
Η συμμετοχη μας με αυτα που θα παρουσιασω ειναι στα 
• υλικα (Arduino, processors, breadboars, LEDs, καλωδια, αισθητηρες)
• Συζητησεις  (Skype) για επεξηγησεις στους μαθητες...καμμια φορα και επισκεψη στο σχολειο

Θελουμε να βοηθησουμε να χτιστουν μικρα , φτηνα και με δυνατοτητες  αναπτυξης συστηματα που μιμουνται κομματια των ανιχνευτων. Τα κομματια 
πρεπει να ειναι απλα, η επικοινωνια αναμεσα σε σχολεια ειναι περισσοτερο απο επιθυμητη και επιζητουμε να καταλαβουν οι μαθητες θεματα φυσικης 
απο την εμειρια τους καθως και να μαθουν να «χτιζουν» ενα συστημα και να προγραμματιζουν. Οι ομαδες μπορουν να εχουν μελη με διαφορετικους 
ρολους.
Τα συστηματα ειναι
1. Μετρησεις και γραφικες παραστασεις (θερμοκρασια, υγρασια, σημειο δροσου)-σε αναλογια με το τι υπαρχει μεσα στον ανιχνευτη.
2. Συστηματα με ανατροφοδοτηση (feedback) (μετρηση θερμοκρασιας οδηγει θερμαντικο σωμα).
3. Ψηφιακο συστημα (το συστημα που μετραει τους επισκεπτες που «μπαινουν» στο CMS μπορει να αντικατασταθει απο τους μαθητες που μπαινουν 
στην ταξη).
4. Μετρησεις αποστασης  και κινησης ...εχουμε παρα πολλα τετια συστηματα μεσα στους ανιχνευτες ...οι αισθητηρες μπορουν να φανουν και σε μια 

μεγαλη μακεττα ενος ανιχνευτη.
Η τεχνολογια Arduino προσφερει φθηνα πρωτα υλικα, τεραστια κοινοτητα για επικοινωνια και λυσεις και μεγαλη δυνατοτητα ευρεσης  διαφορετικων 
λυσεων στο ιδιο προβλημα. 
Σε γενικες γραμμες καλο ειναι να συζητηθει με τους ενδιαφερομενους μαθητες το προτεινομενο project και να γινει μια παρουσιαση του ανιχνευτη με 
τον οποιο θα «δεσουμε» το project…
Αυτο ειναι πολυ ενδιαφερον και για τα σχολεια που επισκεπτονται το CERN και τον συγκεκριμενο ανιχνευτη πολλες φορες....
Η δουλεια μπορει να συμπληρωθει πολυ καλυτερα με την επεξηγηση του πως αναγνωριζονται μεσα στον ανιχνευτη τα στοιχειωδη σωματια (link στην 
δουλεια του event display και της αναλυσης για σχολεια, Master Class στην Ελλαδα).
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Σαν αρχη εχουμε 3 projects (υπαρχουν πολυ περισσοτερ)



























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/τε καποιο απο τα 3 (η αλλο) 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...


