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MODULE DESCRIPTION

Ο όρος Εμπράγματος Προγραμματισμός (Physical Computing) 
σημαίνει δημιουργία ή χρήση συσκευών που αλληλεπιδρούν με τον φυσικό 
κόσμο γύρω τους. 

Με αυτή την ενότητα σκοπεύουμε να ενθαρρύνουμε την διεπιστημονική και 
επιχειρηματική σκέψη και να καλλιεργήσουμε την δημιουργικότητα των 
μαθητών παρακινώντας τους, ταυτόχρονα, να συνεργαστούν και 
προωθώντας την υπολογογιστική τους σκέψη.

Θα διερευνήσουμε ορισμένα από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που 
αποτελούν μέρος του κιτ Play2Learn, όπως το breadboard, τα φώτα LED 
και τα κουμπιά και θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν 
αισθητήρα υπερήχων και μια οθόνη LED προκειμένου να λύσουμε ορισμένα 
φυσικά προβλήματα.
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LEARNING OUTCOMES

•Γνωριμία με τα των συστατικά του κιτ Play2Learn

•Γνώση χρήσης ενός breadboard;

•Κατανόηση των λειτουργιών των αντιστάσεων (resistors) και του κωδικού 

χρώματος τους.

•Γνώση του τι είναι και πώς λειτουργούν τα καλώδια jumper 

•Κατανόηση του πώς συνδέουμε ένα φως LED σε ένα Raspberry Pi

•Ενεργοποίηση ενός φωτός LED με χρήση γλώσσας Python

•Κατανόηση του πώς συνδέουμε ένα κουμπί σε ένα Raspberry Pi
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LEARNING OUTCOMES

• Κατανόηση του πώς να γράψουμε πληροφορίες στην οθόνη με το πάτημα 

ενός κουμπιού.

• Σύνδεση του αισθητήρα υπερήχων HC-SR04 με το pin GPIO 

• Γνώση του πώς μετράται η απόσταση χρησιμοποιώντας την ταχύτητα με την 
οποία ταξιδεύουν τα ηχητικά κύματα

• Δημιουργία ενός προγράμματος σε Python το οποίο θα μετρά σε εκατοστά την 
απόσταση από ένα αντικείμενο 

• Σύνδεση της μονάδας I2CLCD1602 με τα GPIO pins

• Γνώση του πώς λειτουργούν οι οθόνες LCD

• Δημιουργία προγράμματος σε γλώσσα Python που θα προβάλλει πληροφορίες 
στην LCD οθόνη
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TOPICS

• ΘΕΜΑ 1 – Εξαρτήματα Εμπράγματου Προγραμματισμού

• ΘΕΜΑ 2 – Ενεργοποίηση λυχνίας LED

• ΘΕΜΑ 3 – Σύνδεση ενός κουμπιού και ενός βομβητή

• ΘΕΜΑ 4 – Μέτρηση της απόστασης με χρήση ενός αισθητήρα 
υπερήχων

• ΘΕΜΑ 5 – Έξοδος σε μια οθόνη LED 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



LEARNING OUTCOMES

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα θα είστε ικανοί:

• Να γνωρίζετε τα εξαρτήματα του κιτ Play2Learn 

• Να γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείται ένα breadboard

• Να κατανοείτε τις λειτουργίες των resistors και τους κωδικούς χρωμάτων τους.

• Να γνωρίζετε τι είναι τα καλώδια jumper και πώς λειτουργούν.

Εξαρτήματα Εμπράγματου Προγραμματισμού 1
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• Κιτ Play2Learn 

Σε αυτό το κιτ θα βρείτε 
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• Φώτα LED 

• Καλώδια Jumper 

• Switches

• Κουμπιά

• Jumper rails

• Καλύμματα Κουμπιών 

• Βομβητής (buzzer)

• Resistors



• Breadboard

Εξαρτήματα Εμπράγματου Προγραμματισμού  1
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Τα Breadboards συνήθως χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα: 
δυο εξωτερικά και δύο εσωτερικά  

Κάθε σειρά από πέντε υποδοχές στα εσωτερικά τμήματα 
συνδέεται ηλεκτρικά με όλες τις υπόλοιπες. Tα δύο 
εξωτερικά μέρη του breadboard συνήθως χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για τροφοδοσία ρεύματος.

