
1 Arduino 
Σο Arduino είναι ζνα εργαλείο με το οποίο μποροφμε να φτιάξουμε υπολογιςτζσ που να 

ςυνδζονται περιςςότερο με το φυςικό περιβάλλον από ότι ζνασ προςωπικόσ θλεκτρονικόσ 

υπολογιςτισ. Είναι μια πλατφόρμα ανοιχτοφ κϊδικα που βαςίηεται ςε μια απλι θλεκτρονικι 

πλακζτα μικροεπεξεργαςτι. Σο Arduino μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν ανάπτυξθ 

αλλθλεπιδραςτικϊν αντικειμζνων, λαμβάνοντασ ποικίλεσ ειςόδουσ από διακόπτεσ και 

αιςκθτιρεσ και ελζγχοντασ διάφορα θλεκτρονικά εξαρτιματα όπωσ φωτοδιόδουσ, 

ςερβοκινθτιρεσ, βθματικοφσ κινθτιρεσ, και άλλεσ φυςικζσ εξόδουσ. Σο Arduino ζχει το δικό 

του περιβάλλον προγραμματιςμοφ IDE, με το οποίο ο χριςτθσ μπορεί να το προγραμματίςει. 

Επίςθσ εκτόσ από το περιβάλλον προγραμματιςμοφ, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε το 

Scratch S4A που προαναφζραμε ζτςι ϊςτε να απλοποιιςουμε τθ διαδικαςία 

προγραμματιςμοφ του (Παπάηογλου & Λιϊνθσ, 2015).  

Σο Arduino είναι επζκταςθ του Wiring project το οποίο το είχε αναπτφξει φοιτθτισ ςτθν πόλθ 

Ιβρζα τθσ Ιταλίασ. Σο project αυτό ιταν μια θλεκτρονικι πλατφόρμα ανοιχτοφ κϊδικα, 

αποτελοφμενθ από μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ, ζνα περιβάλλον ανάπτυξθσ IDE και ζναν 

μικροεπεξεργαςτι. τόχοσ του project ιταν να βοθκιςει τουσ φοιτθτζσ ςτο ξεκίνθμά τουσ ςτον 

προγραμματιςμό μικροεπεξεργαςτϊν.  

Επιλζχτθκε για το ςενάριο το Arduino, λαμβάνοντασ υπόψθ τα πλεονεκτιματά του, όπωσ το 

χαμθλό κόςτοσ, τθ ςυμβατότθτά του με περιβάλλον windows, linux και Mac, τθν απλότθτά του, 

που ςε ςυνδυαςμό με το S4A θ ευκολία ςτον προγραμματιςμό γίνεται ακόμα μεγαλφτερθ και 

το χαρακτθριςτικό τθσ επεκταςιμότθτάσ του. Αφοφ είναι ανοιχτοφ κϊδικα, ο κακζνασ μπορεί 

να ςυνειςφζρει ςτθν κοινότθτα και να το τροποποιιςει ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του. Επίςθσ, 

υπάρχουν πολλζσ ζτοιμεσ βιβλιοκικεσ από ζμπειρουσ προγραμματιςτζσ ςε όλο τον κόςμο, τισ 

οποίεσ μποροφμε να τισ χρθςιμοποιιςουμε για τθν υλοποίθςθ τθσ ιδζασ μασ.  

Τπάρχουν αρκετζσ διαφορετικζσ εκδόςεισ του Arduino που ζχουν αναπτυχκεί και αυτό για να 

καλυφκοφν και οι απαιτθτικοί χριςτεσ. Εμείσ ςτθν παροφςα εργαςία προτείνουμε να 

χρθςιμοποιθκεί το Arduino UNO (Εικόνα 1) το οποίο κεωροφμε ότι είναι ιδανικό για μικρά 

project. Περιλαμβάνει 14 ψθφιακζσ ειςόδουσ/εξόδουσ, 6 αναλογικζσ ειςόδουσ, ταχφτθτα 



επεξεργαςτι 16MHz και USB ςφνδεςθ με τον υπολογιςτι (Εικόνα 2). Σα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά του Arduino UNO αναφζρονται ςτον επόμενο πίνακα (Πίνακασ 1). 

