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ΛΌΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
& ΔΌΜΗ ΕΠΙΛΌΓΗΣ

Σκοπός
Ο αναγνώστης να μάθει να συντάσ-
σει λογικές εκφράσεις σε ΓΛΏΣΣΑ και 
Python. Να μάθει τους συγκριτικούς 
(σχεσιακούς) και λογικούς τελεστές 
καθώς και τη χρησιμότητά τους στον 
προγραμματισμό. Να μάθει να συντάσσει 
εντολές χρησιμοποιώντας όλες τις εντο-
λές Αν και Επίλεξε (σε ΓΛΏΣΣΑ) και if (σε 
Python). 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Να μπορεί να κατανοεί αν πρέπει να χρη-
σιμοποιηθεί δομή επιλογής στο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει. Να μπορεί να συντάσ-
σει εντολές Αν (ή Επίλεξε), ανάλογα με το 
πρόβλημα του. Να μπορεί να σχεδιάζει και 
να κατανοεί διαγράμματα ροής τα οποία 
περιλαμβάνουν εντολές της δομής επιλο-
γής. Τέλος, να είναι σε θέση να επιλύει απλά 
ή σύνθετα προβλήματα με δομή επιλογής.

Έννοιες κλειδιά
Λογικές Συνθήκες, Συγκριτικοί τελεστές, 
Λογικοί τελεστές, Σύγκριση χαρακτή-
ρων, τύποι De Morgan, Άρνηση (όχι), 
Διάζευξη (ή), Σύζευξη (και), Πίνακας 
αληθείας, Αν, if, Πολλαπλή Αν, Εμφωλευ-
μένα Αν, Επίλεξε, Πλεονάζουσες συνθή-
κες, Διάγραμμα ροής. 

Περιεχόμενα
2.1  Λογικές Συνθήκες &  
 Συγκριτικοί Τελεστές
2.2  Λογικοί Τελεστές
2.3   Απλή εντολή Αν και Σύνθετη 

Αν (δύο επιλογών) 
2.4  Πολλαπλή Αν
2.5  Εμφωλευμένα Αν
2.6  Επίλεξε
2.7  Μετατροπές   
 Εντολών Αν – Επίλεξε
2.8  Λυμένες Ασκήσεις
2.9  Ασκήσεις
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2.1  Λογικές Συνθήκες & Συγκριτικοί Τελεστές
Καθημερινά στις προτάσεις μας χρησιμοποιούμε λογικές συνθήκες–εκφράσεις.

Λογική συνθήκη–έκφραση είναι μια πρόταση της οποίας το αποτέλεσμα 
είναι Αληθής (True) ή Ψευδής (False). Δηλαδή είτε η πρόταση θα ισχύει είτε 
δε θα ισχύει.

Οι λογικές συνθήκες χρησιμοποιούνται σε πληθώρα προβλημάτων και χρησιμο-
ποιούν αριθμητικούς, συγκριτικούς και λογικούς τελεστές. Οι συγκριτικοί τελεστές 
είναι:

Τελεστής
Ελεγχόμενη Σχέση

Παράδειγμα

σε ΓΛΩΣΣΑ σε Python σε ΓΛΩΣΣΑ σε Python

= == Ισότητα Char = 'A' β == 10

<> != Ανισότητα Counter <> 5 name !='*'

> > Μεγαλύτερο από Τιμή > 250 a > 22

< < Μικρότερο από ΦΠΑ < 0.9 c < 0.25

>= >= Μεγαλύτερο ή ίσο ί >= 100 b>=0

<= <= Μικρότερο ή ίσο temp <= 30 temp<=20

Για να δημιουργήσουμε απλές λογικές συνθήκες (στη συνέχεια του βιβλίου θα γρά-
φουμε απλά συνθήκη ή συνθήκες) χρησιμοποιούμε αριθμητικούς και συγκριτικούς 
τελεστές. Στη συνέχεια, δίνουμε ορισμένα παραδείγματα καθημερινών εκφράσεων 
απλών συνθηκών και τον τρόπο υλοποίησής τους σε ΓΛΏΣΣΑ και σε Python.