Σε πολλά breadboards αυτές οι υποδοχές επισημαίνονται 
με χρώματα που υποδηλώνουν θετική τάση (συνήθως 
κόκκινο) και τη γείωση (μαύρο ή μπλε). Είναι σημαντικό να 
θυμάστε ότι σε πολλά bredboards οι γραμμές τροφοδοσίας 
πιάνουν μόνο το μισό μήκος της πλακέτας.

Θα χρειαστεί να συνδέσετε ένα καλώδιο μεταξύ των δύο 
αυτών μερών προκειμένου να παρέχετε τροφοδοσία από το 
ένα άκρο στο άλλο



• Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα Breadboard
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Τα Breadboards επιτρέπουν σε αρχάριους να κάνουν 
μια πρώτη γνωριμία με τα κυκλώματα χωρίς την 
ανάγκη συγκόλλησης.

Οι αριθμοί και τα γράμματα που σημειώνονται στο 
breadboard υπάρχουν προκειμένου να σας 
κατευθύνουν κατά την κατασκευή των κυκλωμάτων 
σας. Αν έχετε ποτέ χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα 
υπολογιστικών φύλλων όπως το Microsoft Excel® ή το 
Google Sheets™, η ιδέα είναι η ίδια.



• Λειτουργίες Resistor 
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Οι αντιστάσεις (Resistors) περιορίζουν την ροή του 
ηλεκτρικού ρεύματος. Για παράδειγμα, μια αντίσταση 
τοποθετείται σε σειρά με μια λυχνία LED για να 
περιορίσει το ρεύμα που διέρχεται από το LED καθώς η 
συσκευή είναι πολύ ευαίσθητη.

Οι αντιστάσεις μπορούν να συνδεθούν με κάθε τρόπο 
καθώς δεν είναι πολωμένες (δηλαδή δεν είναι ούτε 
θετικές ούτε αρνητικές). Επίσης, δεν καταστρέφονται 
από τη θερμότητα όταν συγκολλούνται.

Η αντίσταση μετριέται σε ohms, το σύμβολο για το ohm 
είναι το ωμέγα - .



• Κωδικοί χρωμάτων Resistors 
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Οι τιμές των resistors εμφανίζονται συνήθως 
χρησιμοποιώντας χρωματιστά bands. Κάθε χρώμα 
αναπαριστά κάποια συγκεκριμένη τιμή.
Τα περισσότερα resistors έχουν 4 bands:

•Το  πρώτο band δίνει το πρώτο ψηφίο.

•Το δεύτερο band δίνει το δεύτερο ψηφίο.

•Το τρίτο band υποδηλώνει τον αριθμό των μηδενικών.

•Το τέταρτο band χρησιμοποιείται για να δείξει την ανοχή 

της αντίστασης (ακρίβεια). (Το χρυσό είναι 5%, το 

ασημένιο είναι 10% και το χωρίς είναι 20%)

Image source: shutterstock.com



• Κωδικοί χρωμάτων Resistors - Παράδειγμα
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Αυτή η αντίσταση έχει κόκκινα (2), μώβ (7), μπλέ (6), 
μαύρα (οχι μηδενικά) και χρυσά bands.

Οπότε η τιμή της είναι 276  ± 5%= 276 ± 5%.

Στα διαγράμματα κυκλωμάτων το ± συνήθως 
παραλείπεται και η τιμή γράφεται ως 276  .



• Καλώδια Jumper 
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Τα καλώδια Jumper είναι καλώδια που 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να δημιουργηθούν 
συνδέσεις στο breadboard. Έχουν άκαμπτα άκρα 
που είναι εύκολο να ωθηθούν στις υποδοχές του 
breadboard. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες 
διαφορετικές επιλογές κατά την αγορά jumper 
καλωδιών.

Αυτά τα καλώδια διατίθενται συνήθως σε πακέτα 
διαφόρων χρωμάτων. Αυτό καθιστά εύκολο το να 
δώσετε κωδικούς χρωμάτων στο κύκλωμα σας.



