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Φτιάξε τη δική σου έξυπνη πόλη: Οι αυτοµατισµοί
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∆ραστηριότητα 3: Φτιάξε τη δική σου έξυπνη πόλη: Οι αυτοµατισµοί

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί το δεύτερο µέρος της 
δραστηριότητας «Φτιάξε τη δική σου έξυπνη πόλη», ως συνέχεια 
της δραστηριότητας 1 «Φτιάξε τη δική σου έξυπνη πόλη: Η 
κατασκευή», της ενότητας «Μαθαίνω κατασκευάζοντας». Αφού 
ξεδιπλώσαµε τη δηµιουργικότητά µας και ετοιµάσαµε το µοντέλο 
της πόλης µας, ήρθε η ώρα να εφαρµόσουµε τις γνώσεις που 
αποκτήσαµε στις ενότητες Arduino Basics και Arduino Αισθητήρες 
και Περιφερειακά για να εξοπλίσουµε την πόλη µας µε 
τεχνολογικούς αυτοµατισµούς, δηµιουργώντας το δικό µας 
«∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων»! 

Είστε έτοιµοι να κάνετε την πόλη σας «έξυπνη» Η τεχνολογία είναι 
εδώ για να κάνει τη ζωή µας πιο εύκολη, και τις πιο τρελές µας 
ιδέες πραγµατικότητα! 

Ληξούρι Smart City. Image credit: Χ.Σµαραγδάκης,
STEMpowering Youth



Οι αυτοµατισµοί

Στην δραστηριότητα αυτή, θα δούµε προτάσεις για να 
ενσωµατώσουµε στην πόλη µας πέντε διαφορετικούς 
αυτοµατισµούς: 

Φώτα που ανάβουν µόνα τους όταν σκοτεινιάζει 
(δείτε ∆ραστηριότητα Arduino Αισθητήρες και Περιφερειακά 1)

Συναγερµό σπιτιού όταν κάποιος πλησιάζει 
(∆είτε ∆ραστηριότητα Arduino Αισθητήρες και Περιφερειακά 3)

Οδόφραγµα για σιδηροδροµική διάβαση ή διάβαση πεζών 
(∆είτε δραστηριότητα Arduino Αισθητήρες και Περιφερειακά 4)

Φανάρια κυκλοφορίας (∆είτε ∆ραστηριότητα Arduino Basics 5) 

Θερµόµετρο που προβάλλει τη θερµοκρασία σε οθόνη LCD 
(∆είτε ∆ραστηριότητα Arduino Αισθητήρες και Περιφερειακά 5 και 6)

Ληξούρι Smart City. Image credit: Χ.Σµαραγδάκης,
STEMpowering Youth



Γενικές οδηγίες

Σε γενικές οδηγίες, ο τρόπος ενσωµάτωσης των εφαρµογών αυτοµατισµού 
στην µακέτα είναι ο εξής: 

 Κάνουµε την συνδεσµολογία του κυκλώµατος και τον προγραµµατισµό 
στους υπολογιστές (όπως έχουµε δει στις ενότητες “Arduino Basics” και 
“Arduino Αισθητήρες και Περιφερειακά”)

 Περνάµε το πρόγραµµα στην πλακέτα Arduino και συνδέουµε την πλακέτα 
µε την µπαταρία των 9V ως τροφοδοσία, για να µπορεί να λειτουργήσει 
αυτόνοµα.

“Ξεσηκώνουµε” το εξάρτηµα που µας ενδιαφέρει (λαµπάκι LED, σερβοµηχανισµό, 
αισθητήρα θερµοκρασίας) από το breadboard µε τους εξής �τρόπους: 

α) µε καλώδιο από το καρουλάκι και συγκολλήσεις µε το κολλητήρι και το καλάι.  

β) µε καλώδια Female to Male τα οποία µπορούν να µπουν σαν υποδοχείς στα 
εξαρτήµατα αλλά και να συνδεθούν µεταξύ τους για µεγαλύτερη προέκταση. 

Αυτόνοµα Arduino. Image credit: Μ.∆ίγκα, STEMpowering Youth

Επέκταση αισθητήρα. 
Image credit: Ι.Παπαϊωάννου, STEMpowering Youth
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Πάτµος Smart City. Image credit: Θ.∆ιαµαντίδης, STEMpowering Youth

Αυτοµατισµός #1: Τα φώτα ανάβουν όταν πέσει το σκοτάδι!

Επισκεφθείτε τον οδηγό της

δραστηριότητας για αναλυτικές οδηγίες!

Πώς τα φώτα της πόλης ανάβουν 
αυτόµατα στο σκοτάδι; Πώς 
χρησιµοποιούµε έναν αισθητήρα 
φωτός για να δηµιουργήσουµε έναν 
αυτοµατοποιηµένο µηχανισµό 
φωταγώγησης µε Arduino; 

Θα αξιοποιήσουµε όσα µάθαµε στην 
ενότητα «Arduino Αισθητήρες και 
Περιφερειακά 1» για να εξοπλίσουµε 
την πόλη µας µε αυτόµατο φωτισµό! 