Καθημερινή Πρόταση σε ΓΛΩΣΣΑ σε Python

Ο βαθμός (β) ενός μαθητή είναι μεγαλύτερος από 10. β > 10 β > 10

Το χρώμα (χρ) των ματιών μου δεν είναι κόκκινο. χρ <> ’κόκκινο’ χρ ! = ’κόκκινο’

Το ύψος (υψ) μου (έστω σε μέτρα) προστιθέμενο με 50 
εκατοστά ξεπερνάει τα δύο μέτρα. υψ + 0.5 > 2 υψ + 0.5 > 2

Αν στο πρώτο παράδειγμα ο βαθμός του μαθητή είναι 15, τότε επειδή 15>10 λέμε 
ότι η συνθήκη ισχύει ή ότι είναι αληθής. Αν στο πρώτο παράδειγμα ο βαθμός του 
μαθητή είναι 10, τότε επειδή το 10 δεν είναι μεγαλύτερο από 10 λέμε ότι η συνθήκη 
δεν ισχύει ή ότι είναι ψευδής.
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2.2  Λογικοί Τελεστές
Για να δημιουργήσουμε σύνθετες συνθήκες πρέπει να «ενώσουμε» δύο ή περισσό-
τερες απλές συνθήκες, και για να γίνει αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λογικούς 
τελεστές. Οι τρεις πιο σημαντικοί λογικοί τελεστές είναι:

Τελεστής σε ΓΛΩΣΣΑ σε Python

(α) άρνησης όχι not

(β) σύζευξης και and

(γ) διάζευξης ή or

Η σειρά προτεραιότητας τους στις πράξεις είναι όχι (not), και (and), ή (or), 
εκτός και αν υπάρχουν παρενθέσεις στη συνθήκη. Ο τελεστής όχι (not) είναι 
μοναδιαίος τελεστής δηλαδή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μπροστά από μια 
συνθήκη όπως τα ακόλουθα παραδείγματα. Οι τελεστές και, ή είναι δυαδικοί 
τελεστές.

Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα σύνθετων συνθηκών σε καθημερινές προτάσεις 
και το πώς υλοποιούνται σε ΓΛΏΣΣΑ και σε Python.

Καθημερινή Πρόταση 1η

Αν ο καιρός είναι καλός και τα χρήματά μας είναι πάνω από 30 (ευρώ) θα πάμε στη θάλασσα.

σε ΓΛΩΣΣΑ (καιρός='καλός') και (χρήματα>30)
σε Python (καιρός == 'καλός') and (χρήματα>30)

Καθημερινή Πρόταση 2η

To βάρος μου δεν είναι κάτω από 70 (κιλά).

σε ΓΛΩΣΣΑ 1ος τρόπος: όχι (βάρος<70)
2ος τρόπος: (βάρος>=70)

σε Python 1ος τρόπος: not (βάρος<70)
2ος τρόπος: (βάρος>=70)

Καθημερινή Πρόταση 3η

Η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη ή ίση με μηδέν.
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Καθημερινή Πρόταση 3η

σε ΓΛΩΣΣΑ 1ος τρόπος: Θερ=0 ή Θερ>0
2ος τρόπος: Θερ>=0

σε Python 1ος τρόπος: Θερ=0 ή Θερ>0
2ος τρόπος: Θερ>=0

 Αν στο πρώτο παράδειγμα ο καιρός είναι καλός και έχουμε 40 ευρώ, τότε 
λέμε Αληθής και Αληθής μάς δίνει Αληθής, δηλαδή ότι ισχύει όλη η πρό-
ταση (άρα θα πάμε θάλασσα).

 Αν στο πρώτο παράδειγμα ο καιρός είναι καλός και έχουμε 15 ευρώ, τότε 
λέμε Αληθής και Ψευδής μάς δίνει Ψευδής, δηλαδή ότι δεν ισχύει όλη η 
πρόταση (άρα δε θα πάμε θάλασσα).

 Αν στο πρώτο παράδειγμα ο καιρός είναι κακός και έχουμε 50 ευρώ, τότε 
λέμε Ψευδής και Αληθής μάς δίνει Ψευδής, δηλαδή ότι δεν ισχύει όλη η 
πρόταση (άρα δε θα πάμε θάλασσα).