LEARNING OUTCOMES

Όταν ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα θα είστε ικανοί:

•  Να κατανοήσετε πώς να συνδέσετε μια λυχνία LED σε ένα Raspberry Pi

•Να ενεργοποιήσετε την λυχνία LED χρησιμοποιώντας την γλώσσα 

Python
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Ενεργοποίηση λυχνίας LED 



Για να συνδέσετε μια λυχνία LED στο  
Raspberry PI θα χρειαστείτε:

- Κιτ Play2Learn  

- Breadboard

- Καλώδια Jumper 

- Πακέτο Αντιστάσεων 

- Λυχνία LED 

Ενεργοποίηση λυχνίας LED 2
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• Σύνδεση μιας λυχνίας LED



Συνδέστε το LED και την αντίσταση μέχρι το GPIO pin 8 
στο Raspberry Pi. Η αντίσταση (resistor) και το LED 
χρειάζεται να είναι στην σειρά όπως φαίνεται στο 
παρακάτω διάγραμμα. Προκειμένου να βρείτε τη σωστή 
αντίσταση χρησιμοποιήστε τον κωδικό χρώματος της 
αντίστασης – πχ για μια αντίσταση 100 ohm το χρώμα 
πρέπει να είναι καφέ-μαύρο-καφέ.

Όταν συνδέετε το σύστημα σημειώστε την πολικότητα 
του LED. Παρατηρήστε ότι το LED έχει ένα κοντό και 
ένα πιο μακρύ καλώδιο. Το μακρύ καλώδιο είναι η 
θετική πλευρά του LED που ονομάζεται επίσης άνοδος, 
ενώ το κοντό είναι η αρνητική πλευρά που ονομάζεται 
κάθοδος. Το μακρύ καλώδιο πρέπει να συνδεθεί στην 
αντίσταση και το κοντό πρέπει να συνδεθεί σε γείωση 
μέσω του μπλε jumper καλωδίου και του pin 6 στο 
Raspberry Pi, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

Ενεργοποίηση λυχνίας LED 2
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• Σύνδεση λυχνίας LED 



Ανόιξτε την Python.

Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο επιλέγοντας New.

Πατήστε αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το νέο αρχείο και ονομάστε το: gpio_led.py

Εισάγετε τον παρακάτω κώδικα:

Αποθηκεύστε το αρχείο και τρέξτε τον κώδικα επιλέγοντας Run.

Η λυχνία LED θα πρέπει τώρα να αναβοσβήνει. Για να σταματήσετε το πρόγραμμα επιλέξτε Stop.

Ενεργοποίηση λυχνίας LED 2
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• Συγγραφή του προγράμματος σε γλώσσα Python για την ενεργοποίηση της λυχνίας LED 



LEARNING OUTCOMES

Όταν ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα θα είστε ικανοί:

•Να κατανοείτε πώς να συνδέσετε ένα κουμπί σε ένα  

Raspberry Pi

•Να εμφανίζετε πληροφορίες στην οθόνη πατώντας ένα κουμπί

3
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Σύνδεσn ενός κουμπιού



Σύνδεση ενός κουμπιού3
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Για την σύνδεση ενός κουμπιού στο Raspberry 
Pi θα χρειαστείτε:

- Το κιτ Play2Learn 

- Breadboard

- Jumper καλώδια

- Πακέτο αντιστάσεων (Resistor)

- Κουμπί αφής



Η σύνδεση των θυρών εξόδου γενικής χρήσης 
(GPIO) του Raspberry Pi σε ένα κουμπί αφής 
είναι απλό κύκλωμα.

Συνδέουμε την μια πλευρά του κουμπιού σε 
ένα pin εισόδου του Raspberry Pi. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιούμε το 
pin 10. Την άλλη πλευρά του κουμπιού την 
συνδέουμε με μια αντίσταση στο pin 1 που έχει 
 3.3V. Η αντίσταση χρησιμοποιείται ως 
αντίσταση περιορισμού ρεύματος με σκοπό να 
προστατέψει το pin εισόδου περιορίζοντας την 
ποσότητα ρεύματος που μπορεί να ρέει.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

Σύνδεση ενός κουμπιού3

Image source: https://raspberrypihq.com/use-a-push-button-with-raspberry-pi-gpio/



Χρησιμοποιήστε την κονσόλα PLAY2LEARN και ανοίξτε την Python.