 

Εικόνα 1 Arduino UNO 

Μικροελεγκτισ ATmega328 
Σάςθ λειτουργίασ 5V 
Σάςθ εξωτερικισ τροφοδοςίασ 7-12V 
Όρια τάςθσ εξωτερικισ τροφοδοςίασ 6-20V 
Ψθφιακζσ είςοδοι και ζξοδοι  14 ( 6 υποςτθρίηουν PWM) 
Αναλογικζσ είςοδοι 6 
Μζγιςτο ςυνεχζσ ρεφμα ανά ακροδζκτθ 
ειςόδου/εξόδου 

40mA 

Μζγιςτο ρεφμα για τον ακροδζκτθ 3,3V 50mA 
Flash Memory 32KB 
SRAM 2KB 
EEPROM 1KB 
Σαχφτθτα ρολογιοφ 16MHz 

Πίνακασ 1 Βαςικά Τεχνικά Χαρακτηριςτικά Arduino UNO 



 

Εικόνα 2 Ακροδζκτεσ Arduino 

1.1 Τροφοδοςία 

Η τροφοδοςία ρεφματοσ του Arduino γίνεται είτε μζςω USB από τον υπολογιςτι είτε από 

εξωτερικι τροφοδοςία θ οποία ςυνδζεται ςτο αντίςτοιχο φισ των 2.1mm. Η εξωτερικι 

τροφοδοςία κα πρζπει να είναι από 7 ζωσ 12 V.  τθν εικόνα (Εικόνα 3) βλζπουμε το βφςμα 

τθσ εξωτερικισ τροφοδοςίασ και τουσ ακροδζκτεσ, οι οποίοι είναι: 

 Vin: Η τάςθ ειςόδου τθσ πλακζτασ, όταν χρθςιμοποιεί εξωτερικι πθγι ενζργειασ.  

 5V: Η τάςθ που χρθςιμοποιείται από τα διάφορα μζρθ τθσ πλακζτασ και το 

μικροελεγκτι είναι 5V. Η τάςθ αυτι, τθν οποία δίνει αυτόσ ο ακροδζκτθσ, είναι είτε θ 

τάςθ 5V που δίνει θ ςφνδεςθ με USB, είτε θ ρυκμιςμζνθ τάςθ που δίνεται μζςω του 

Vin. 

 3.3V: Η τάςθ αυτι παράγεται από το ολοκλθρωμζνο FTDI. Σο όριο άντλθςθσ ρεφματοσ 

είναι 50mA. 

 GND: Είςοδοι γείωςθσ. 



 

Εικόνα 3 Ακροδζκτεσ τροφοδοςίασ 

1.2 Μνήμη 

Ο μικροεπεξεργαςτισ ATmega328, ζχει τρεισ διαφορετικζσ μνιμεσ, θ flash memory, ςτθν 

οποία αποκθκεφονται τα Arduino sketch, θ SRAM (static random access memory), ςτθν οποία 

δθμιουργείται το sketch και χρθςιμοποιεί τισ μεταβλθτζσ όταν λειτουργεί και θ EPPROM, θ 

οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τουσ προγραμματιςτζσ για τθν αποκικευςθ  

μακροχρόνιων  πλθροφοριϊν.  

Πιο  ςυγκεκριμζνα,  θ  μνιμθ του ATmega328 αποτελείται από: 

 2KΒ μνιμθσ SRAM: Η μνιμθ, που χρθςιμοποιιςουν τα προγράμματα για να 

αποκθκεφουν μεταβλθτζσ, πίνακεσ κ.λπ. Η μνιμθ χάνει τα δεδομζνα τθσ όταν θ παροχι 

ρεφματοσ ςτο Arduino ςταματιςει ι πατθκεί το κουμπί επανεκκίνθςθσ. 

 1KΒ μνιμθσ EEPROM: Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για εγγραφι ι ανάγνωςθ δεδομζνων 

από τα προγράμματα. ε αντίκεςθ με τθν SRAM, δε χάνει τα περιεχόμενά τθσ με 

απϊλεια τροφοδοςίασ ι επανεκκίνθςθσ. 