Για να υπολογίσουμε όλα τα αποτελέσματα (δηλαδή όλους τους δυνατούς συνδυ-
ασμούς) μιας σύνθετης συνθήκης, ανάλογα με την τιμή της κάθε απλής συνθήκης 
που μετέχει στη σύνθετη συνθήκη, κάνουμε έναν πίνακα που ονομάζεται πίνακας 
αληθείας.

Πρόταση Α Πρόταση Β Α ή Β
Α or B

Α και Β
A and B

όχι (Β)
not (B)

Αληθής Αληθής Αληθής Αληθής Ψευδής

Αληθής Ψευδής Αληθής Ψευδής Αληθής

Ψευδής Αληθής Αληθής Ψευδής Ψευδής

Ψευδής Ψευδής Ψευδής Ψευδής Αληθής

Παρατηρούμε τα εξής: 

(α) Στον τελεστή ή (or) το αποτέλεσμα είναι Ψευδής μόνο αν δεν ισχύει καμία  
πρόταση-συνθήκη, δηλαδή οι προτάσεις-συνθήκες είναι Ψευδείς.

(β)  Στον τελεστή και (and) το αποτέλεσμα είναι Αληθής μόνο όταν όλες οι 
προτάσεις-συνθήκες είναι αληθείς.

(γ)  Στον τελεστή όχι (not) λαμβάνουμε πάντα το αντίθετο αποτέλεσμα της 
πρότασης-συνθήκης που εφαρμόζουμε τον τελεστή.
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Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα σε ΓΛΏΣΣΑ:

Συνθήκη σε ΓΛΩΣΣΑ Αποτέλεσμα (αναλυτικά)

(12+3>14) και (8<>9)
(15>14) και (8<>9)
Αληθής και Αληθής
Αληθής

('α' > 'β') ή (12 >= 12) 
Ψευδής ή Αληθής
Αληθής

όχι (3>2) και ('καλός' > 'κακός')
Όχι (Αληθής) και Αληθής
Ψευδής και Αληθής
Ψευδής

Παρατηρούμε ότι σε μια σύνθετη λογική συνθήκη η σειρά εκτέλεσης των πράξεων 
είναι η ακόλουθη: (1) Αριθμητικές πράξεις, (2) Συγκριτικές πράξεις και (3) Λογικές 
πράξεις.

Επίσης παρατηρούμε ότι ο υπολογιστής μπορεί να συγκρίνει και χαρακτήρες. 

 Η σύγκριση ατομικών χαρακτήρων στηρίζεται στην αλφαβητική σειρά. 
Για παράδειγμα, το 'α' θεωρείται μικρότερο από το 'β' και γενικά, το γράμμα 
που προηγείται στο αλφάβητο είναι μικρότερο από ένα άλλο γράμμα που 
έπεται στο ίδιο αλφάβητο.

Ελληνικό αλφάβητο Λατινικό αλφάβητο

'α' < 'β' < 'γ' < …. < 'ω'

'Α' < 'Β' < 'Γ' < ... < 'Ω'

'a' < 'b' < …. < 'z'

'A' < 'B' < 'C' < … < 'Z'

 Η σύγκριση αλφαριθμητικών δεδομένων (δηλαδή λέξεων) βασίζεται στη 
σύγκριση χαρακτήρα προς χαρακτήρα αντίστοιχης θέσης μέχρις ότου 
να βρεθεί διαφορετικός χαρακτήρας και ανάλογα με τον προηγούμενο 
ορισμό των χαρακτήρων να διαπιστωθεί ποια λέξη είναι μεγαλύτερη, 
μικρότερη ή ίση από την άλλη, έτσι:

	   η λέξη 'κακός' θεωρείται μικρότερη από τη λέξη 'καλός' αφού το 
γράμμα κ προηγείται αλφαβητικά του λ.

