
To project 

Η ηδέα γηα ην ζρέδην εξγαζίαο, γελλήζεθε κέζα από ηε ζπδήηεζε κε όιε ηελ νκάδα. Τέζεθε ην 

εξώηεκα ηεο δεκηνπξγίαο ξνκπνηηθώλ κεραλεκάησλ πνπ ζα δηεπθόιπλαλ ηνπο παξαγσγνύο θαη 

ζα αληηκεηώπηδαλ ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ απεηινύλ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή ιόγσ ηεο 

θιηκαηηθήο θξίζεο. Μέζα από ην δηάινγν πνπ δεκηνπξγήζεθε, νη καζεηέο ζπκθώλεζαλ, αξρηθά, 

ζηελ θαηαζθεπή ελόο ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνύ δεμακελώλ λεξνύ ζηηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο από ηα 

βαθηήξηα θαη ην πιαγθηόλ. 

Σηελ πνξεία όκσο θαη επεξεαζκέλνη από ηελ επίζθεςε ζην ζρνιείν καο ηνπ θ. Παηεξνκηρειάθε, 

νηλνπαξαγσγνύ θαη ηδηνθηήηε ακπειώλα,  απνθάζηζαλ  λα θαηαζθεπάζνπλ έλα ακπειώλα όπνπ  

ξνκπνηηθά κεραλήκαηα ζα αληηκεηώπηδαλ ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ απεηινύλ ην ακπέιη  ιόγσ 

ηεο  αύμεζεο  ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ εκεξώλ θαύζσλα, αιιά θαη ηελ εμάιεηςε εληόκσλ πνπ 

θαηαζηξέθνπλ ην ζηαθύιη, ηνλ μαθληθό παγεηό, θαζώο θαη ηελ μαθληθή θαινθαηξηλή κπόξα. 

 

 

 



Έηζη ηα παηδηά ςάρλνληαο ζην δηαδίθηπν βξήθαλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ακπειώλα. 

Χώξηζαλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ παξαγσγνύ ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα.  Έηζη ώζηε λα κπνξέζνπλ λα 

θαηαλνήζνπλ πσο ζα κπνξόπζαλ λα βνεζήζνπλ ηνλ παξαγσγό. 

1. Ξεξαζία . Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζύζηεκα έηζη ώζηε λα ειέγρεη ηελ πνζόηεηα λεξνύ ζην 

ρώκα θαη αλάινγα λα πνηίδεη. 

2. Επδεκίδα. Είλαη ην έληνκν πνπ κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηνλ θαξπό. Θα πξέπεη λα ππάξρεη 

ηξόπνο εληνπηζκνύ ηνπ εληόκνπ θαη ζύζηεκα ςεθαζκνύ. Ο ακπεινπξγόο βιέπεη πόζα 

έληνκα ππάξρνπλ πάλσ ζηελ θίηξηλε παγίδα πνπ έρεη. Όρη πάλσ  από 3   

3. Ξαθληθόο παγεηόο. Είλαη κηα θαηάζηαζε  πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί ηνλ ρεηκώλα αιιά 

θαη αξρέο ηεο Άλνημεο απηό έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ακπειώλα. Θα πξέπεη 

λα ππάξρεη ζύζηεκα αλαγλώξηζεο ηνπ παγεηνύ θαη ελεξγνπνίεζε ζπζηήκαηνο γηα 

αύμεζε ζεξκνθξαζίαο  κεηαθέξνληαο ζεξκέο αέξηλεο κάδεο από ηα αλώηεξα ζηξώκαηα 

πξνο ηα θάησ. 

4.  Καινθαηξηλή κπόξα. Μεηά ηελ κπόξα απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα εηζβνιήο εληόκσλ πνπ 

θαηαζηξέθνπλ ηνλ θαξπό. Έλα ζύζηεκα πνπ αλαγλσξίδεη ηελ θαινθαηξηλή κπόξα θαη 

ακέζσο κεηά λα ελεξγνπνηεί ςέθαζκα. 

Τν επόκελν βήκα ήηαλ λα βξνπλ πνηνη  αηζζεηήξεο  ρξεηαδόηαλ. 

1. Αηζζεηήξα αγσγηκόηεηαο γηα ηελ πγξαζία ζην ρώκα. 

2. Αηζζεηήξαο θίλεζεο γηα αλαγλώξηζε εληόκνπ. 

3. Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο 

4. Αηζζεηήξαο αγσγηκόηεηαο γηα ηελ αλαγλώξηζε κπόξαο. 

Με ζύζηεκα  ειεθηξνλόκσλ (ξειέ) ζα έζεηαλ ζε ιεηηνπξγία ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα. 

1. Πόηηζκα. Θα πξέπεη λα ππάξρεη κηα δεμακελή κε λεξό θαζώο θαη έλαο απηόκαηνο 

δηαθόπηεο ειεθηξνβάλα  γηα λα αλνίγεη όηαλ ρξεηάδεηαη πόηηζκα. 

2. Ψέθαζκα. Θα πξέπεη αλ ππάξρεη κηα δεμακελή κε ην νηθνινγηθό θάξκαθν κηα 

ειεθηξνβάλα θαη κηα αληιία έηζη ώζηε λα απμάλεη ηελ πίεζε ηνπ λεξνύ από ηηο 

δεμακελέο. Θα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ επδεκίδα αιιά θαη γηα ηελ κπόξα, 

3. Αλεκηζηήξεο έηζη ώζηε λα θαηεβάδνπλ ζεξκέο αέξηλεο κάδεο από ςειά πξνο ηα θάησ 

έηζη ώζηε λα δεζηαίλεηαη ην ακπέιη. 

