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ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟ SCHOLE & EMPHASYS

Εμπράγματος Προγραμματισμός – DIY Ηλεκτρονικά Kits



Δημιουργήστε και προγραμματίστε ένα φωτεινό σηματοδότη χρησιμοποιώντας τρεις λυχνίες 
LED.

DIY Άσκηση 1 – Φωτεινός Σηματοδότης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



Λύση – Κύκλωμα:

DIY Άσκηση 1 – Φωτεινός σηματοδότης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

Πηγή εικόνας: https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/9



Λύση – Κώδικας:

Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το Mu. Ανοίξτε ένα παράθυρο τερματικού και πληκτρολογήστε την 
ακόλουθη εντολή: 

Sudo apt install mu-editor

Ανοίξτε το Mu από το βασικό μενού.

Εισάγετε τον παρακάτω κώδικα:

from gpiozero import LED 

red = LED(22) 

amber = LED(27)

green = LED (17)

red.blink(1, 1)

amber.blink(2, 2)

green.blink (3, 3)

DIY Άσκηση 1 – Φωτεινός σηματοδότης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

# αν εκτελέσετε τον κώδικα θα δείτε τα τα τρια φώτα κυκλοφορίας να 
#αναβοσβήνουν με διαφορετικούς ρυθμούς



Λύση – Κώδικας:
Η λειτουργία ON σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ένα φως. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία SLEEP για 
παύση μεταξύ των εντολών:

from gpiozero import LED 

red = LED(22) 

amber = LED(27)

green = LED (17)

red.on()

sleep(1)

amber.on()

sleep(1)

green.on()

sleep(1)

DIY Άσκηση 1 – Φωτεινός σηματοδότης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

# ανάβει τα φώτα με την σειρά



Λύση – Κώδικας:
Η λειτουργία ON σας επιτρέπει να ανάψετε ένα φως. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία sleep για 
παύση μεταξύ των εντολών:

from gpiozero import LED 

red = LED(22) 

amber = LED(27)

green = LED (17)

red.on()

sleep(1)

amber.on()

sleep(1)

green.on ()

sleep(1)

DIY Άσκηση 1 – Φωτεινός σηματοδότης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

# ανάβει τα φώτα με την σειρά



Λύση – Κώδικας:
Για να έχετε έναν φωτεινό σηματοδότη που λειτουργεί σωστά:

red = LED(22) 

amber = LED(27)

green = LED (17)

While True:

red.on()

sleep(1)

amber.on()

sleep(1)

green.on ()

sleep(1)

red.off()

sleep(1)

amber.off()

sleep(1)

green.off ()

DIY Άσκηση 1 – Φωτεινός σηματοδότης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 –Εμπράγματος Προγραμματισμός

# ανάβει τα φώτα διαδοχικά σε βρόγχο



Σχεδιάστε και δημιουργήστε ένα σύστημα αισθητήρα στάθμευσης 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητο. Αυτό το σύστημα:

- Θα έχει έναν αισθητήρα απόστασης, ο οποίος θα μετά την 
απόσταση από ένα αντικείμενο 

- Θα εμφανίζει την τρέχουσα απόσταση σε μια οθόνη LCD
- Εάν η απόσταση είναι μικρότερη από 20 εκατοστά τότε:

- Θα ενεργοποιείται ο ήχος σε ένα Buzzer
- Θα αναβοσβήνει η λυχνία LED 
- Θα εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη LED

DIY Άσκηση 2 – Σύστημα Αισθητήρα Στάθμευσης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 –Εμπράγματος Προγραμματισμός



Λύση – Κύκλωμα:

DIY Άσκηση 2 –  Σύστημα Αισθητήρα Στάθμευσης 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



Λύση – Κώδικας:

from PCF8574 import PCF8574_GPIO                #Εισαγωγή της ρύθμισης pin από το πρόγραμμα PCF8574.py 

from Adafruit_LCD1602 import Adafruit_CharLCD   #Εισαγωγή των συναρτήσεων από το πρόγραμμα Adafruit_LCD1602.py 

from time import sleep, strftime

from datetime import datetime

import RPi.GPIO as GPIO #Παραχώτηση πρόσβασης στα  GPIO pins

import time             # Παραχώρηση πρόσβασης στην μονάδα χρόνου

def setup():

    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)        # Χρήση της φυσικής αρίθμησης GPIO 

    GPIO.setup(trigPin, GPIO.OUT)   # Ρύθμιση του trigPin σε λειτουργία OUTPUT 

    GPIO.setup(echoPin, GPIO.IN)    # Ρύθμιση του echoPin σε λειτουργία INPUT 

    GPIO.setup(buzPin,GPIO.OUT)     # Ρύθμιση του buzPin σε λειτουργία OUTPUT 

    GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT)   # Ρύθμιση του ledPin σε λειτουργία OUTPUT 

    GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW)  # Ορισμός του output level του ledPin σε LOW 

DIY Άσκηση 2 –  Σύστημα Αισθητήρα Στάθμευσης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