Ανοίξτε το πρόγραμμα και δημιουργήστε ένα νέο αρχείο επιλέγοντας New.

Αποθηκεύστε το αρχείο επιλέγοντας Save. Μπορείτε να ονομάσετε το αρχείο gpio_button.py.

Τώρα, θα χρειαστείτε την κλάση Button, θα χρειαστεί να δηλώσετε ότι το κουμπί είναι στο pin 
2. Γράψτε τον παρακάτω κώδικα στο αρχείο σας:

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε να συμβαίνει κάτι στο πρόγραμμα σας όταν πατηθεί το κουμπί. 
Προσθέστε τις εξής γραμμές κώδικα:

Αποθηκεύστε το αρχείο και εκτελέστε τον κώδικα.

Πιέστε το κουμπί και τότε το κείμενο σας θα εμφανίστεί.
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LEARNING OUTCOMES

• Η ενότητα 4 παρέχει οδηγίες σχετικά με το setup του υλικού καθώς και τον 
κώδικα προκειμένου να συνδέσουμε και να προγραμματίσουμε 
χρησιμοποιώντας την γλώσσα Python έναν αισθητήρα υπερήχων ο οποίος 
μετρά την απόσταση από κάποιο αντικείμενο.

• Όταν ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα, θα είστε ικανοί:

• Να συνδέσετε έναν αισθητήρα υπερήχων HC-SR04 στα GPIO pins

• Θα μάθετε πώς μετριέται η απόσταση χρησιμοποιώντας την ταχύτητα με την 
οποία ταξιδεύουν τα κύματα του ήχου. 

• Να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα Python το οποίο θα μετρά την 
απόσταση σε εκατοστά από ένα αντικείμενο.

Μέτρηση της απόστασης με αισθητήρα υπερήχων4
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• Εξαρτήματα που θα χρειαστούν

Μέτρηση της απόστασης με αισθητήρα υπερήχων4
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Παραμετροποίηση του 
κυκλώματος:

Τι θα χρειαστεί:

a. 1 πλακέτα επέκτασης GPIO 
b. 1 Full+ Breadboard
c. 1 Αισθητήρα υπερήχων – HC 

SR04
d. 4 Jumper Καλώδια 

(Αρσενικό σε θηλυκό)



• Πώς θα γίνει η σύνδεση

Μέτρηση της απόστασης με αισθητήρα υπερήχων4
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• Το VCC θα συνδεθεί με το pin 5V

• To Trig θα συνδεθεί με το GPIO 23 

• Το Echo θα συνδεθεί με το GPIO 24

• To GND θα συνδεθεί με το GROUND 
pin
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TRIG   
 

ECHO

10 μs
0.00001 s

Χρόνος για  echo

Ηχητικό burst οκτώ κύκλων 

GPIO OUT

GPIO IN



Πώς δουλεύει - Θεωρία

Μέτρηση της απόστασης με αισθητήρα υπερήχων4
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Ηχητικό burst οκτώ κύκλων 

Απόσταση - d

Ταχύτητα = 340m/s

Ταχύτητα = απόσταση / 
χρόνος

340 = 2d / χρόνος

d = 170 * χρόνος



• Ο κώδικας Python

Μέτρηση της απόστασης με αισθητήρα υπερήχων4
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import RPi.GPIO as GPIO         # Παραχώρηση πρόσβασης στα GPIO pins
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)        # Ορισμός του σχήματος αρίθμησης της πλακέτας ξεκινώντας από 1 
#εώς 40 (επάνω δεξιά είναι 1 και επάνω αριστερά είναι δύο)
import time                     # Παραχώρηση πρόσβασης στην μονάδα χρόνου

trigPin = 16                    # Η θέση του pin ενεργοποίησης
echoPin = 18                    # Η θέση του echo pin
maxDistance = 400               # Αυτή είναι η μέγιστη απόσταση μέτρησης σε εκατοστά την οποία μπορεί να 