	   η λέξη 'Λάκης' θεωρείται μικρότερη από τη λέξη 'λάκκος', η δια-
φορά εδώ είναι πως συγκρίνεται κεφαλαίο γράμμα με πεζό και τα 
κεφαλαία έχουν μικρότερες τιμές από τα πεζά. 
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 Να αναφέρουμε επίσης πως όταν συγκρίνουμε μια λέξη της οποίας οι 
αρχικοί χαρακτήρες είναι ίδιοι με τους χαρακτήρες μιας άλλης μικρότερης 
λέξης τότε η λέξη με τους περισσότερους χαρακτήρες είναι μεγαλύτερη, 
έτσι: 

	  η λέξη 'αβγό' είναι μεγαλύτερη της λέξης 'αβγ'.

 Αν συγκρίνουμε λατινικούς με ελληνικούς χαρακτήρες, πάντα οι λατινικοί 
έχουν μικρότερες τιμές από τους ελληνικούς.

 Τέλος, αν συγκρίνουμε τα κεφαλαία του ίδιου αλφάβητου με τα πεζά, 
πάντα τα κεφαλαία έχουν μικρότερες τιμές από τα πεζά.

Στην πραγματικότητα συμβαίνει το εξής: όταν ο υπολογιστής συναντήσει σε μια 
έκφραση έναν χαρακτήρα τότε σύμφωνα με τα διαθέσιμα πρότυπα - κώδικες (π.χ. 
Unicode ή ASCII) αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτήρα μία μοναδική ακέραια τιμή, και 
τελικά συγκρίνει ακέραιους αριθμούς. 

Όλα τα παραπάνω μπορούμε στην Python να τα διασταυρώσουμε εύκολα αρκεί 
να γνωρίζουμε τη συνάρτηση που μας δίνει τον ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί σε 
κάποιον χαρακτήρα. Η συνάρτηση αυτή είναι η ord(χαρακτήρας), όπως παρουσιά-
ζεται στον παρακάτω πίνακα:

Εντολές σε Python με λατινικούς 
χαρακτήρες

Εντολές σε Python με ελληνικούς 
χαρακτήρες

>>> ord('a')
97
>>> ord('b')
98
>>> ord('A')
65
>>> ord('B')
66
>>> ord('Z')
90

>>> ord('α')
945
>>> ord('β')
946
>>> ord('Α')
913
>>> ord('Β')
914
>>> ord('Ω')
937

Η συνάρτηση chr(ακέραιος) κάνει ακριβώς το αντίθετο της ord(χαρακτήρας), π.χ. 
chr(945) = 'α'. Ακόμη θα πρέπει να γνωρίζουμε και δύο πολύ σημαντικούς τύπους με 
τη βοήθεια των οποίων μπορούμε, έχοντας σύνθετες συνθήκες, να υπολογίσουμε 
τις αντίθετες συνθήκες τους:
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Τύποι De Morgan

1. όχι(Πρόταση_Α  και  Πρόταση_Β) = όχι(Πρόταση_Α)  ή  όχι(Πρόταση_Β)

2. όχι(Πρόταση_Α  ή  Πρόταση_Β) = όχι(Πρόταση_Α)  και  όχι(Πρόταση_Β)

Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα με τους τύπους De Morgan.

Συνθήκη σε Python Αποτέλεσμα (αναλυτικά)

not (a != 5) (a == 5)

not (a=10 and b<=3)
not(a=10) or not(b<=3)
(a!=10) or (b>3)

not (not(a=7) or b>30)
not(not(a=7)) and not(b>30)
(a=7) and (b<=30)

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε ορισμένες παρατηρήσεις και τη χρησιμότητα 
του τελεστή όχι (άρνησης).

Συμπεράσματα

(α) όταν ο τελεστής όχι «συναντά» και το μετατρέπει σε ή.

(β) όταν ο τελεστής όχι «συναντά» ή το μετατρέπει σε και.

(γ) όταν ο τελεστής όχι «συναντά» όχι το «εξαφανίζει». 

