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Στο CMS και σε ολους τους αλλους ανιχνευτες χρησιμοποιουμε συστηματα για να μπορουμε να τους 

χειριστουμε (για πανω απο 20 χρονια, με πανω απο 100 εθνικοτητες χειριστων) τα οποια κατασκευαζονται απο 

ηλεκτρικα, ηλεκτρονικα, μηχανικα κ.τ.λ. κομματια που η εχουν γινει ειδικα για την συγκεκριμενη εφαρμογη η, 

αν αγοραστουν, εχουν εξαιρετικες προδιαγραφες που τα κανουν δυσευρετα και οικονομικα απλησιαστα γαν 

εκπαιδευτικο υλικο....

Αλλα αυτο δεν χρειαζεται!

Θα θελαμε να αρχισουμε μια προσπαθεια να σας δειξουμε πως μπορειτε να «χτισετε» ενα απο τα πολλα (η 

ολα!) τα συστηματα που θετουν σε λειτουργια τον ανιχνευτη με κοστος <20 Eu…..το συστημα σας δεν θα 

μπορει να δουλεψει σε μαγνητικο πεδιο 100,000 το γηινο! Δεν θα αντεξει την ραδιενεργεια! Δεν θα ειναι ειναι 

εγγυημενο να δουλευει ακομα και αν κοπει το ρευμα...24/24, 7/7, 12/12...αλλα θα μπορεσει ισως να 

διασκεδασει, διδαξει και αποδειξει οτι η σημερινη πραγματικοτητα της ερευνας ειναι πολυπροσωπη· οτι δεν 

ειναι μια απομονωμενη διαδικασια αλλα εχει να κανει με την βιομηχανια και την τεχνολογικη αναπτυξη καθως 

και με την εκπαιδευση και τηην επικοινωνια!

Θα θελαμε να επικεντρωσουμε την προσοχη σας στο γεγονος οτι η διαρκως αυξανομενη συμμετοχη 

ανεξαρτητων εξυπνων ηλεκτρονικων συσκευων στην καθημερινοτητα μας (> 100 μικροπροσεσσορες στο καθε 

συγχρονο μικρο αυτοκινητο... Εμεις θα θελαμε να σας δειξουμε μονο μια κατηγορια μικροπροσεσσορες και τι 

μπορειτε να κανετε μ’αυτους ...γιατι ειναι πολυ απλο, φτηνο, ευκολο και μπορουμε να «βοηθησουμε» 



Η πλατφορμα ειναι το Arduino! Το Arduino δεν ειναι παρα μια ανοιχτη (open-source) πλατφορμα παραγωγης computer 
hardware και software company...ολα τα μοντελα και οι κατασκευες ειναι ανοιχτες στο κοινο. Υπαρχουν ετοιμα 
Συστηματα με μικροεπεξεργαστής  (microcontroller) που χρησιμοποιουνται απο μια τεραστια και διαρκως αυξανομενη 
κοινοτητα με πολλους μαθητες.
Μαθητές και φοιτητές μαθαίνουν προγραμματισμό και κατασκευάζουν ολόκληρα έργα για αυτοματισμούς και 
εφαρμογές ρομποτικής · ειναι ευκολο να γινουν εργασιες ρομποτικης και αλληλεπιδρασης με το περιβαλλον μεσω αισθητηρων· 
ολ’αυτα μπορει να ειναι ενδιαφεροντα για μεγαλες ομαδες μαθητων. Θα συζητησουμε ποια συστηματα του CMS μπορουν να 
προσομοιωθουν ευκολα με λιγα κομματια απο αυτην την πλατφορμα.

1. Συστηματα αισθητηρων που ελεγχουν το περιβαλλον του ανιχνευτη για την καλη, σωστη και ασφαλη 

λειτουργια αλλα και την ποιοτητα των δεδομενων (θερμοκρασια, υγρασια, σημειο δροσου)-θυμηθειτε τι 

συζητησαμε (επιφανεια αναμεσα στον καταγραφεα τροχιων και το καλοριμετρο, προβλημα του σημειου 

δροσιου στο κεντρο του ανιχνευτη, υγρασια στους θαλαμους των μιονιων).