# Για το buzzer

buzPin=40       # Ορισμός του pin του buzzer

# For LED

ledPin = 37     # Ορισμός του pin του Led 

trigPin = 16    # Η θέση του trigger pin

echoPin = 18    # Η θέση του echo pin

maxDistance = 400          # Αυτή είναι η μέγιστη απόσταση μέτρησης σε εκατοστά την οποία μπορεί να μετρήσει ο αισθητήρας

timeOut = maxDistance*58.82     # Υπολοφισμός του timeout σύμφωνα με την μέγιστη απόσταση μέτρησης/το χρόνο που ο αισθητήρας θα 
#σταματήσει να περιμένει για ένα σήμα εάν η απόσταση από ένα αντικείμενο είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη

def pulseIn(pin,level,timeOut): # Λήψη του χρόνου παλμού ενός pin κάτω από το timeOut

    t0 = time.time()

    while(GPIO.input(pin) != level):

        if((time.time() - t0) > timeOut*0.000001):

            return 0;                               # Επιστροφή 0 εάν ο χρόνος είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο timeout 

    t0 = time.time()

    while(GPIO.input(pin) == level):

        if((time.time() - t0) > timeOut*0.000001):

            return 0;                               # Επιστροφή 0 εάν ο χρόνος είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο timeout

    pulseTime = (time.time() - t0)*1000000          # Υπολογισμός τον χρόνο παλμού

    return pulseTime

DIY Exercise 2 – Σύστημα Αισθητήρα Στάθμευσης  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



def getResponce():                      # Λήψη των αποτελεσμάτωνμέτρησης του υπηρηχητικού αισθητήρα σε εκατοστά

    GPIO.output(trigPin,GPIO.HIGH)      # Ρύθμιση του trigPin στην έξοδο 10us σε HIGH level

    time.sleep(0.00001)                 # Αναμονή 10us

    GPIO.output(trigPin,GPIO.LOW)       # Ρύθμιση το trigPin σε έξοδο σε LOW level

    pingTime = pulseIn(echoPin,GPIO.HIGH,timeOut)   # Αποθήκευση του χρόνου παλμού του echoPin

    distance = pingTime * 340.0 / 2.0 / 10000.0     # Υπολογισμός της απόστασης με ταχύτητα ήχου 340m/s

    return distance

def ledBlink():

        GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH)      # Ρύθμιση του ledPin σε έξοδο HIGH και εβεργοποίηση της #λυχνίας led

        print ('led turned on >>>')         # Εκτύπωση πληροφοριών στην οθόνη

        time.sleep(0.2)                     # Αναμονή για 0.2 δευτερόλεπτα

        GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW)       # Ρύμιση του ledPin σε έξοδο LOW και απενεργοποίηση της λυχνίας led

        print ('led turned off <<<')        # Εκτύπωση πληροφοριών στην οθόνη

        time.sleep(0.2)                     # Αναμονή για 0.2 δευτερόλεπτα

DIY Exercise 2 – Σύστημα Αισθητήρα Στάθμευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



def main_loop():

    mcp.output(3,1)     # Ενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού LCD 

    lcd.begin(16,2)     # Ορισμός του αριθμού γραμμών και στηλών LCD

    while(True):

        lcd.setCursor(0,0)  # Ορισμός της αρχικής θέσης του cursor 

        sleep(1)            # Αναμονή για 1 δευτερόλεπτο

        lcd.clear()         # Διαγραφή των περιεχομένων της οθόνης LCD 

        sleep(1)            # Αναμονή για 1 δευτερόλεπτο

        distance = getResponce()                        # Λήψη της απόστασης από ένα αντικείμενο

        print ("The distance is : %.2f cm"%(distance))  #Εμφάνιση της απόστασης στην οθόνη του υπολογιστή

        distInString = str(distance)                    # Μετατροπή της απόστασης σε μια συμβολοσειρά για χρήση από την οθόνη LED 

        lcd.message('Distance:'+(distInString)+'\n')    #  Εμφάνιση της απόστασης στην οθόνη LED 

        time.sleep(0.2)

        if distance<20:                     #¨Ελεγχος εάν η απόσταση είναι μικρότερη από 20 εκατοστά

            GPIO.output(buzPin,GPIO.HIGH)   #Ενεργοποίηση του buzzer

            ledBlink()                      #Κλήση της συνάρτησης ledBlink() 

            lcd.message('DANGER!!!')        # Εκτύπωση του μηνύματος στην οθόνη LED 

        else:

            GPIO.output(buzPin,GPIO.LOW)    #Απενεργοποίηση του buzzer

DIY Exercise 2 – Σύστημα Αισθητήρα Στάθμευσης

MODULE 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



def destroy():

    lcd.clear()                         # Καθαρισμός την οθόνης LCD 

    GPIO.cleanup()                      # Απελευθέρωση των GPIO

PCF8574_address = 0x27  # I2C διεύθυνση του τσιπ PCF8574 

PCF8574A_address = 0x3F  # I2C διεύθυνση του τσιπ PCF8574A 

# Δημιουργία προσαρμογέα PCF8574 GPIO 

try:

    mcp = PCF8574_GPIO(PCF8574_address)

except:

    try:

        mcp = PCF8574_GPIO(PCF8574A_address)

    except:

        print ('I2C Address Error !')

        exit(1)

# Δημιουργία LCD, πέρασμα με προσαρμογέα MCP GPIO 

lcd = Adafruit_CharLCD(pin_rs=0, pin_e=2, pins_db=[4,5,6,7], GPIO=mcp)

if __name__ == '__main__':

    print ('The Play2Learn Parking Sensor Program is starting ... ')

    setup()

    try:

        main_loop()

    except KeyboardInterrupt:

        destroy()

DIY Exercise 2 – Σύστημα Αισθητήρα Στάθμευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



DIY Exercise 2 – Σύστημα Αισθητήρα Στάθμευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

Κύκλωμα και εκτέλεση του Προγράμματος:
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