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Περιγραφή Project
● Οι μαθητές θα μελετήσουν τους παράγοντες που δημιουργούν την ατμοσφαιρική 

ρύπανση.
● Θα δημιουργήσουν ένα σταθμό μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που θα 

αποτελείται από τέσσερα επιμέρους υποσυστήματα. 
● Τo σύστημα θα τοποθετηθεί σε μετεωρολογικό μπαλόνι, όπου θα είναι δεμένο με 

σπάγκο και θα ανέβει περίπου 100 – 200 μέτρα έτσι ώστε να αρχίσουν να παίρνουν 
μετρήσεις.

Αυτή η διαδικασία θα γίνει σε 3 διαφορετικές περιοχές.

1. Περιοχή με καμένα δέντρα

2. Στο κέντρο της πόλης

3. Περιοχή κατάμεστη από πράσινο σε μεγάλο ύψος

Οι μετρήσεις θα μελετηθούν από τους μαθητές και θα βγουν τα αντίστοιχα 
συμπεράσματα.



Εκπαιδευτικοί στόχοι
● Ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, του 

πνεύματος συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων.
● Προώθηση των εφαρμογών των φυσικών επιστημών και 

των νέων τεχνολογιών, με έμφαση στις μεθόδους και τις 
εφαρμογές της εκπαιδευτικής διαδικασίας τύπου STEM.

● Ανάπτυξη της τεχνολογικής γνώσης.
● Εισαγωγή στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων.
● Εμπέδωση και εφαρμογή προγραμματιστικών δομών.
● Εισαγωγή στην  έννοια του “engineering”.
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Πλατφόρμες και εργαλεία
● Ηλεκτρονική τάξη: 

https://eclass.sch.gr
● Πλατφόρμα 

τηλεδιασκέψεων: 
https://meeting.sch.gr

● Ομαδοσυνεργατικά 
έγγραφα: 
https://grafis.sch.gr

● Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
https://webmail.sch.gr

● Υπηρεσία Επικοινωνίας:
https://www.uc.sch.gr

● Libreoffice
● Mblock 5
● Mblock extension builder
● Arduino IDE
● Fritzing
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Αισθητήρες
BME 280

● υψόμετρο
● βαρομετρική πίεση
● υγρασία (0% εώς 100%)
● θερμοκρασία (από -400C 

έως 85οC)

Dust Sensor
Αισθητήρας οπτικής 
ποιότητας της 
ατμόσφαιρας, 
σχεδιασμένος να ανιχνεύει 
σωματίδια σκόνης.

CCS811 Air Quality Sensor
Αισθητήρας αερίων που 
μπορεί να ανιχνεύσει ένα 
ευρύ φάσμα πτητικών 
οργανικών ενώσεων.

● CO2

● CO

MQ 131
Αυτός ο αισθητήρας είναι 
σε θέση να ανιχνεύσει τη 
συγκέντρωση του όζοντος 
(Ο3).
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Άλλα υλικά
● 4 Arduino uno
● 4 Micro SD Storage Boards
● 4 sd κάρτες
● 2 power banks
● 1 Breadboard
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Περιβάλλον δημιουργίας blocks
https://ext.mblock.cc/



Παράδειγμα κώδικα



Η τελική κατασκευή
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Το βάρος με τα power bank είναι κοντά στο 1 kg
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Περιοχές μετρήσεων



Επεξεργασία αποτελεσμάτων





Ευχαριστούμε

Ομάδα εργασίας
Μαθητική ομάδα 2019-2020

Καροπούλου Δήμητρα
Κήλης Κωνσταντίνος
Κλεινάκης Ηλίας 
Κόρκακα Μαρίνα
Κουλαξουζίδου Μάρα
Μαθιουδάκης Κωνσταντίνος
Ματσαμάς Κωνσταντίνος
Μπριντάκης Γιώργος
Τοντινίδης Οδυσσέας
Τριλυράκης Δημήτρης

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός
Μανούσακας Μανούσος ΠΕ86 (Πληροφορικής)


	Διαφάνεια 1
	Διαφάνεια 2
	Διαφάνεια 3
	Διαφάνεια 4
	Διαφάνεια 5
	Διαφάνεια 6
	Διαφάνεια 7
	Διαφάνεια 8
	Διαφάνεια 9
	Want big impact? Use big image.
	Διαφάνεια 11
	Διαφάνεια 12
	Διαφάνεια 13
	Διαφάνεια 14