 32KΒ μνιμθσ Flash: Από τα 32, τα 2 KΒ χρθςιμοποιοφνται από το  firmware του Arduino 

(bootloader), που ζχει εγκαταςτιςει ο καταςκευαςτισ. Χωρίσ το firmware, δεν μπορεί ο 

προγραμματιςτισ να εγκαταςτιςει το πρόγραμμά του ςτον μικροεπεξεργαςτι. Σα 

υπόλοιπα 30KΒ τθσ μνιμθσ Flash, χρθςιμοποιοφνται για τθν αποκικευςθ των 

προγραμμάτων,  αφοφ  πρϊτα μεταγλωττιςτοφν ςτον υπολογιςτι. Η μνιμθ Flash, δε 

χάνει τα περιεχόμενά τθσ με απϊλεια τροφοδοςίασ ι επανεκκίνθςθσ. 

1.3 Ακροδέκτεσ 

Κάκε μικροεπεξεργαςτισ για να ςυνδζεται με άλλα εξαρτιματα και με το περιβάλλον 

χρθςιμοποιεί τουσ ακροδζκτεσ ειςόδου/εξόδου. Σο Arduino διακζτει 20 ακροδζκτεσ, από τουσ 

οποίουσ οι 14 είναι ψθφιακοί και οι 6 είναι αναλογικοί (Εικόνα 4). Ποιο αναλυτικά:   



 Ακροδζκτεσ 0 και 1: Λειτουργοφν ωσ ακροδζκτεσ RX (receive) και TX(transmit) τθσ 

ςειριακισ κφρασ, όταν το πρόγραμμά ενεργοποιεί τθ ςειριακι κφρα. Ζτςι, όταν το 

πρόγραμμά ςτζλνει δεδομζνα ςτθ ςειριακι κφρα, αυτά προωκοφνται και ςτθ κφρα USB 

μζςω του ελεγκτι Serial-Over-USB, αλλά και ςτον ακροδζκτθ 0 για να τα διαβάςει 

ενδεχομζνωσ μια άλλθ ςυςκευι. υνικωσ αυτοφσ τοσυ δφο ακροδζκτεσ δεν τουσ 

χρθςιμοποιοφμε ςα απλζσ ψθφιακζσ ειςόδουσ/εξόδουσ. 

 Ακροδζκτεσ 2 και 3: Λειτουργοφν και ωσ εξωτερικοί διακόπτεσ (interrupt 0 και 1 

αντίςτοιχα). Ρυκμίηονται και ελζγχονται μζςα από το πρόγραμμά, ϊςτε να λειτουργοφν 

αποκλειςτικά ωσ ψθφιακζσ είςοδοι. Όταν υπάρξει κάποια αλλαγι ςτθν κατάςταςθ τθσ 

ειςόδου εκτελείτε μια ςυγκεκριμζνθ ςυνάρτθςθ. Σα εξωτερικά interrupts είναι 

ιδιαίτερα χριςιμα ςε εφαρμογζσ που απαιτοφν ςυγχρονιςμό μεγάλθσ ακρίβειασ.  

 Ακροδζκτεσ 3, 5, 6, 9, 10 και 11: Μποροφν να λειτουργιςουν και ωσ ψευδό-αναλογικζσ 

ζξοδοι με το ςφςτθμα PWM (Pulse Width Modulation). 

 τθν άλλθ μεριά του Arduino, με τθ ςιμανςθ ANALOG IN όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 

(Εικόνα 5), υπάρχει μια ακόμθ ςειρά από 6 pin, αρικμθμζνα από το 0 ωσ το 5. Όταν 

γίνεται ανάγνωςθ τθσ τάςθσ από αναλογικό ακροδζκτθ, ο μικροεπεξεργαςτισ τθ 

ςυγκρίνει με τθν τάςθ αναφοράσ (HREF). Η τάςθ αναφοράσ μπορεί να ρυκμιςτεί με μια 

εντολι ςτο 1.1V (μεταξφ 2 και 5V) τροφοδοτϊντασ εξωτερικά με αυτι τθν τάςθ το pin 

με τθ ςιμανςθ AREF που βρίςκεται ςτθν απζναντι πλευρά τθσ πλακζτασ. Ζτςι, αν 

τροφοδοτθκεί ο ακροδζκτθσ AREF με 3,3V και ςτθ ςυνζχεια διαβάςει κάποιον 

ακροδζκτθ αναλογικισ ειςόδου ςτο οποίο εφαρμόηεται τάςθ 1,65V, το Arduino κα 

επιςτρζψει τθν τιμι 512. 