#μετρήσει ο μετρητής

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



• Ο κώδικας Python

Μέτρηση της απόστασης με αισθητήρα υπερήχων4

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

def pulseIn(pin,level,timeOut): # Λήψη του χρόνου παλμού ενός pin κάτω από το timeOut
    time0 = time.time()
    while(GPIO.input(pin) != level):
        if((time.time() - time0) > timeOut*0.000001):
            return 0;                                   # Επιστροφή 0 εάν ο χρόνος είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο timeout 
    time0 = time.time()
    while(GPIO.input(pin) == level):
        if((time.time() - time0) > timeOut*0.000001):
            return 0;                                   # Επιστροφή 0 εάν ο χρόνος είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο timeout 
    time0 = time.time()
    pulseTime = (time.time() - time0)*1000000           #Υπολογισμός του χρόνου παλμού
    return pulseTime



• Ο κώδικας Python

Μέτρηση της απόστασης με αισθητήρα υπερήχων4

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

def getResponce():                                  # Λήψη των αποτελεσμάτων της μέτρησης της υπερηχητικής 
#μονάδας σε εκατοστά

    GPIO.output(trigPin,GPIO.HIGH)                  # Ρύθμιση του trigPin στην έξοδο 10us σε HIGH επίπεδο
    time.sleep(0.00001)                             # Αναμονή 10us
    GPIO.output(trigPin,GPIO.LOW)                   # Ρύθμιση του trigPin στην έξοδο σε επίπεδο LOW 
    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
    #απόσταση επιστροφής



• Ο κώδικας Python

Μέτρηση της απόστασης με αισθητήρα υπερήχων4

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

def setup():
    print ('The Ultrasonic Sensor program is starting...’)
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Χρήση της φυσικής αρίθμησης GPIO 
    GPIO.setup(trigPin, GPIO.OUT)   # Ορισμός trigPin σε λειτουργία OUTPUT 
    GPIO.setup(echoPin, GPIO.IN)    # Ορισμός echoPin σε λειτουργία INPUT 

def main_loop():
    while(True):
        distance = getResponce()                        # Λήψη της απόστασης από ένα αντικείμενο 
        print ("The distance is : %.2f cm"%(distance))  # Εκτύπωση της απόστασης
        time.sleep(0.5)

if __name__ == '__main__':     # Program 
    setup()
    try:
        main_loop()
    except KeyboardInterrupt:  # Πιέστε CTRL+C για να σταματήσετε το πρόγραμμα
        GPIO.cleanup()         # Απελευθέρωση του πόρου GPIO 



EXAMPLES

• Παράδειγμα 1 – Απόσταση αντικειμένου ~ 8 εκατοστά

• Example 2

• Example 3

• …etc.

One example per slide.

You can add additional slides based on your needs.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



EXAMPLES

• Παράδειγμα 2 – Απόσταση αντικειμένου ~ 15 εκατοστά

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 –Εμπράγματος Προγραμματισμός



LEARNING OUTCOMES

• Η ενότητα 5 παρέχει οδηγίες σχετικά με το setup υλικού καθώς και τον 
κώδικα προκειμένου να συνδέσουμε και να προγραμματίσουμε με 
γλώσσα Python μια οθόνη LED Display έτσι ώστε να εμφανίζουμε 
διάφορα αποτελέσματα στον χρήστη.

• Όταν ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα θα είστε ικανοί:

• Να συνδέσετε μια μονάδα I2CLCD1602 στα GPIO pins

• Να μάθετε πώς λειτουργούν οι οθόνες LCD 

• Να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα Python το οποίο θα 
εμφανίζει πληροφορίες σε μια LCD οθόνη

Εκτύπωση πληροφοριών σε μια οθόνη LCD5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



• Εξαρτήματα που θα χρειαστούν

Εκτύπωση πληροφοριών σε μια οθόνη LCD5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

Παραμετροποίηση του 
κυκλώματος:

Τι θα χρειαστεί:

a. 1 πλακέτα επέκτασης GPIO 
b. 1 Full+ Breadboard
c. 1 οθόνη LCD  – 

I2CLCD1602 
d. 4 Jumper Καλώδια 

(Αρσενικό σε θηλυκό)



• Πώς θα γίνει η σύνδεση

Εκτύπωση πληροφοριών σε μια οθόνη LCD5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

