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5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Από τα προηγούμενα κεφάλαια έγινε ήδη γνωστό ότι η καρδιά ενός ενσωματωμένου 
συστήματος είναι ο μικροελεγκτής και ότι ο σχεδιαστής ενός τέτοιου συστήματος θα 
πρέπει να προγραμματίσει σε πολλές περιπτώσεις απευθείας τον μικροελεγκτή σε χα-
μηλό επίπεδο, ενώ θα πρέπει να υλοποιήσει και το κατάλληλο εξωτερικό κύκλωμα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αυτόνομη λειτουργία του.  
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Σχήμα 5.1 Η διαφορετική προσέγγιση με το Arduino. 
 
Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη εφαρμογών που αποτελούν μέρος της καθημε-

ρινότητας, όλο και περισσότεροι μηχανικοί ή μη, προσπαθούν να εμπλακούν σε αυτή 
τη διαδικασία. Πρόσφατα, εμφανίστηκε στην αγορά η αναπτυξιακή πλατφόρμα 
Arduino. Η αρχική φιλοσοφία σχεδίασης ήταν η απλότητα, η ανοιχτή αρχιτεκτονική και 
το χαμηλό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί μια προσιτή τεχνολογία για την ανάπτυ-
ξη εφαρμογών. Η διαφορά αυτής της πλατφόρμας σε σχέση με τους μικροελεγκτές που 
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παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια έγκειται στο επίπεδο αφαίρεσης στο ο-
ποίο μπορεί να γίνει ο προγραμματισμός. Με άλλα λόγια, ο προγραμματισμός του μι-
κροελεγκτή στην πλατφόρμα Arduino γίνεται με τη γλώσσα Wiring C που αποτελεί μια 
παραλλαγή της γλώσσας C++. Έτσι, ο προγραμματισμός μιας τέτοιας πλατφόρμας είναι 
φιλικότερος και επιτρέπει τη γρηγορότερη ανάπτυξη εφαρμογών χωρίς να προϋποθέτει 
τη λεπτομερή γνώση της αρχιτεκτονικής του μικροελεγκτή.  

Το σχήμα 5.1 δείχνει τα διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης στον προγραμματισμό του 
μικροελεγκτή όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια σε σχέση με τον προγραμ-
ματισμό του μικροελεγκτή της πλατφόρμας Arduino. 

Ο προγραμματισμός σε πιο αφαιρετικό επίπεδο (Wiring C) επιτρέπει την εύκολη ανά-
πτυξη κώδικα με ταυτόχρονη απόκρυψη των λεπτομερειών της αρχιτεκτονικής του μι-
κροελεγκτή. 

Ο προγραμματισμός οποιουδήποτε μικροελεγκτή προϋποθέτει την ύπαρξη είτε στοι-
χειωδών κυκλωμάτων, είτε συγκεκριμένων διασυνδέσεων (μέσω κατάλληλων αντιστά-
σεων) με ένα υπολογιστικό σύστημα (π.χ., μέσω σειριακής ή παράλληλης πόρτας), είτε 
ειδικού προγραμματιστή. Στην πλατφόρμα Arduino τα πράγματα είναι εντελώς διαφο-
ρετικά και αυτό γιατί η συγκεκριμένη τεχνολογία απαλλάσσει τον σχεδιαστή ή τον προ-
γραμματιστή από όλες αυτές τις λεπτομέρειες και τα κυκλώματα. Οτιδήποτε είναι απα-
ραίτητο για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή βρίσκεται πάνω στην κάρτα στην 
οποία είναι τοποθετημένος. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται στον υπολογιστή, ενώ η με-
ταφόρτωση του εκτελέσιμου κώδικα γίνεται μέσω της πόρτας USB. Επιπλέον, οι μι-
κροελεγκτές που τοποθετούνται στα Arduino είναι εφοδιασμένοι με ένα ειδικό λογισμι-
κό (τμήμα κώδικα) που ονομάζεται bootloader και δίνει τη δυνατότητα του επαναπρο-
γραμματισμού. Το σχήμα 5.2 δείχνει τη διαφορά μιας κλασικής πλατφόρμας ανάπτυξης 
μικροελεγκτή από την πλατφόρμα ναάπτυξης Arduino. 
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Σχήμα 5.2 Bootloader για τον εύκολο επαναπρογραμματισμό. 
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5.2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
 