 

Εικόνα 4 Ψηφιακοί ακροδζκτεσ 



 

Εικόνα 5 Αναλογικζσ είςοδοι 

1.4 Επιπλέον Ηλεκτρονικά εξαρτήματα  

Για να πραγματοποιθκοφν όλεσ οι δραςτθριότθτεσ εκτόσ από τον μικροεπεξεργαςτι και το 

λογιςμικό scratch S4A ςτον υπολογιςτι, κα πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε και διάφορα 

θλεκτρονικά εξαρτιματα, αιςκθτιρεσ, φωτοδιόδουσ αντιςτάςεισ.  

1.4.1 Breadboard 

Για να αποφφγουμε ςυνδζςεισ καλωδίων με κολλθτιρια τα οποία απαιτοφν χρόνο, κα 

χρθςιμοποιιςουμε το breadboard που φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα.  

 

Εικόνα 6 Breadboard 

Εςωτερικά το breadboard περιλαμβάνει ζνα κφκλωμα και ςτθν επιφάνεια του ζχει τισ 

υποδοχζσ που μποροφμε να ςυνδζουμε καλϊδια και θλεκτρονικά εξαρτιματα. τισ εξωτερικζσ 

λουρίδεσ οι ςυνδζςεισ πραγματοποιοφνται κατά μικοσ, και τισ οποίεσ τισ χρθςιμοποιοφμε 

ςυνικωσ για ςφνδεςθ τροφοδοςίασ. Ενδιάμεςα οι ςυνδζςεισ πραγματοποιοφνται κατά 

πλάτοσ, όπου ςυνδζουμε τα θλεκτρονικά εξαρτιματα.  



1.4.2 Φωτοδίοδοσ 

 

Εικόνα 7 Φωτοδίοδοσ / LED 

Η φωτοδίοδοσ ι αλλιϊσ LED είναι μια δίοδοσ θ οποία αν πολωκεί ςωςτά «ανάβει» φωτοβολεί. 

Όπωσ βλζπετε ςτθν εικόνα περιλαμβάνει δφο ακροδζκτεσ, ζναν κετικό και ζναν αρνθτικό. Ο 

αρνθτικόσ ακροδζκτθσ, ο οποίοσ ςυνδζεται με τθν γείωςθ GND, είναι πιο μεγάλοσ. Για να 

ανάψει το LED το ςυνδζουμε με μια τροφοδοςία, όμωσ ποτζ μόνο του παρά μόνο με μια 

αντίςταςθ για να περιοριςτεί το ρεφμα που κα διαρρεφςει το LED.  

1.4.3 Αντίςταςη 

 

Εικόνα 8 Αντίςταςη / αντιςτάτησ 

Όπωσ το όνομα προϊδεάηει, οι αντιςτάςεισ (ι αλλιϊσ αντιςτάτθσ, ι ωμικι αντίςταςθ) 

αντιςτζκονται ςτθν ροι του ρεφματοσ. Όςο περιςςότερθ μεγαλφτερθ είναι θ τιμι τθσ 

αντίςταςθσ, τόςο περιςςότερο αντιςτζκεται και τόςο λιγότερο ρεφμα ρζει μζςα από αυτι. Θα 

χρθςιμοποιιςουμε αυτό το θλεκτρονικό εξάρτθμα για να ελζγξουμε τθν ποςότθτα του 

ρεφματοσ που κα περνάει μζςα από μια φωτοδίοδο, ελζγχοντασ ζτςι και τθν φωτεινότθτα τθσ 

φωτοδιόδου. 

Η μονάδα μζτρθςθσ τθσ αντίςταςθσ ονομάηεται Οhm (ωμ), θ οποία ςυνικωσ ςυμβολίηεται με 

το γράμμα Ω. Λόγω του ότι θ μονάδα Ohm είναι μικρι τιμι αντίςταςθσ, χρθςιμοποιοφμε τιμζσ 

ςε kΩ (1000 Ω) και ΜΩ (1000kΩ). Ονομάηονται κίλοOhm και ΜζγαOhm.  