2. Συστηματα ελεγχου με αναδραση (ενα καλοριφερ που αναβει η σβυνει αναλογα με την θερμοκασια, ο

«εξυπνος μονωτης» αναμεσα στον καταγραφεα τροχιων και τα καλοριμετρα).

3. Ψηφιακα κυκλωματα (οι μετρητες ανθρωπων που εχουμε για να παρακολουθουμε ποιος ειναι μεσα 

στον χωρο του ανιχνευτη μπορουν να γινουν ενας μετρητης των μαθητων που μπηκαν η βγηκαν απο την 

ταξη).

4. Συστηματα που μετρουν αποσταση η κινηση μεσα στον ανιχνευτη μπορουν να γινουν ευκολα παιχνιδια 

μοντερισμενα πανω σε αυτοκινητακια...και πολλα αλλα

https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source
https://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller


Τι χρειαζοσαστε απαραιτητα

• Μια βασικη καρτα Arduino·αυτη εχει τον μικροπροσεσσορα και σ’αυτην 

μπορουν να συνδεθουν ευκολοτατα αισθητηρες και ενεργοποιτες

https://www.arduino.cc/en/Main/Products... 

Τα αγοραζεται στο e-bay η στο Amazon η σε κινεζικα sites..υπαρχουν αρκετα 

στην Ελλαδα αν και ειναι πολυ ακριβα...παραγγειλτε τα εκτος Ελλαδας.

• Το “Arduino IDE” (Ολοκληρωμενο Συστημα Αναπτυξης) το οποιο μπορειτε 

να κατεβασετε ευκολα απο https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Ειναι απαραιτητο για να γραφετε τα προγραμματα στο Arduino

• Αισθητηρες και ενεργοποιητες....υπαρχουν απειροι...σας εχουμε φερει 

μερικους...ειναι πολυ φτηνοι!

https://www.arduino.cc/en/Main/Products
https://www.arduino.cc/en/Main/Software


Θα θελατε επισης:

• Το IDE που σας δινει την δυνατοτητα να 

μιλατε στο Arduino σας απο εναν PC/Mac

(Processing IDE), το κατεβαζετε απο

https://processing.org/download/

• Το προγραμμα Fritzing CAD (Computer 

Aided Design) που σας βοηθαει να κανετε 

σχηματικα διαγραμματα : 

http://fritzing.org/download/

https://processing.org/download/
http://fritzing.org/download/


Υπολογιστης (Windows PC, Linux PC, Mac) 

“Arduino” IDE
Αναπτυξη και φορτωση

προγραμματων στο
Arduino

(συλλογη δεδομενων,
ελεγχος, ενεργοποιηση…)

“Processing” IDE
Αναπτυξη και φορτωση

προγραμματων
στον υπολογιστη

(αναλυση και αποθηκευση 
δεδομενων,

Οθονη εμφανισης και 
ρυθμισης…)



Τωρα;

• Μπορειτε να εγκαταστησετε (η καλυτερα, να ενεργοποιησετε, την 
βιβλιοθηκη (μια απο τις πολλες) π.χ. την «Firmata» (Processing IDE). 
Μεσα απο αυτην, μπορειτε να χρησιμοποιησετε τα δεκα 
παραδειγματα για το Arduino, και τα πεντε για τον υπολογιστη σας, 
και τα πραγματα ξεκινουν ως δια μαγειας! Μπορειτε να απεικονισετε 
τα δεδομενα καθως ερχονται, να τα μετατρεψετε σε φυσικες 
ποσοτητες και μοναδες, να τα φυλαξετε σε αρχεια δεδομενων....



Θα σας προτειναμε αρχικα 3 project (μπρορουμε να εχουμε πολυ περισσοτερα)



























Θα σας δωσουμε το ιδιο κυκλωμα με ψηφιακους
αισθητηρες....
Εαν αυτο το συνδυασετε με εναν «οικιακο»
αισθητηρα σημειου δροσου...(καθρεφτης, 
μεταλλικο κουτι, θερμομετρο)....