• To GND θα συνδεθεί σε GROUND 
pin

• Το VCC (Voltage - Voltage Common 
Collector) θα συνδεθεί στο pin 5V 

• To SDA θα συνδεθεί στο SDA1

• Το SCL θα συνδεθεί στο SCL1

GND

VCC

SDA

SCL



• Πώς λειτουργούν οι οθόνες LCD

Εκτύπωση πληροφοριών σε μια οθόνη LCD5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν οι οθόνες LCD (Liquid crystal 
displays – Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων)  είναι εμποδίζοντας το 
φως. Μια οθόνη LCD δημιουργείται με την χρήση δύο 
πολωμένων γυαλιών μεταξύ των οποίων περιέχεται υγρή 
κρυσταλλική ουσία. Ένας οπίσθιος φωτισμός παράγει φως το 
οποίο περνά από το πρώτο στρώμα. Την ίδια στιγμή ηλεκτρικά 
ρεύματα ενεργοποιούν τα μόρια υγρών κρυστάλλων ώστε να 
ευθυγραμμίζονται και να επιτρέπουν την διέλευση διαφορετικών 
επιπέδων φωτός στο δεύτερο στρώμα, με αποτέλεσμα την τελική 
εικόνα την οποία βλέπουμε
. 
Ένα Pixel είναι το μικρότερο στοιχείο εικόνας  που μπορεί να 
σχηματιστεί και μπορεί να έχει μόνο ένα χρώμα μια δεδομένη 
στιγμη. (Μεμωνομένο στοιχείο εικόνας).
Στην περίπτωση μας η οθόνη LCD έχει χαμηλή πυκνότητα pixel 
και μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε κάθε ένα απο αυτά(Δείτε 
την εικόνα στα αριστερά)
Αλλά στις οθόνες υπολογιστών, τηλεοράσεων και κινητών 
τηλεφώνων το μέγεθος των pixel είναι τόσο μικρό που δεν 
μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, έτσι οι εικόνες που δημιουργούνται 
μοιάζουν με ένα αντικείμενο αλλά στην πραγματικότητα 
φτιάχνονται από χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια pixels.



• Πώς λειτουργεί - Θεωρία

Εκτύπωση πληροφοριών σε μια οθόνη LCD5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

Το PCF8574 χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο I2C για 
επικοινωνία.
Το I2C είναι ένα πρωτόκολλο σειριακής επικοινωνίας, 
επομένως τα δεδομένα μεταφέρονται bit με το bit κατά μήκος 
ενός μεμωνομένου καλωδίου (η γραμμή SDA ). Όπως το SPI, 
το I2C είναι σύγχρονο, έτσι η έξοδος των bits συγχρονίζεται με 
την δειγματοληψία bits από ένα σήμα ρολογιού που μοιράζεται 
μεταξύ του master και του slave. Το σήμα ρολογιού ελέγχεται 
πάντα από τον master.

• Η μονάδα I2CLCD1602 αποτελείται από 2 μέρη 
• Η LCD 1602 έχει16 pins
• Το PCF8574 με 16 pin εισόδου και 4 pin εξόδου 
• Αυτό προσφέρει την δυνατότητα σύνδεσης 4ων 

pins αντί για 16 στην πλακέτα κυκλώματος 
αποφέυγοντας έτσι το cluttering και απλοποιώντας 
την κωδικοποίηση του κυκλώματος

Τα 16 pins της LCD 1602

PCF8574 με 16 pin εισόδου

PCF8574 με 
4 pin εξόδου



• Πώς λειτουργεί - Θεωρία

Εκτύπωση πληροφοριών σε μια οθόνη LCD5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

• Τα δύο τελευταία pins στο PCF8574 ονομάζονται 
Serial Data - SDA and Serial Clock - SCL

• Το pin SCL μεταδίδει το σήμα ρολογιού που 
συγχρονίζει την μεταφορά δεδομένων μεταξύ των 
συσκευών στον δίαυλο I2C και δημιουργείται από 
την κύρια συσκευή δηλαδή το Raspberry Pi

• Το SCL βασικά μεταφέρει το σήμα που λέει στην 
συσκευή τον ακριβή χρόνο αποστολής 
δεδομένων

• Το άλλο pin είναι το SDA που μεταφέρει τα 
πραγματικά δεδομένα που θα εμφανίσει η οθόνη 
LCD