Για να αναγνωρίςουμε τθν τιμι μιασ αντίςταςθσ κα πρζπει να γνωρίηουμε τον χρωματικό 

κϊδικα ο οποίοσ φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.  



 

Εικόνα 9 Χρωματικόσ κώδικασ αντιςτάςεων 

Οπόηε ε αληίζηαζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ησλ 2,2 kΩ πξέπεη λα έρεη ηα ρξώκαηα θόθθηλν, 

θόθθηλν θαη θόθθηλν. 

Σε αληίζεζε κε ηηο θσηνδηόδνπο, νη αληηζηάζεηο δελ έρνπλ ζεηηθό θαη αξλεηηθό αθξνδέθηε θαη 

κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ θαη κε ηνπο δύν ηξόπνπο. Σηελ πεξίπησζε ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνύκε 

ηελ αληίζηαζε γηα λα πεξηνξίζνπκε ην ξεύκα πνπ ζα πεξάζεη από ηε θσηνδίνδν. Εάλ δε 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ αληίζηαζε ηόηε ην ξεύκα πνπ ζα πεξάζεη από ηνλ κηθξνεπεμεξαζηή 

κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από απηό πνπ αληέρεη. Γηα λα βξνύκε ηελ ηηκή ηεο αληίζηαζεο πνπ 

ρξεηάδεηαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ λόκν ηνπ Ohm, ν νπνίνο ζπλδέεη ηελ Τάζε (V) κε 

ηελ αληίζηαζε (R) θαη ην ξεύκα (I). Πνην ζπγθεθξηκέλα :  

V = I.R => R = V/I 

Ο κηθξνεπεμεξγαζηήο Arduino δνπιεύεη ζηα 5V. Όκσο δελ ζα εθαξκνζηεί όιε ε ηάζε ζηελ 

αληίζηαζε αιιά θαη ζηε θσηνδίνδν ε νπνία ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 2V. Οπόηε ηα 3V εθαξκόδνληαη 

ζηελ αληίζηαζε. Μηα ηππηθή θσηνδίνδνο κπνξεί λα έρεη έλα θαλνληθό ξεύκα ησλ 20mA, νπόηε :  

R = (5V - 2V) / 20mA = 150Ω 



Τν Arduino ρξεζηκνπνηεί ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή ATmega328 ηνπ νπνίνπ ν θαηαζθεπαζηήο ιέεη 

όηη δελ πξέπεη ην ξεύκα πνπ ζα ηνλ δηαξξεύζεη λα είλαη πάλσ από 40mA, πνπ ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε κπνξεί λα θάςεη ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή.  

1.4.4 Φωτοευαίςθητη αντίςταςη 

Είλαη κηα αληίζηαζε ηεο νπνίαο κεηαβάιιεηαη ην κέηξν αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ θσηόο. Όηαλ 

πέθηεη πάλσ ηεο θσο ε σκηθή αληίζηαζε κεηώλεηαη νπόηε πεξλάεη πεξηζζόηεξν ξεύκα.  

Γηα λα θηηάμνπκε έλαλ αηζζεηήξα θσηόο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ 

δηαηξέηε ηάζεο. Ο δηαηξέηεο ηάζεο ή δηαηξέηεο δπλακηθνύ είλαη κία απιή 

θπθισκαηηθή δηάηαμε ε νπνία απνηειείηαη από δύν αληηζηάηεο ζπλδεδεκέλνπο 

ελ ζεηξά, ζηα άθξα ησλ νπνίσλ εθαξκόδεηαη ε ηάζε εηζόδνπ. Ωο ηάζε εμόδνπ 

ιακβάλεηαη ε δηαθνξά δπλακηθνύ αλάκεζα ζηνπο αθξνδέθηεο ηεο κίαο εθ ησλ 

δύν αληηζηάζεσλ. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ε ηάζε εμόδνπ θπκαίλνληαη από 

ην 0 έσο ηελ ηάζε εηζόδνπ
1
. Η ηάζε εμόδνπ ππνινγίδεηαη από ηνλ παξαθάησ 

ηύπν. Όπνπ R1 θαη R2 ε ηηκή ησλ δύν αληηζηάζεσλ. Vin ε ηάζε εηζόδνπ kai Vout ε ηάζε 

εμόδνπ.  

