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Σύστημα διαχείρισης ποιότητας αέρα σε σχολική τάξη 

Περιγραφή του προβλήματος 
Οι σχολικές αίθουσες συχνά λειτουργούν με 27 μαθητές και έναν 

εκπαιδευτικό. Τον χειμώνα που επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά στην 
Βόρεια Ελλάδα, και τα παράθυρα είναι κλειστά, ποιά είναι τα επίπεδα του 
διοξειδίου του άνθρακα;            

Σύμφωνα με έρευνες, τα υψηλά επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα 
μειώνουν τις επιδόσεις των μαθητών αλλά και επιβαρύνουν την υγεία τους. Στις 
σχολικές αίθουσες, ιδίως τον χειμώνα με κλειστά παράθυρα και με τον συνωστισμό 
των μαθητών, ο αέρας δεν ανανεώνεται με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 
περιεκτικότητα του αέρα σε CO2, οι συνθήκες να μην είναι ιδανικές, τόσο για τους 
μαθητές όσο και για τους καθηγητές που βρίσκονται μέσα στον χώρο. 

Ποιό είναι επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα σε μια σχολική αίθουσα, 
ιδιαίτερα τον χειμώνα με τα κλειστά παράθυρα; 

Ποιά μέτρα και ποιές ενέργειες πρέπει να λάβουμε, ώστε να βελτιώσουμε τις 
συνθήκες της ποιότητας του αέρα σε μια σχολική τάξη; 

Προτεινόμενη λύση 
Για την επίλυση του προβλήματος συνδέσαμε ένα arduino με τον αισθητήρα 

CCS811, για να μετρά την περιεκτικότητα του αέρα σε μια αίθουσα σε CO2  σε μέρη 
στο εκατομμύριο (ppm). Ανάλογα με τo επίπεδο του CO2 στον αέρα κλιμακώσαμε 
τις ενέργειές μας σε 4 επίπεδα. Το κάθε επίπεδο υλοποιήθηκε με φωλιασμένες If 
then στον scetch του arduino. 

 Επίπεδο 1:  
από 400 ppm έως 500 ppm: Το πρώτο επίπεδο είναι ασφαλές  και οι 
μετρήσεις αναγράφονται  στην οθόνη lcd και στην οθόνη του κινητού, που 
είναι συνδεδεμένο με bluetooth. 

 Επίπεδο 2:  
από 500 ppm έως 600 ppm: Το δεύτερο επίπεδο το οποίο πάλι είναι 
ασφαλές και λαμβάνονται προληπτικά τα παρακάτω μέτρα : 1. το arduino 
αρχίζει να μας ειδοποιεί με μια φωτεινή ένδειξη led, 2. με ηχητική 
ειδοποίηση (buzzer) και 3. μήνυμα στην οθόνη "Open windows". 

 Επίπεδο 3:  
από 600 ppm έως 1000 ppm:  Σε αυτό το επίπεδο  το arduino βάζει, 
επιπλέον, σε λειτουργία έναν ανεμιστήρα 12Volt DC, για να ανανεώσει τον 
αέρα στην αίθουσα. 

 Επίπεδο 4:  
πάνω από 1000 ppm: Στο τελευταίο επίπεδο, στο οποίο αρχίζουν και τα 
συμπτώματα στον ανθρώπινο οργανισμό, το arduino σε σύνδεση με 
bluetooth με ένα κινητό, που τρέχει εφαρμογή του app inventor, στέλνει 
http command /get στην υπηρεσία IFTTT (if this then that) και ενεργοποιεί 
(trigger) την αποστολή e-mail στον διευθυντή του σχολείου για τη λήψη 
άμεσων μέτρων.  
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Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε
Πυρήνας της κατασκευής μας είναι ο μικροελεγκτής

το ασθητήρα CCS811 που μετρά την περιεκτικότητα του αέρα σε CO2 σε ppm
σύνδεση του αισθητήρα με το arduino έγινε με το πρωτόκολο I2C.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων εμφανίζονται σε μια οθόνη
16 στηλων, με σύνδεση I2C και στην οθόνη ενός κινητού με σύνδεση bluetooth.

Όταν τα επίπεδα CO2 ξεπεράσουν τα 500 ppm
ενεργοποιείται ηχητική ενδειξη με
"Open windows". 

Πάνω από τα 600 ppm ενεργοποιείται η gate του
ο ανεμιστήρας DC 12 Volt.

 

 
Το arduino συνδέεται με έ

κινητό εκτελείται εφαρμογή
arduino μέσω bluetooth και όταν οι μετρήσεις ξεπεράσουν τα 1000 ppm 
στέλνει http command , την εντολή
then that), όπου ενεργοποιείται (trigger) με
διευθυντή του σχολείου. 