Αυτοµατισµός #2: Συναγερµός όταν κάποιος πλησιάζει!

Κάποιος είναι στο παράθυρο σου και σε 
κατασκοπεύει; Μήπως µπήκε το αµάξι στο γκαράζ 
και γύρισε η µαµά στο σπίτι; Ή κάποιος µπήκε στην 
είσοδο του σπιτιού ενώ είµαστε όλοι µέσα; Για να 
αποφύγουµε τους ανεπιθύµητους επισκέπτες, 
µπορούµε να φτιάξουµε έναν πολύ απλό 
συναγερµό που θα µας ειδοποιεί µόλις ένα 
αντικείµενο πλησιάσει! 

Για τον αυτοµατισµό αυτό αξιοποιούµε τη 
δραστηριότητα 3 «Συναγερµός προσέγγισης» της 
ενότητας Arduino Αισθητήρες και Περιφερειακά.

Πάτµος Smart City. Image credit: Ι.Παπαϊωάννου, STEMpowering Youth

Επισκεφθείτε τον οδηγό της

δραστηριότητας για αναλυτικές οδηγίες!



Αυτοµατισµός #3: Κατασκευή οδοφράγµατος για την πόλη

Κάποιος είναι στο παράθυρο σου και σε 
κατασκοπεύει; Μήπως µπήκε το αµάξι 
στο γκαράζ και γύρισε η µαµά στο σπίτι; 
Ή κάποιος µπήκε στην είσοδο του σπιτιού 
ενώ είµαστε όλοι µέσα; Για να αποφύγουµε 
τους ανεπιθύµητους επισκέπτες, µπορούµε 
να φτιάξουµε έναν πολύ απλό συναγερµό 
που θα µας ειδοποιεί µόλις ένα αντικείµενο 
πλησιάσει! 

Για τον αυτοµατισµό αυτό αξιοποιούµε τη 
δραστηριότητα 3 «Συναγερµός προσέγγισης» 
της ενότητας Arduino Αισθητήρες και Περιφερειακά.

Οδόφραγµα µε servo. Image credit: Ι.Μαλαµίδης, STEMpowering Youth

Επισκεφθείτε τον οδηγό της

δραστηριότητας για αναλυτικές οδηγίες!



Αυτοµατισµός #4: Φανάρια κυκλοφορίας

Και φυσικά από την πόλη µας δεν µπορούν να 
λείπουν τα φανάρια κυκλοφορίας και φανάρια 
πεζών που κατασκευάσαµε στην αντίστοιχη 
δραστηριότητα της ενότητας Arduino Basics!

Είστε έτοιµοι να εφαρµόσετε τις δικές σας 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις;  

Ληξούρι Smart City. Image credit: Χ.Σµαραγδάκης, STEMpowering Youth

Επισκεφθείτε τον οδηγό της

δραστηριότητας για αναλυτικές οδηγίες!



Αυτοµατισµός #5: Οθόνη θερµοκρασίας

Συνδυάζοντας µια οθόνη LCD µε έναν 
αισθητήρα θερµοκρασίας, µπορούµε µε µια 
απλή κατασκευή να φτιάξουµε το δικό µας 
θερµόµετρο χώρου! 

Τα υλικά που χρειαζόµαστε είναι ένας 
αισθητήρας θερµοκρασίας που παίρνει τιµές 
από το περιβάλλον και τις προβάλλει σε µια 
οθόνη LCD η οποία είναι στερεωµένη σε µια 
βάση από ξύλινα καλαµάκια. Ανατρέξτε στις 
δραστηριότητες «Αισθητήρας θερµοκρασίας» 
και «Οθόνη LCD» για περισσότερες 
πληροφορίες, και αυτοσχεδιάστε!

Image credit: Θ.∆ιαµαντίδης, STEMpowering Youth



Το αποτέλεσµα!

Επισκεφθείτε τον οδηγό της

δραστηριότητας για αναλυτικές

οδηγίες, tips και πηγές!

Vamos Smart City. Image credit:
Τίτος Σµυρνάκης, STEMpowering Youth

Ληξούρι Smart City. Image credit:
Χ.Σµαραγδάκης, STEMpowering Youth

To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, 
ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

Οι λέξεις Arduino, Arduino UNO καθώς και λογότυπα ή άλλα διακριτικά γνωρίσµατα που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό ή απεικονίζονται στις εικόνες που αυτός εµπεριέχει είναι 
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα που συνιστούν εµπορική ιδιοκτησία της Arduino S.r.l/Arduino AG. Το Ίδρυµα Vodafone, η Vodafone Παναφον Α.Ε.Ε.Τ ή η SciCo 
δεν σχετίζονται µε την εν λόγω εταιρεία


