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Mικροελεγκτής  

ATMega328 

ATMega328 

microcontroller 

Microcontrôleur 

ATMega328 

Mikrokontroller 

ATMega328 

 

Πλακέτα   

Arduino Lotus 

Grove με τον 

μικροελεγκτή 

ATMega328 

και 

ενσωματωμένα 

βύσματα για 

εύκολη σύνδεση 

των 

περιφερειακών 

διατάξεων. 

Arduino Lotus 

Grove board 

Carte Arduino 

Lotus Grove avec 

microcontrôleur 

ATMega 328  

et  

connecteurs 

intégrés pour une 

connexion facile 

des périphériques 

Arduino Lotus 

Grove-Board mit 

ATMega328-

Mikrokontroller  

und 

 integrierten 

Anschlüssen für 

einen einfachen 

Anschluss von 

Peripheriegeräten 



 

Πράσινο LED       

(Light Emitting 

Diode – 

Φωτοεκπέμπουσα 

Δίοδος) 

Green LED (Light 

Emitting Diode) 

LED Vert diode 

électro-

luminescente 

Grüne LED (Licht 

emittierende Diode) 

 

Κόκκινο LED    

(Light Emitting 

Diode – 

Φωτοεκπέμπουσα 

Δίοδος) 

 

Red LED (Light 

Emitting Diode) 

 

         LED Rouge 
Rote LED (Licht 

emittierende Diode) 

 

Κίτρινο LED    

(Light Emitting 

Diode – 

Φωτοεκπέμπουσα 

Δίοδος) 

Yellow LED (Light 

Emitting Diode) 
LED jaune 

Gelbe LED (Licht 

emittierende Diode) 

 

Πιεστικός 

διακόπτης 
Pressure switch Pressostat Druckschalter 



 

Ποτενσιόμετρο Potentiometer Potentiomètre Potentiometer 

 

Αισθητήρας 

φωτός 
Light Sensor 

Capteur de 

lumière 
Lichtsensor 

 

Σερβοκινητήρας 

(Μοτέρ) 

Servomotor 

(Motor) 
Servomoteur Servomotor (Motor) 

 

Καλώδια 

σύνδεσης της 

πλακέτας με τις 

περιφερειακές 

διατάξεις 

Connection cables 

of the board to 

the peripherals 

Câbles reliant la 

carte aux  

périphériques 

Verbindungskabel 

der Platine zur 

Peripherie 

 

Καλώδιο 

σύνδεσης της 

πλακέτας με τον 

Η/Υ 

Cable for 

connecting the 

board to the PC 

Câble de 

connexionde de la 

carte à 

l’ordinateur 

Kabel zum Anschluss 

der Platine an den 

PC 



 

Πλαστική βάση 

τοποθέτησης 

Plastic mounting 

base 

Base de position 

en plastique 

Befestigungssockel 

aus Kunststoff 

 

Πλαστικό 

Ορθογώνιο 

πλαίσιο 

Plastic rectangular 

frame 

Cadre 

réctangulaire en 

plastique 

Rechteckiger 

Rahmen aus 

Kunststoff 

 
Πλαστική Ράβδος Plastic Rod Tige en plastique Plastikstab 

 

Προγραμματιστικ

ό περιβάλλον 

mBlock 

Programming 

Environment 

mBlock 

Environnement de 

programmation 

mBlock 

Programmierumgeb

ung mBlock 

 

 



Ελληνικά 

Έργο eTwinning 2021-2022   

"Το τρένο περνά! - Προγραμματίζοντας μικροελεγκτή 

Εικονογραφημένο πολυγλωσσικό λεξικό 
 
Ο μικροελεγκτής ATmega 328, όπως και κάθε μικροελεγκτής, είναι ένας μικρός Η/Υ που μπορεί και διαχειρίζεται 
ψηφιακές και αναλογικές μονάδες εισόδου / εξόδου. 
 

Ελληνικά - Αγγλικά 

Έργο eTwinning 2021-2022 - eTwinning project 2021-2022 

"Το τρένο περνά! - Προγραμματίζοντας μικροελεγκτή - "The train passes! - Programming microcontroller 

Εικονογραφημένο πολυγλωσσικό λεξικό - Illustrated multilingual dictionary 
 
Ο μικροελεγκτής ATmega 328, όπως και κάθε μικροελεγκτής, είναι ένας μικρός Η/Υ που μπορεί και διαχειρίζεται 
ψηφιακές και αναλογικές μονάδες εισόδου / εξόδου. 
 
The ATmega 328 microcontroller, like any microcontroller, is a small PC that can manage digital and analog I / O 
modules. 
 
  



Ελληνικά – Γαλλικά   

Έργο eTwinning 2021-2022 - Projet eTwinning 2021-2022 

"Το τρένο περνά! - Προγραμματίζοντας μικροελεγκτή - "Le train passe ! - Microcontrôleur de programmation 

Εικονογραφημένο πολυγλωσσικό λεξικό - Dictionnaire multilingue illustré 
 
Ο μικροελεγκτής ATmega 328, όπως και κάθε μικροελεγκτής, είναι ένας μικρός Η/Υ που μπορεί και διαχειρίζεται 
ψηφιακές και αναλογικές μονάδες εισόδου / εξόδου. 
 
Le microcontrôleur ATmega 328, comme tout microcontrôleur, est un petit PC qui peut gérer et gère des modules 
d'E/S numériques et analogiques. 
 
 

Ελληνικά – Γερμανικά 

Έργο eTwinning 2021-2022 - eTwinning-Projekt 2021-2022 

"Το τρένο περνά! - Προγραμματίζοντας μικροελεγκτή - "Der Zug fährt vorbei! - Einen Mikrokontroller 

programmieren 

Εικονογραφημένο πολυγλωσσικό λεξικό - Illustriertes mehrsprachiges Wörterbuch 
 
Ο μικροελεγκτής ATmega 328, όπως και κάθε μικροελεγκτής, είναι ένας μικρός Η/Υ που μπορεί και διαχειρίζεται 
ψηφιακές και αναλογικές μονάδες εισόδου / εξόδου.  
Der Mikrocontroller ATmega 328 ist, so wie jeder Mikrokontroller, ein kleiner PC, der digitale und analoge I/O-
Module verwalten kann. 