Κοινωνικός αντίκτυπος
Την αυτοποιημένη συσκευή μας την παρουσιάσαμε στον Διευθυντή και στον 

σύλλογο διδασκόντων του σχολείου μας καθώς και σε Διευθυντές από άλλα 
σχολεία. Όλοι τους μας ζήτησαν την επόμενη
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στα σχολεία τους, ώστε να καταγράψουμε το επίπεδο  του διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2 ) σε μια τάξη  και στη συνέχεια να το αξιοποιήσουμε εκπαιδευτικά με τους 
μαθητές του σχολείου. 

Επίσης, την παρουσιάσαμε στη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δράμας, η οποία την βρήκε πολύ ενδιαφέρουσα και μας ζήτησε να την επιδείξουμε 
την επόμενη σχολική χρονιά και σε άλλα σχολεία της Περιφερειακής μας Ενότητας . 

Στο "Youtube" δημιουργήσαμε κανάλι όπου δημοσιεύσαμε βίντεο με την 
εργασία μας. 

Στα μέσα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσαμε άρθρα, φωτογραφίες και 
βίντεο από τις δραστηριότητές μας. 

Επίσης, όλο το υλικό της εργασία μας αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΚΦΕ 
Δράμας (ekfe.dra.sch.gr) 

Τέλος, η εργασία αυτή θα αποτελέσει την αφορμή, για να σχεδιαστεί ένα 
εκπαιδευτικό σενάριο STEM με τίτλο "CO2 φίλος ή εχθρός;". 

Επικοινωνία με τοπικούς φορείς 
Αρχικά συνεργαστήκαμε με τον χημικό και τον βιολόγο του σχολείου μας, από 

τους οποίους ζητήσαμε πληροφορίες για το αέριο CO2, πως παράγεται στο 
εργαστήριο, τις χημικές του ιδιότητες, τη φωτοσύνθεση, την επίδραση στον 
άνθρωπο και τις επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, όταν βρίσκεται σε υψηλά 
επίπεδα. 

Επίσης, συνεργαστήκαμε με το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών 
Δράμας όπου μάθαμε για τα ηλεκτρικά κυκλώματα, τον ηλεκτρικό κινητήρα και πως 
μπορούμε να ελέγξουμε έναν ανεμιστήρα DC με ένα mosfet.  

 Τέλος, συνεργαστήκαμε με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δράμας στην οποία παρουσιάσαμε την εργασία μας και από την νέα σχολική χρονιά 
θα την παρουσιάσουμε σε σχολεία της Περιφερειακής ενότητας Δράμας. 

Η ομάδα μας 
Η ομάδα μας, Pathfinders, αποτελείται από 3 άτομα της Γ΄ Γυμνασίου του 

6ου Γυμνασίου Δράμας μαζί με τον υπεύθυνο καθηγητή μας. Το ερώτημα που μας 
απασχόλησε είναι ποια είναι τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα σε μια 
σχολική τάξη ειδικά τον χειμώνα με τα παράθυρα κλειστά. Συνεργαστήκαμε και  
επικοινωνήσαμε με ψηφιακά εργαλεία (Webex, viber, padlet) και δημιουργήσαμε 
ομαδικά μια αυτοματοποιημένη συσκευή που μετρά τα επίπεδα του CO2 και 
παίρνει κάποια μέτρα. Ο καθένας μας ανέλαβε από μία δραστηριότητα . Η 
Σταυρούλα ανέλαβε να προγραμματίσει το App Inventor,  o Θάνος ασχολήθηκε με 
το προγραμματισμό του Arduino και τα κυκλώματα, ενώ η Κατερίνα επικεντρώθηκε 
στην οργάνωση της ομάδας, στην τεκμηρίωση της εργασίας και στην επεξεργασία 
του υλικού. Με πολύ προσπάθεια , ομαδικότητα, υπομονή και επιμονή καταφέραμε 
να ολοκληρώσουμε όλα τα απαιτούμενα στάδια του διαγωνισμού  (βίντεο, γραπτή 
εργασία κλπ.). 
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Η συνεργασία και η επικοινωνία των μελών της ομάδας ήταν  μια σημαντική 

παράμετρος της εργασίας μας. Το υλικό που δημιουργούσαμε αποθηκευόταν σε 
cloud ( Google Drive) όπου είχαν πρόσβαση όλα τα μέλη της ομάδας. Τα έγγραφα τα 
αναρτούσαμε σε έναν ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων ( Padlet). 

 
 
 

 
Το πρόγραμμα στο app inventor  για την εφαρμογή του κινητού που συνδέει 

το arduino με το κινητό μέσω Bluetooth. 
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Ο προγραμματισμός της υπηρεσίας IFTTT για να ενημερώνει με email  τον 

διευθυντή του σχολείου. 
 
 

Βίντεο της εργασίας στο Youtube 
 

https://youtu.be/kVfq4XFbBks 
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