μηχανικών τμημάτων. Ακόμα η ενεργοποίησή του είναι απλή 
απαιτώντας μικρή δύναμη επαφής.  

7 .2 .3 .  Το κύκλωμα και τα απαιτούμενα υλικά
Για την υλοποίηση της εφαρμογής συνδεσμολογούμε το κύκλωμα που φαίνε-
ται στο Σχήμα 7.1.  Κατά τη σύνδεση των εξαρτημάτων πρέπει να προσέξουμε 
να έχουμε ορθή πόλωση του led που θα συνδεσμολογήσουμε στο κύκλωμά 
μας. Για να μην καεί το led με την τροφοδοσία τάσης 3V (μέσω του pin0) έχου-
με παρεμβάλλει μια ωμική αντίσταση 47Ω. Για την συνδεσμολογία έχουμε 
χρησιμοποιήσει ένα Βreadboard και ένα Edge Connector Breakout Board for 
the BBC Micro:bit. 

Εικόνα 7.1 Οι αισθητήρες 
αφής και ήχου (μικρόφωνο) 
του Micro:bit V2 .
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7 .2 .4 . Λίγα λόγια για την εφαρμογή
Στην εφαρμογή αυτή θα προγραμματίσουμε τον Micro:bit V2 έτσι ώστε να 
ελέγχει την λειτουργία on-off ενός led. Αρχικά θα προγραμματίσουμε τον 
μικροελεγκτή έτσι ώστε να ελέγχει το led με τον ενσωματωμένο αισθητήρα 
ήχου. Σε αυτήν την περίπτωση το led θα εναλλάσσει την κατάσταση ΟΝ-OFF 
απλά χτυπώντας παλαμάκια. Στην συνέχεια θα τον επαναπρογραμματίσουμε 
έτσι ώστε το led να ελέγχεται με τον ενσωματωμένο αισθητήρα αφής. Συγκε-
κριμένα το led θα εναλλάσσει την κατάσταση ΟΝ-OFF αγνίζοντας τον αισθη-
τήρα αφής του Micro:bit.  

Εικόνα 7.3 Στιγμιότυπο 
λειτουργίας της 

εφαρμογής, πάνω με τον 
αισθητήρα ήχου και κάτω 

με τον αισθητήρα αφής

Εικόνα 7.2 Το φυσικό 
ηλεκτρικό κύκλωμα 

ελέγχου ενός Led από το 
Micro:bit

Σχήμα 7.1 Ηλεκτρικό 
κύκλωμα ελέγχου ενός Led 

από το Micro:bit
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7 .2 .5 .  Το πρόγραμμα  
Μετά την συναρμολόγηση του ηλεκτρικού κυκλώματος θα προγραμματίσου-
με το Micro:bit V2. Στην εικόνα 7.4 βλέπουμε την εφαρμογή MakeCode για 
προγραμματισμό του Micro:bit με Blocks. Επειδή θα κάνουμε χρήση των εν-
σωματωμένων αισθητήρων αφής και ήχου ως μονάδες εισόδου θα μεταβούμε 
στην βιβλιοθήκη Input για τις σχετικές εντολές - blocks. Τις εντολές – blocks 
που θα χρησιμοποιήσουμε τις βλέπουμε κάτω από την επισήμανση Micro:bit 
(V2). Ακόμα θα γίνει χρήση εντολών - blocks από τις βιβλιοθήκες Basic, Pins, 
Logic και Variables τις οποίες έχουμε δει σε προηγούμενα κεφάλαια.   

α) Δραστηριότητα 1η: Προγραμματισμός του Micro:bit V2 για τον αισθητή-
ρα ήχου
Για να λειτουργήσει η εφαρμογή θα δημιουργήσουμε το πρόγραμμα Sound_
LED.  

Εικόνα 7.4 Οι εντολές 
της βιβλιοθήκης Input. 
Βλέπουμε τις εντολές που 
σχετίζονται για το Micro:bit 
V2
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Το πρόγραμμα με Blocks Κώδικα στο MakeCode  

Ακολουθεί το πρόγραμμα σε Blocks.

Κώδικας 7 .1 Το πρόγραμμα Sound_LED σε  Blocks

Στον παραπάνω κώδικα βλέπουμε ότι χρησιμοποιούμε τη μεταβλητή flag, 
η οποία μας βοηθά να συγκρατούμε στην μνήμη την κατάσταση λειτουργί-
ας on-off του led. Για flag = 0 το led είναι σβηστό, ενώ για flag = 1 το led εί-
ναι αναμμένο. Η εντολή - block για τον έλεγχο του αισθητήρα ήχου είναι η 

. Η  παίρνει τιμές από το τον αισθητήρα ήχου του 
Micro:bit V2 στο εύρος 0 έως 255, με το 0 να είναι το πιο αθόρυβο και το 255 
το πιο δυνατό. Μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση του ήχου που θα ενερ-
γοποιήσει τον αισθητήρα. Στο πρόγραμμα Sound_LED έχει επιλεγεί ως τιμή 
ενεργοποίησης η τιμή 128 την οποία έχουμε δώσει στην συνθήκη ελέγχου της 
if με την ανισότητα . Αν λοιπόν ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας 
ήχου, δηλαδή αν το μικρόφωνο ανιχνεύσει ήχο και το led είναι σβηστό (flag 
= 0) τότε ενεργοποιείται το pin0 και ανάβει το led. Ενώ αν ενεργοποιηθεί ο 
αισθητήρας ήχου και το led είναι αναμμένο (flag = 1) τότε απενεργοποιείται 
το pin0 και σβήνει το led. 
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Το πρόγραμμα με JavaScript στο MakeCode  

Στην περίπτωση της JavaScript η εντολή που ελέγχει τον αισθητήρα ήχου εί-
ναι η εντολή input.soundLevel().

Ακολουθεί το πρόγραμμα Sound_LED σε JavaScript.

let flag = 0

basic.forever(function () {

    if (input.soundLevel() > 128 && flag == 0) {

        pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 1)

        flag = 1

        basic.pause(100)

    } else if (input.soundLevel() > 128 && flag == 1) {

        pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 0)

        flag = 0

        basic.pause(100)

    }

})

Κώδικας 7 .2 Το πρόγραμμα Sound_LED σε  JavaScript

Το πρόγραμμα σε Python  

Αντίστοιχα στην Python για να ελέγξουμε τον αισθητήρα ήχου του Micro:bit 
V2 χρησιμοποιούμε τη συνθήκη microphone.current_event() == 

SoundEvent.LOUD. Ο αισθητήρας ήχου μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο 
διαφορετικούς τρόπους, με το γεγονός LOUD και το γεγονός QUIET. Το LOUD 
είναι όταν στο χώρο επικρατεί ησυχία και το μικρόφωνο ξαφνικά ανιχνεύσει 
έναν ήχο. Το QUIET είναι το αντίθετο του LOUD, δηλαδή όταν στο χώρο ακού-
γεται ήχος και ξαφνικά επικρατήσει ησυχία. Στο πρόγραμμα Sound_LED μας 
ενδιαφέρει να αλλάξει η κατάσταση του led όταν ακουστεί ήχος, για αυτό και 
στη συνθήκη χρησιμοποιούμε την έκφραση SoundEvent.LOUD που σημαί-
νει ότι ο αισθητήρας ανίχνευσε έναν ήχο. 

Παρακάτω βλέπουμε το πρόγραμμα Sound_LED σε Python.

from microbit import *

flag = 0

while True:

    if microphone.current_event() == SoundEvent.LOUD and flag == 0:

         pin0.write_digital(1)

         flag = 1

         sleep(200)