• Εγκατάσταση και ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων I2C και 
Smbus 

• Το πρωτόκολλο I2C protocol και το παράγωγο του το Smbus 
δεν ενεργοποιούνται από προεπιλογή στο Rasbian OS

• Προκειμένου να τα ενεργοποιήσετε και να μπορέσετε να 
χρησιμοποιήσετε το I2CLCD1602 θα χρειαστεί πρώτα να 
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Εκτύπωση πληροφοριών σε μια οθόνη LCD5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



1. Ανοίξτε το παράθυρο του τερματικού

Εκτύπωση πληροφοριών σε μια οθόνη LCD5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



2. Πληκτρολογήστε: sudo raspi-config

3. Θα εμφανιστεί το ακόλουθο μενού

4. Διαλέξτε την 5η επιλογή

Εκτύπωση πληροφοριών σε μια οθόνη LCD5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



5. Επιλέξτε P5 I2C

6. Κάντε επανεκκίνηση στο Raspberry Pi

Εκτύπωση πληροφοριών σε μια οθόνη LCD5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



7. Ανοίξτε το τερματικό και πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή 
προκειμένου να ελέγξετε εάν το I2C είναι ενεργοποιημένο:

Lsmod | grep i2c

8. Εάν όντως είναι ενεργοποιημένο, θα εμφανιστεί η ακόλουθη 
οθόνη:

9.Προκειμένου να εγκαταστήσουμε τα εργαλεία I2C Tools πρέπει να 
πληκτρολογήσουμε: 

sudo apt-get install i2c-tools

Εκτύπωση πληροφοριών σε μια οθόνη LCD5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



10. Για να εντοπίσετε συσκευές I2C που είναι συνδεδεμένες στο Raspberry 
Pi,πληκτρολογήστε: 

i2cdetect –y 1

11. Έτσι 27(HEX) είναι η διεύθυνση I2C της μονάδας PCF8574 

12. Τέλος, προκειμένου να εγκαταστήσετε το πρωτόκολλο Smbus, πληκτρολογήστε:

sudo apt-get install python-smbus

Εκτύπωση πληροφοριών σε μια οθόνη LCD5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



• Δύο πρόσθετα προγράμματα χρησιμοποιούνται μαζί με τον κώδικα μας και πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο κύριο πρόγραμμα μας

• Αυτά είναι:

Εκτύπωση πληροφοριών σε μια οθόνη LCD5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

• Adafruit_LCD1602.py

Η λειτουργία μηνυμάτων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή μιας 
συμβολοσειράς κειμένου στην οθόνη 
(συμπεριλαμβανομένης της 
υποστήριξης για αλλαγές γραμμής). 

Η λειτουργία clear καθαρίζει την 
οθόνη clears the display

Οι λειτουργίες show_cursor και blink 
καθορίζουν εάν θα εμφανιστεί ο 
cursor και αν θα αναβοσβήνει

• PCF8574.py

• Παρέχει την επικοινωνία i2c 

• Ρυθμίζει και δίνει ονόματα στις 
θύρες που θα 
χρησιμοποιηθούν.



• Ο κώδικας Python 
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

def main_loop():

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

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

    while(True):

        lcd.setCursor(0,0)  # Καθορισμος της αρχικής θέσης του δρομέα

        lcd.message('   WELCOME TO '+'\n')

        lcd.message('   PLAY2LEARN ')

        sleep(1)            # Αναμονή ένα δευτερόλεπτο

        lcd.clear()         # Καθαρισμός του περιεχομένου της οθόνης LCD 

        sleep(1)           # Αναμονή ένα δευτερόλεπτο

Εκτύπωση πληροφοριών σε μια οθόνη LCD5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



• Ο κώδικας Python 

PCF8574_address = 0x27   # Η διεύθυνση I2C του chip PCF8574 

# Δημιουργία προσαρμογέα PCF8574 GPIO 

try:

    mcp = PCF8574_GPIO(PCF8574_address)

except:

    print ('I2C Address Error !')

    exit(1)

# Δημιουργία αντικειμένου LCD, πέρασμα στον MCP GPIO adapter

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

if __name__ == '__main__':

    print ('The Play2Learn LCD program is starting... ')

    try:

        main_loop()

    except KeyboardInterrupt:

         lcd.clear()

Εκτύπωση πληροφοριών σε μια οθόνη LCD5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



EXAMPLES

• Το αποτέλεσμα του προαναφερθέντος κώδικα είναι:

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



CONCLUSION

• Μάθαμε ποια είναι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του 
PLAY2LEARN.