CPU boards:

Mega2560 http://www.amazon.fr/gp/product/B007F93IY4

Mega2560 http://www.amazon.fr/gp/product/B007VMA60E (with Sensor Shield)

Nano 3.0 http://www.amazon.fr/gp/product/B00QPUEFNW

Mini http://www.amazon.fr/gp/product/B00YGPU7KI

Ethernet Shield:

http://www.amazon.fr/gp/product/B00EPAI4EK

Sensor Shield:

http://www.amazon.fr/gp/product/B007SK5ZSW

RFID reader: 

http://www.amazon.fr/gp/product/B00QFDRPZY

RFID tags: 

http://www.amazon.fr/gp/product/B004MXK57O

Motor/Heater driver: 

http://www.amazon.fr/gp/product/B00X6X32IA

http://www.amazon.fr/gp/product/B00Q6WPVU0

Digital Thermometers: 

http://www.amazon.fr/gp/product/B0085QLYX8

http://www.amazon.fr/gp/product/B00OPPZI8U

Digital Thermometers/Relative Humidity sensors:

http://www.amazon.fr/gp/product/B00K67YAY4

Water sensors:

http://www.amazon.fr/gp/product/B00CO2SPGS

Ultrasonic Distance sensors:

http://www.amazon.fr/gp/product/B00HUHIMIS

Real Time Clock:

http://www.amazon.fr/gp/product/B00JGFF5FK

http://www.amazon.fr/gp/product/B00K67X496

https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B007F93IY4
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B007VMA60E
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B00QPUEFNW
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B00YGPU7KI
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B00EPAI4EK
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B007SK5ZSW
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B00QFDRPZY
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B004MXK57O
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B00X6X32IA
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B00Q6WPVU0
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B0085QLYX8
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B00OPPZI8U
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B00K67YAY4
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B00CO2SPGS
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B00HUHIMIS
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B00JGFF5FK
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/gp/product/B00K67X496


Πολυ χρησιμα

http://www.amazon.fr/tie-points-cavaliers-Solderless-Breadboard-

Jumpwires/dp/B008AEJ9WS/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1440324905&sr=8-

6&keywords=breadboard

η

http://www.amazon.fr/Breadboard-dExp%C3%A9rimentation-Points-Soudure-

Solderless/dp/B00CHJMJI8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1440324905&sr=8-

1&keywords=breadboard

η

http://www.amazon.fr/SODIAL-ZY-170-Breadboard-Platine-4-5x3-

5cm/dp/B00L11K3CM/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1440324905&sr=8-

15&keywords=breadboard

http://www.amazon.fr/tie-points-cavaliers-Solderless-Breadboard-Jumpwires/dp/B008AEJ9WS/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1440324905&sr=8-6&keywords=breadboard
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/Breadboard-dExp%C3%A9rimentation-Points-Soudure-Solderless/dp/B00CHJMJI8/ref%3dsr_1_1?ie%3dUTF8%26qid%3d1440324905%26sr%3d8-1%26keywords%3dbreadboard
https://mmm.cern.ch/owa/redir.aspx?C=o-yPTNTJy0uDjUin8fs_Ds_-Qyx0r9IIhTJnuDchmIbCcYlAue9fZaeXlAILjRyIIo-XOITf9rk.&URL=http://www.amazon.fr/SODIAL-ZY-170-Breadboard-Platine-4-5x3-5cm/dp/B00L11K3CM/ref%3dsr_1_15?ie%3dUTF8%26qid%3d1440324905%26sr%3d8-15%26keywords%3dbreadboard




Εαν «βλεπετε» κατι το ενδιαφερον:
Ξεκιναμε με με τρια project.
• Βοηθαμε με το hardware
• Μιλαμε για το software
• Εχουμε συναντησεις μεσω skype 
• Κανονιζουμε ενα forum για να ειμαστε σε επαφη 

απο την καινουργια χρονια...