Το Arduino (το ουδέτερο προέρχεται από την αναφορά στο Arduino ως ΤΟ σύστημα 
ανάπτυξης εφαρμογών μικροελεγκτή) αποτελεί μια πλατφόρμα χαμηλού κόστους και 
ανοιχτής αρχιτεκτονικής που προσφέρει γρήγορη ανάπτυξη με κώδικα υψηλού επιπέ-
δου. Για αυτούς τους λόγους αποτελεί και τη δημοφιλέστερη τεχνολογία ανάπτυξης ε-
φαρμογών στον κόσμο. Επειδή ακριβώς προσφέρεται για γρήγορη ανάπτυξη αλλά και 
επειδή το προτιμούν μηχανικοί για όλα σχεδόν τα είδη των εφαρμογών, έχουν εμφανι-
στεί στην παγκόσμια αγορά πληθώρα παραλλαγών Arduino βασισμένων στη μεγάλη 
οικογένεια των μικροελεγκτών AVR που φιλοξενούνται σε διάφορες κάρτες με ποικί-
λες δυνατότητες. Σε αυτό το βιβλίο θα γίνει αναφορά στο Arduino UNO που χρησιμο-
ποιεί τον μικροελεγκτή ATmega328P. 

Το Arduino δέχεται δεδομένα από μια ποικιλία εισόδων, όπως αισθητήρες ή διακό-
πτες, και μπορεί να ελέγξει ένα μεγάλο εύρος ενεργοποιητών ξεκινώντας από απλές 
διόδους LED και φτάνοντας σε πολύπλοκες μηχανές. Οι διάφορες εφαρμογές του μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν μεμονωμένες κάρτες Arduino ή, μέσω κατάλληλου λογισμικού, 
πολλές κάρτες μαζί ενταγμένες στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου συστήματος βασισμένου 
σε υπολογιστή.  

Το Arduino, πέρα από το ότι απλοποιεί τη διαδικασία χρήσης ενός μικροελεγκτή, 
προσφέρει τα παρακάτω επιπλέον πλεονεκτήματα: 

1. Χαμηλό κόστος. (Ακόμα και οι έτοιμες κάρτες δεν κοστίζουν περισσότερο από 
μερικά ευρώ)   

2. Εύρος πλατφορμών ανάπτυξης εφαρμογών (Windows, MAC και Linux)  
3. Απλό περιβάλλον προγραμματισμού. 
4. Εκτενές και ανοιχτής πηγής λογισμικό με δυνατότητα επέκτασης της γλώσσας 

προγραμματισμού μέσω της χρήσης βιβλιοθηκών C και C++. 
5. Εκτενείς και ανοιχτής πηγής συσκευές που βασίζονται σε μικροελεγκτές AT-

mega της εταιρείας ATMEL).   
 

ATmega328P

AREF

USB

Ψηφιακές 
είσοδοι/έξοδοι

Αναλογικές 
είσοδοι

Reset 3.3V5V

Vcc (DC IN)

 
 
Σχήμα 5.3 Η κάρτα Arduino UNO σε μορφή διαγράμματος βαθμίδων. 
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Σχήμα 5.4  Η κάρτα Arduino UNO όπως είναι στην πραγματικότητα. 
 

Οι διασυνδέσεις που προσφέρει κάρτα Arduino UNO, σύμφωνα με τα σχήματα 5.3, 
και 5.4 είναι: 

Vcc (DC IN) Εξωτερική τροφοδοσία για αυτόνομη λειτουργία χωρίς υπολογιστή. Η 
τροφοδοσία αυτή μπορεί να προέρχεται από τροφοδοτικό, μπαταρία ή άλλο παρόμοιο 
στοιχείο. 

USB Σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB για μεταφόρτωση κώδικα και τροφοδοσία. 
Η επικοινωνία USB υποστηρίζεται από ειδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC), το οποίο 
λειτουργεί συμπληρωματικά με τον μικροελεγκτή. 