(δ)

όταν συναντά ένα συγκριτικό τελεστή, «δίνει» τον αντίθετό του (το = το μετατρέπει σε <>, το > 
το μετατρέπει σε <=, το >= το μετατρέπει σε < κτλ.). Σκεφτείτε τη συνθήκη (α > 5). Θα λέγαμε: 
η α είναι μεγαλύτερη του 5. Συνεπώς ποια είναι η αντίθετη συνθήκη; Η α δεν είναι μεγαλύτερη του 
5, άρα τι είναι; Η απάντηση είναι μικρότερη ή ίση του 5, και γράφουμε: 
όχι(α > 5) = (α <= 5). Η λέξη δεν, στην παραπάνω πρόταση, είναι η άρνηση δηλαδή ο τελεστής 
όχι.   

(ε)
στις εντολές Αν (if) οι παραπάνω τύποι είναι χρήσιμοι για να κατανοούμε τις συνθήκες που κρύ-
βονται στις λέξεις αλλιώς (else ή elif), και φυσικά για να μπορούμε να κωδικοποιούμε σωστά σε 
συνθήκη μια οποιαδήποτε εκφώνηση.

Οι σταθερές λογικές τιμές Αληθής και Ψευδής στη ΓΛΏΣΣΑ, μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν μόνο με τους τελεστές = και <>. Αντίθετα στην Python, οι σταθερές λογι-
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κές τιμές True και False μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε συγκριτικό 
τελεστή. Γράψτε στο Python shell τις εντολές: True == False, True == 1, False == 0, 
True > False, True >= False, True != False και δείτε τα αποτελέσματά τους. 

2.3  Απλή εντολή Αν και Σύνθετη Αν (δύο επιλογών)
Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε εντολές που ανήκουν στη δομή ακολουθίας, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο υπολογιστής εκτελεί τις εντολές:

(α)  από πάνω προς τα κάτω,

(β)  όλες, και

(γ)  μόνο μια φορά.

Ώστόσο, τα καθημερινά προβλήματα συνήθως επιβάλλουν τη χρήση συνθηκών, 
δηλαδή την εκτέλεση εντολών μόνο εάν ικανοποιείται μια συνθήκη (μια λογική 
συνθήκη). Παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων: (α) υπολόγισε το μέγιστο μεταξύ 
δύο αριθμών, (β) μπορώ να αγοράσω εισιτήριο μόνο εάν έχω πάνω από 3 ευρώ, (γ) 
αν η θερμοκρασία του δωματίου είναι πάνω από 30 βαθμούς τότε να ενεργοποιηθεί 
αυτόματα το κλιματιστικό κτλ.

Στα παραπάνω παραδείγματα εκτελείται ένα τμήμα εντολών μόνο εάν ικανοποι-
είται μια συνθήκη, αν δηλαδή η συνθήκη είναι αληθής. Η δομή αυτή ονομάζεται 
Δομή επιλογής. Στη δομή αυτή ο υπολογιστής εκτελεί τις εντολές:

(α)  από πάνω προς τα κάτω,

(β)  μόνο μια φορά, αν αυτές εκτελεστούν και

(γ)  μπορεί να μην εκτελεστούν κάποιες από τις εντολές.

Βασικές εντολές είναι η απλή Αν και η Σύνθετη Αν (δύο επιλογών).

 Απλή Αν

σε ΓΛΩΣΣΑ σε Python Διάγραμμα Ροής

Αν (συνθήκη) τότε 
     Εντολή-ές
Τέλος_αν 

if (συνθήκη):
      Εντολή-ές
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H CIRCUITPYTHON  
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Σκοπός
Ο αναγνώστης να υλοποιήσει με το 
BOARD μια σειρά παραδειγμάτων χρήσης 
της CircuitPython. Να γνωρίσει πτυχές 
του προγραμματισμού αλλά και του 
υλικού των ενσωματωμένων συστημάτων. 
Τελικά, να αναπτύξει μία συσκευή τερμα-
τικού κόμβου με δυνατότητες διασύνδε-
σης στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT 
– Internet of Things).

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Να μπορεί να υλοποιεί στο BOARD απλά 
και σύνθετα συστήματα με χρήση αισθη-
τήρων και ενεργοποιητών. Να μπορεί να 
συντάσσει κώδικα σε CircuitPython και 
να αξιοποιεί βιβλιοθήκες. Να είναι σε 
θέση να αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο 
ενσωματωμένο σύστημα με αισθητήρες 
και ασύρματη διασύνδεση για το Διαδί-
κτυο των Πραγμάτων με CircuitPython 
και το BOARD.