• Μάθαμε την χρησιμότητα αυτών των εξαρτημάτων

• Μάθαμε πώς να συνδέουμε μια λυχνία LED σε ένα ηλεκτρονικό 
κύκλωμα

• Μάθαμε πώς να συνδέουμε ένα κουμπί σε ένα ηλεκτρονικό 
κύκλωμα

• Μάθαμε πώς να μετράμε την απόσταση από ένα αντικείμενο

• Μάθαμε πώς να εμφανίζουμε πληροφορίες σε μια οθόνη LCD 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



GLOSSARY

Όρος Περιγραή

LED Δίοδος εκπομπής φωτός (LED)

Breadboard Ένας τρόπος εύκολης εισαγωγής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για την 
δημιουργία ενός ηλεκτρικού κυκλώματος

GPIO Γενικού σκοπού Είσοδος/Έξοδος General Purpose Input/Output

Resistor Ηλεκτρικό εξάρτημα που μειώνει το ηλεκτρικό ρεύμα

Button Μικρός μηχανισμός που ολοκληρώνει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα όταν 
πιεστεί

HC-SR04 Ένας αισθητήρας υπερήχων που χρησιμοποιείται με το Raspberry Pi

LCD Οθόνη υγρών κρυστάλλων

i2c Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται μεταξύ του Rasberry 
Pi και άλλων συσκευών

I2CLCD1602 Ένα στοιχείο LCD που χρησιμοποιείται με το Raspberry Pi

Pixel Το μικρότερο στοιχείο εικόνας

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός



REFERENCES

• Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα bread board:

https://www.instructables.com/id/Breadboard-How-To/

https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/references/
how-to-use-a-breadboard#jumper-wires

• Αντιστάσεις-Resistors:

https://schoolworkhelper.net/resistors-function-color-code/

https://www.daenotes.com/electronics/basic-electronics/resistor

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

https://www.instructables.com/id/Breadboard-How-To/
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/references/how-to-use-a-breadboard#jumper-wires
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/references/how-to-use-a-breadboard#jumper-wires
https://schoolworkhelper.net/resistors-function-color-code/
https://www.daenotes.com/electronics/basic-electronics/resistor


REFERENCES

• Πώς να συνδέσετε μια λυχνία LED :

https://raspberrypihq.com/making-a-led-blink-using-the-raspberry
-pi-and-python/

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/4

• Πώς να συνδέσετε ένα κουμπί:

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

https://raspberrypihq.com/use-a-push-button-with-raspberry-pi-gp
io/

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός

https://raspberrypihq.com/making-a-led-blink-using-the-raspberry-pi-and-python/
https://raspberrypihq.com/making-a-led-blink-using-the-raspberry-pi-and-python/
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/4
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/9
https://raspberrypihq.com/use-a-push-button-with-raspberry-pi-gpio/
https://raspberrypihq.com/use-a-push-button-with-raspberry-pi-gpio/


REFERENCES

• Πώς λειτουργούν οι οθόνες LCD

https://computer.howstuffworks.com/monitor5.htm

• Pixel

https://en.wikipedia.org/wiki/Pixel

Αισθητήρας Υπερήχων HC-SR04  

https://components101.com/ultrasonic-sensor-working-pinout-datasheet

• Οθόνη LCD - I²C LCD1602

http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=I%C2%B2C_LCD1602
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https://computer.howstuffworks.com/monitor5.htm
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EXTRA RESOURCES

• https://learn.adafruit.com/adafruit-io-home-security

• https://www.raspberrypi.org/blog/tag/internet-of-things/

• https://www.codemag.com/Article/1607071/Introduction-to-IoT-U
sing-the-Raspberry-Pi

• https://www.raspberrypi.org/blog/getting-started-with-iot/

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – Εμπράγματος Προγραμματισμός
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