AREF  Τάση αναφοράς, που καθορίζει την ακρίβεια της μέτρησης όταν γίνεται α-
νάγνωση από τις αναλογικές εισόδους. 

Digital I/O Ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι, που αναγνωρίζουν τις στάθμες 0 ή 5V. 
Επιπλέον, με την τεχνική διαμόρφωσης εύρους παλμού PWM (Pulse Width 
Modulation) μπορούν να παραχθούν και ψευδοαναλογικά σήματα. 

Analog Inputs Ανάγνωση αναλογικών σημάτων 0 έως 5V με δυνατότητα αποτύ-
πωσης σε 1024 στάθμες. 

3.3V Τροφοδοσία εξωτερικών κυκλωμάτων (π.χ., συνδεδεμένων αισθητήρων) στα 
3.3V.  

5V Τροφοδοσία εξωτερικών κυκλωμάτων (π.χ., συνδεδεμένων αισθητήρων) στα 
5V. 

Reset Υποστήριξη κουμπιού αλλά και εισόδου reset που ελέγχεται από το πρόγραμ-
μα. 

Με λίγα λόγια, μια κάρτα Arduino UNO εμπεριέχει όλα όσα χρειάζονται για την 
υποστήριξη ενός συστήματος ανάπτυξης εφαρμογών μικροελεγκτή. Το μόνο που απαι-
τείται είναι η σύνδεσή του σε τροφοδοσία DC που μπορεί να γίνει είτε μέσω ενός κα-
λωδίου USB από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε από ένα τροφοδοτικό είτε από μια 
μπαταρία. 
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8. Οι εντολές χρόνου και χρονοκαθυστερήσεων, όπως αυτές που φαίνονται στο 
σχήμα 5.29. 

 

 
 
Σχήμα 5.29 Μερικές από τις εντολές χρόνου και χρονοκαθυστερήσεων 
 

9. Οι εντολές ακουστικών τόνων όπως αυτές που φαίνονται στο σχήμα 5.30. 
 

 
 
Σχήμα 5.30 Μερικές από τις εντολές ακουστικών τόνων 
 

10. Οι εντολές ελέγχου κινητήρων, όπως αυτές που φαίνονται στο σχήμα 5.31. 
 

 
 
Σχήμα 5.31 Μερικές από τις εντολές ελέγχου κινητήρων 
 

11. Οι εντολές επικοινωνίας, όπως αυτές που φαίνονται στο σχήμα 5.32 

 
Σχήμα 5.32 Μερικές από τις εντολές σειριακής επικοινωνίας 
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Παρακάτω παρουσιάζονται τρία ενδεικτικά παραδείγματα προγραμματισμού σε 
γλώσσα ArduBlock και Wiring C. 
 

1. Να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα σε γλώσσα ArduBlock που θα βγάζει στην 
οθόνη το μήνυμα «We are robolovers!!!». 
 
Πρόγραμμα σε γλώσσα ArduBlock 

 
 
Πρόγραμμα σε Wiring C: 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop() { 
  Serial.print("We are robolovers!!!!"); 
  Serial.println(); 
} 
 

2. Να δημιουργηθεί σε γλώσσα ArduBlock ένας δυαδικός μετρητής που θα αρχί-
σει να μετρά όταν κλείσει ο διακόπτης ώθησης που είναι συνδεμένος στην ακίδα 2, 
όπως φαίνεται στο σχήμα 5.21,  και θα βγάζει την μέτρηση του στην οθόνη. 
  

Κάρτα 
Arduino

GND

2

Δ
5V

 
 
Σχήμα 5.21 Κύκλωμα ελέγχου της λογικής κατάστασης της ακίδας 2. 
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Σχήμα 5.22 Πραγματικό σχήμα του προγράμματος 5.21 
 
Πρόγραμμα σε γλώσσα ArduBlock: 

 
 
Πρόγραμμα σε γλώσσα Wiring C: 
 
int count = 0 ; 
 
void setup() { 
  pinMode(2, INPUT); 
  Serial.begin(9600); 
  count = 0 ; 
} 
 