Έννοιες κλειδιά
Αισθητήρες, Ενεργοποιητές, Αρθρώματα 

(modules), Μετατροπές Σήματος ADC 
- DAC, Διαμόρφωση PWM, Πλακέτες 
Επέκτασης (shields), Ενσωματωμένα 
Συστήματα, Διαδίκτυο των Πραγμά-
των (Internet of Things).
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8.1  Το BOARD πιο Αναλυτικά
Στην Εικόνα 8.1, παρουσιάζεται το BOARD αναλυτικά με λεπτομέρειες που πρέπει 
ο σχεδιαστής/προγραμματιστής να γνωρίζει πριν ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός υπο-
λογιστικού συστήματος. Όπως έχουμε αναφέρει το BOARD είναι τύπου «Arduino 
Zero» με τον 32-bit μικροελεγκτή (MCU – MicroController Unit) ARM Cortex M0+ 
SAMD21G18. Αν δούμε αναλυτικά τον κωδικό αυτού του ολοκληρωμένου έχουμε:

SAMD 21 G 18

 Οικογένεια Προϊόντος (Product Family): SAMD = Γενικού Σκοπού Μικροε-
λεγκτής (General Purpose Microcontroller)

 Σειρά Προϊόντος (Product Series): 21 = Αρχιτεκτονική CPU ARM Cortex 
M0+, με το βασικό Σύνολο λειτουργιών + DMA + USB

 Πλήθος ακροδεκτών ολοκληρωμένου (Pin Count): G = 48 Ακροδέκτες

 Χωρητικότητα Μνήμης Flash/SRAM: 18 = 256KB Flash / 32 KB SRAM και με 
εξομοίωση της Flash έως 16 KB EEPROM

Ο μικροελεγκτής αυτός διαθέτει έναν 32-bit ARM πυρήνα που είναι πιο αποδοτικός 
σε σχέση με τον 8-bit AVR που διαθέτει το Arduino Uno. Η ταχύτητα του ρολογιού 
(CPU Clock) του είναι στα 48 MHz και σε συνδυασμό με την 32-bit αρχιτεκτονική του 
μπορεί να χειριστεί εντολές πλάτους 4 byte μόνο σε ένα κύκλο. 

Το BOARD μπορεί να τροφοδοτηθεί με USB ή από μια εξωτερική μονάδα τρο-
φοδοσίας μέσω του βύσματός τροφοδοσίας DC-IN. Η πηγή τροφοδοσίας επιλέγε-
ται αυτόματα. Η εξωτερική τροφοδοσία μπορεί να είναι από ένα τροφοδοτικό ή μια 
μπαταρία που συνδέεται με ένα βύσμα 2.1 mm στο DC-IN του BOARD ή απευθείας 
στα VIN και GND ακροδέκτες του POWER. To BOARD μπορεί να λειτουργήσει με 
εξωτερική τροφοδοσία από 6 έως 20 Volts αν και προτιμούμε να έχουμε μεταξύ 7 
έως 12 Volts. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας του BOARD στη θέση POWER είναι οι 
παρακάτω:

 VIN: Ο ακροδέκτης με τάση εισόδου του BOARD όταν τροφοδοτείται από 
εξωτερική πηγή τροφοδοσίας (εκτός USB ή των ρυθμιζόμενων ακροδε-
κτών). Μπορούμε να παρέχουμε τροφοδοσία μέσω του ακροδέκτη αυτού 
(7-12V) ή να έχουμε πρόσβαση στην τροφοδοσία αν προέρχεται από το 
βύσμα τροφοδοσίας DC-IN.