Χξεζηκνπνηώληαο  πξόγξακκα fritzing πνπ θαηέβαζαλ από ηελ δηεύζπλζε 

https://fritzing.org/download/ 

παηδία ζρεδίαζαλ ην παξαθάησ θύθισκα.  

https://fritzing.org/download/


    

Είσοδός 

Α0  Στάκμθ Βροχισ «αιςκθτιρασ αγωγιμότθτασ». 

Α1 Υγραςία Χϊματοσ «αιςκθτιρασ αγωγιμότθτασ». 

Α2  Θερμοκραςία «αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ».  

D7 κίνθςθ «αιςκθτιρασ υπζρυκρων»  

Έξοδος  

D23  IN_1 Πότιςμα  

 D25  IN_2 Ψζκαςμα 

D27  IN_3 Αντλία 

D29  IN_4 Ανεμιςτιρασ  

 



Έτςι ξεκίνθςε θ καταςκευι τθσ μακζτασ  

 

 

 

Η εφαρμογι που χρθςιμοποίθςαν είναι το Ardublock. Το κατζβαςαν από τθν διεφκυνςθ. 

Releases · taweili/ardublock · GitHub 

Είναι ποιο προςιτό ςτον προγραμματιςμό ςε παιδιά που ζχουν μάκει το scratch.  

   

 

https://github.com/taweili/ardublock/releases


 

 

 

 

Μζςα από μικρά προγράμματα με αιςκθτιρεσ τα παιδιά κατάφεραν να κατανοιςουν τθν λειτουργία 

τουσ και να μπορζςουν να τουσ ενεργοποιιςουν.   Επίςθσ εξαςκθκικαν ςτθν χριςθ υποπρογραμμάτων 

(υπορουτινεσ)   

 

 

  



Κώδικάς 
Μεταβλθτζσ ειςόδου. 

 

Μεταβλθτζσ εξόδου. 

 

Λοιπζσ μεταβλθτζσ 

  

  



 

Ενεργοποίθςθ των θλεκτρονόμων  

 

 

 

Έλεγχοσ υγραςίασ ςτο χϊμα. Όταν ο αιςκθτιρασ αγωγιμότθτασ αναγνωρίςει ότι δεν υπάρχει υγραςία 

ςτο χϊμα τότε ενεργοποιείτε θ θλεκτροβάνα για αρκετι ϊρα ποτιςμα. Ενϊ όταν υπάρχει λιγοςτι 

υγραςία τότε θ θλεκτροβάνα παραμζνει ανοικτι για λιγότερθ ϊρα. 

 

 



Έλεγχοσ βροχισ όταν υπάρχει βροχι αμζςωσ μετά ενεργοποιείτε θ θλεκτροβάνα για ψζκαςμα και θ 

αντλία για να αυξθκεί θ πίεςθ. 

 

Η βροχι είναι ζνα γεγονόσ ζκτακτο ζχει χρθςιμοποιθκεί θ βιβλιοκικθ του Arduino  SCOOP.  Με αυτι 

τθν δυνατότθτα το ςφςτθμα μασ ελζγχει ςυνεχόμενα όλα τα pin του arduino και εκτελεί τθσ εντολζσ 

παράλλθλα . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ένα άλλο ζκτακτο γεγονόσ είναι θ απότομθ αλλαγι προσ τα κάτω τθσ κερμοκραςίασ  δθλαδι θ 

δθμιουργία παγετοφ. Τότε κα πρζπει να ενεργοποιθκεί ο ανεμθςτιρασ 

 

Ελζγχεται από τθν SCOOP γιατί και αυτό είναι ζκτακτο γεγονόσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τζλοσ θ αναγνϊριςι κίνθςθσ όταν περάςει μπροςτά από τον αιςκθτιρα το ζντομο ευδεμίδα τότε 

ενεργοποιείτε το ςφςτθμα καταμζτρθςθσ. Όταν ξεπεράςει    το 3 τότε ενεργοποιείτε θ θλεκτροβάνα και 

θ αντλία για ψεκαςμό. 

   

Το ςυγκεκριμζνο κομμάτι του προγράμματοσ ενεργοποιείται ανεξάρτθτα ςε ποία κατάςταςθ είναι τθν 

ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι. Πχ Αν ποτίηει και ξαφνικά αναγνωρίηει ότι υπάρχει ευδεμίδα τότε κα ξεκινιςει 

και τον ψεκαςμό. Ένα βαςικό πρόβλθμα που υπιρχε ιταν ότι ο αιςκθτιρασ κίνθςθσ ιταν 

ενεργοποιθμζνοσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα μζχρι να περάςει το ζντομο  ζτςι μόνο με ζνα ζντομο 

ζφτανε ςτον αρικμό 3. Αν και βάλαμε τον αιςκθτιρα ςε ςθμείο με περιοριςμζνθ ορατότθτα μζςα ςε 

ζνα κφλινδρο κατάφεραν, τα παιδιά να μειϊςουν το ςφάλμα  αλλά όχι να το εξαλείψουν. Οπότε 

ζβαλαν ζνα μετρθτι COUNT για να μετράνε τθν κίνθςθ ενόσ εντόμου πχ30 ενεργοποιιςεισ . ζτςι 

ζλυςαν  το πρόβλθμα.   



 

 

Τζλοσ το πρόγραμμα  

      

Και τζλοσ το τελικό ςτιςιμό όλων για τθν παρουςίαςθ ζξω ςτθν αυλι του ςχολείου.  

 



 

 



 

 

 