 

1.4.5 Αιςθητήρασ LM35 

Ο αηζζεηήξαο LM35 ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγνπκε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή. Η κπξνζηηλή ηνπ πιεπξά είλαη επίπεδε θαη έρεη ηξεηο αθξνδέθηεο. Η 

ηάζε εηζόδνπ κπνξεί λα είλαη από 4 έσο 30 Volt θαη ε ηάζε εμόδνπ αλάινγε κε ηε ζεξκνθξαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Μπνξεί λα κεηξήζεη ζεξκνθξαζίαο από -55 έσο 150
ν
 C κε αθξίβεηα ±0,5

ν
 C 

ζηνπο 25
ν
 C. Η έμνδνο ηνπ αηζζεηήξα είλαη κηα ζπλερήο ηάζε αλάινγε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Η 

αλαινγία είλαη 10mV αλά 1
ν
 C θαη γηα ηελ ζεξκνθξαζία 0

o
 C είλαη 0mV. Γηα λα κεηαηξέςνπκε 

ηελ ηηκή ηνπ αηζζεηήξα ζε ζεξκνθξαζία ζε βαζκνύο Celsius ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ηύπν : 

Temp = x/1024*500. Ο ηύπνο ηζρύεη γηα ηάζε αλαθνξάο AREF 5V. Εάλ αιιάμνπκε ηελ ηάζε 

ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή ζα πξέπεη λα αιιάμνπκε θαη ηνλ ηύπν. Εάλ ζέινπκε νη κεηξήζεηο καο λα 

είλαη αθξηβείαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηάζε αλαθνξάο 1,1 V όκσο ηόηε ην θύθισκά 

καο γίλεηαη πην πνιύπινθν.  

                                                           
1
 http://el.wikipedia.org/wiki/ Διαιρζτθσ_τάςθσ 



1.4.6 Κουμπί 

Τν θνπκπί ή αιιηώο Pushbutton είλαη έλαο δηαθόπηεο ν νπνίνο όηαλ είλαη θιεηζηόο πεξάλεη 

ξεύκα. Τν θνπκπί πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζπλήζσο κε ην Arduino έρεη ηέζζεξεηο αθξνδέθηεο 

(Εικόνα 10). Οη θαηαθόξπθα αληηθξηζηνί αθξνδέθηεο είλαη ζπλδεδεκέλνη, ελώ νξηδόληηα δελ 

ππάξρεη ζύλδεζε παξά κόλν αλ παηεζεί ην θνπκπί.  

 

Εικόνα 10 κουμπί – διακόπτησ pushbutton 

Γηα λα ζπλδέζνπκε ην θνπκπί ρξεζηκνπνηνύκε θαη κηα αληίζηαζε ε νπνία πεξηνξίδεη ην ξεύκα 

πνπ δηαξξέεη ηνλ αθξνδέθηε ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή γηα λα κελ ππεξβεί ην όξην ησλ 40mΑ θαη 

θαεί. Ο δηαθόπηεο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη σο είζνδνο ζηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη αλίρλεπζε εάλ είλαη παηεκέλν ή όρη. Υπάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθέο 

ζπλδεζκνινγίεο. Η κηα νλνκάδεηαη pull-down θαη ε άιιε push-up. Σηελ push-down ο ακροδζκτθσ 

παίρνει τθ τιμι HIGH όταν πατθκεί, ενϊ ιςχφει το αντίκετο για τθν push-up.  

 

 



Εικόνα 11 Συνδεςμολογίεσ κουμπιοφ. Αριςτερά ςυνδεςμολογία push-down και δεξιά ςυνδεςμολογία push-up. 

Σπλήζσο ην θνπκπί πξνγξακκαηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηεο δνκήο επηινγήο (if). Δειαδή όηαλ 

παηεζεί θαη είλαη ν αθξνδέθηεο HIGH λα ιεηηνπξγήζεη κηα εληνιή. 