 5V: Ο ακροδέκτης αυτός παρέχει ως έξοδο σταθερή τροφοδοσία 5V που 
δίνει ο ρυθμιστής τάσης (Voltage Regulator) του BOARD. Από εδώ μπο-
ρούμε να τροφοδοτήσουμε περιφερειακές συσκευές ή αισθητήρες που 
λειτουργούν στα 5V.
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 3.3V: Ακροδέκτης τροφοδοσίας 3.3 Volt που παράγεται από τον ρυθμιστή 
τάσης. Ο ρυθμιστής με την ίδια τροφοδοσία παρέχει ισχύ στο ολοκληρω-
μένο του SAMD21 μικροελεγκτή. Μπορεί να παρέχει μέχρι 800 mA ρεύμα.

 GND: Είναι οι ακροδέκτες γείωσης.

 IOREF: Ο ακροδέκτης αυτός ρυθμίζει την τάση αναφοράς με την οποία λει-
τουργεί ο μικροελεγκτής (5V ή 3.3V).

Εικόνα 8.1 – Το BOARD με αναλυτική επεξήγηση για κάθε ακροδέκτη

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 8.1 το BOARD διαθέτει 20 ακροδέκτες Εισόδου/
Εξόδου Γενικού Σκοπού (GPIO, A0-A5 και D0-D13) που μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν ως ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι. Όλοι οι ακροδέκτες λειτουργούν στα 3.3 Volt. 
Κάθε ακροδέκτης μπορεί να οδηγήσει μέγιστο ρεύμα 7 mA και διαθέτει εσωτερικές 
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αντιστάσεις αναρρίχησης (20 - 50 kΏ) που μπορούν να ενεργοποιηθούν από τον 
προγραμματιστή. Επιπρόσθετα κάποιοι από τους ακροδέκτες έχουν και άλλες λει-
τουργίες, όπως:

Ακροδέκτες Σειριακής Επικοινωνίας (Serial): Είναι ο 0 (RX) και ο 1 (TX), που χρη-
σιμοποιούνται για να λάβουμε (RX) και να στείλουμε (TX) ενσύρματα σειριακά 
δεδομένα με τεχνολογία TTL. Εσωτερικά οι ακροδέκτες αυτοί συνδέονται με το 
περιφερειακό USART του μικροελεγκτή και δεν έχουν σχέση με το USB.

Εξωτερικές Διακοπές (External Interrupts): Διαθέτει 16 εξωτερικές διακοπές που 
είναι διαθέσιμες σε όλους τους ακροδέκτες εκτός από τον ακροδέκτη 4 (PA08). Στη 
CircuitPython η δυνατότητα των διακοπών δεν υποστηρίζεται σκόπιμα και θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε MicroPython για να τις αξιοποιήσουμε.

Αναλογικές Εισόδους και ADC: Οι GPIO ακροδέκτες A0-A5 μπορούν να λειτουργή-
σουν ως αναλογικές είσοδοι και είναι συνδεμένες σε έναν Μετατροπέα από Αναλο-
γικό σε Ψηφιακό (ADC) που με ανάλυση 12-bit μάς δίνει τη δυνατότητα να μετράμε 
τιμές φυσικών μεγεθών από το περιβάλλον.

Αναλογική Έξοδος με DAC: Επίσης, ο GPIO ακροδέκτης A0 διαθέτει και 10-bit 
Μετατροπέα από Ψηφιακό σε Αναλογικό (DAC) και μας δίνει τη δυνατότητα αφού 
επεξεργαστούμε ψηφιακά δεδομένα να δημιουργήσουμε μια πραγματική αναλο-
γική έξοδο και να οδηγήσουμε μια αναλογική συσκευή (ηχείο, LED κλπ.). Οι DAC δεν 
είναι διαθέσιμοι σε όλους τους μικροελεγκτές.

Διαμόρφωση Εύρους Παλμών - PWM: Οι 17 από τους GPIO ακροδέκτες διαθέτουν 
διαμόρφωση εύρους παλμών (PWM) ανάλυσης 8-bit και είναι οι: ['A2', 'A3', 'A4', 'D0', 
'D1', 'D10', 'D11', 'D12', 'D13', 'D2', 'D3', 'D4', 'D5', 'D6', 'D7', 'D8', 'D9']. Η δυνατότητα PWM 
στο BOARD αναγνωρίζεται από το σύμβολο της περισπωμένης “~” δίπλα στο δια-
κριτικό του ακροδέκτη, π.χ. ~D11. Η δυνατότητα PWM μάς δίνει τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουμε ψευδοαναλογικούς παλμούς σε ψηφιακές εξόδους όταν ο μικρο-
ελεγκτής δε διαθέτει DAC.

Σειριακή Διασύνδεση Περιφερειακών (SPI): Οι ακροδέκτες MOSI, MISO, SCK που 
βρίσκονται στην υποδοχή ICSP υποστηρίζουν επικοινωνία SPI με χρήση της ανάλο-
γης βιβλιοθήκης.

Ενσωματωμένη Φωτοδίοδο LED: Στον ακροδέκτη D13 πολλά BOARD διαθέτουν 
ενσωματωμένο το LED που όταν είναι HIGH (True) είναι αναμμένο και σβηστό όταν 
είναι στο LOW (False).
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Πρωτόκολλο επικοινωνίας δύο καλωδίων (TWI): Οι ακροδέκτες SDA και SCL 
υποστηρίζουν απλή σειριακή επικοινωνία TWI. Με το πρωτόκολλο αυτό υποστηρί-
ζουμε τις συσκευές I2C.

Επίσης, διαθέτει δύο ακόμη ακροδέκτες:

 AREF: Είναι ο ακροδέκτης αναλογικής τάσης αναφοράς για τους αναλογι-
κούς ακροδέκτες εισόδου.

 RESET: Πρόκειται για τον ακροδέκτη επαναφοράς που όταν είναι LOW 
οδηγεί σε επανεκκίνηση (Hard Reset) τον μικροελεγκτή. Επίσης, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όταν θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στον ακροδέκτη από 
πρόσθετες πλακέτες (shields).

Τέλος, ο μικροελεγκτής SAMD21 διαθέτει:

 Ελεγκτή (Controller) με 12 κανάλια DMA που μπορεί να απαλλάξει τη CPU 
από την εκτέλεση εντατικών εργασιών μνήμης,

 Μετρητή Πραγματικού Χρόνου 32-bit (RTC, Real Time Counter),

 Γεννήτρια Ελέγχου CRC (Cyclic Redundancy Check),

 Σειριακή διεπαφή δύο καναλιών I2S (Inter IC Sound), και 

 Περιφερειακό ελεγκτή PTC (Peripheral Touch Controller) για περιφερεια-
κές χωρητικές συσκευές αφής (αισθητήρες).

8.2  Αναλογικά Σήματα και ο Διαιρέτης Τάσης
Στο πρώτο μέρος της γνωριμίας με τη CircuitPython υλοποιήσαμε το βασικό 
πρόγραμμα για τον έλεγχο του BOARD χωρίς τη χρήση επιπλέον εξοπλισμού. Στο 
κεφάλαιο αυτό θα υλοποιήσουμε αρχικά διάφορες μικρές σχεδιάσεις με χρήση 
εξαρτημάτων και αυτό θα μας οδηγήσει σε πιο σύνθετα συστήματα.

Για την εργασία αυτή θα χρειαστεί να αναπτύξουμε τα επιπλέον κυκλώματα σε μια 
βοηθητική πλακέτα ή πλακέτα διασύνδεσης χωρίς κολλήσεις (στην αγγλική τεχνική 
ορολογία ονομάζεται solderless breadboard ή raster) όπου θα έχουμε τη δυνατό-
τητα να τοποθετήσουμε ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα, να τα συνδέσουμε 
μεταξύ τους ώστε να υλοποιήσουμε σύνθετα κυκλώματα και τέλος να προγραμματί-
σουμε τον μικροελεγκτή μας για να δώσει λειτουργικότητα στη σχεδίαση μας.

Αρχικά, είναι σημαντικό όταν προμηθευτούμε τη βοηθητική πλακέτα να 
κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσουμε τις συνδέσεις σε γραμ-
μές και στήλες. Στη δική μας πλακέτα, βλέπουμε στην Εικόνα 8.2, ότι στην πάνω 
και κάτω πλευρά υπάρχουν οι γραμμές τροφοδοσίας και γείωσης. Οι γραμμές αυτές 


