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Εισαγωγή 

Ο Όμιλος Ρομποτικής του σχολείου μας στον οποίο συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν στις 

τάξεις Ε και ΣΤ, κατασκεύασε και προγραμμάτισε μια συσκευή που μπορεί να ακούει τον 

θόρυβο σε μια τάξη. Όταν ο θόρυβος ξεπερνάει κάποιο όριο τότε η συσκευή ειδοποιεί με 

χτυπώντας ένα κουδούνι τους μαθητές για το ότι ο θόρυβος στην τάξη πρέπει να μειωθεί. 

Η συσκευή τοποθετήθηκε από μια εβδομάδα στις αίθουσες του σχολείου μας που είχαν 

τοποθετηθεί οι αισθητήρες του προγράμματος ΓΑΙΑ και πιο συγκεκριμένα στην αίθουσα 

του εργαστηρίου πληροφορικής και στην αίθουσα των τάξεων Β-Ε-ΣΤ του 2/θ πειραματικού 

σχολείου. Σκοπός μας ήταν να ερευνήσουμε αν ένας τέτοιος μηχανισμός μέσα σε μια τάξη 

θα μπορούσε να μειώσει τα επίπεδα θορύβου.  

Φάση κατασκευής 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και κάθε ομάδα προσπάθησε να φτιάξει την δική 

της συσκευή, που να μπορεί να υλοποιεί τις λειτουργίες που περιγράφηκαν παραπάνω. 

Όπως φαίνεται και από τις εικόνες 1 και 2 οι μαθητές δημιούργησαν δικές τους κατασκευές 

με κομμάτια LEGO. Τελικά κρατήσαμε την μία κατασκευή από τις δύο, η οποία μετά από 

πολλές βελτιώσεις έγινε όπως φαίνεται στην εικόνα 3. 

 

Εικόνα 1: Ο μηχανισμός της Ομάδας 1 



 

Εικόνα 2: Ο μηχανισμός της Ομάδας 2 

 

 

Εικόνα 3: Ο μηχανισμός μετά από τις βελτιώσεις 

 

Η συσκευή είναι κατασκευασμένη από κομμάτια LEGO και χρησιμοποιεί έναν κινητήρα  και 

έναν αισθητήρα ήχου από το κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής NXT της LEGO.  

Ο αισθητήρας ήχου (εικόνα 4) του LEGO NXT μπορεί να ανιχνεύει και τα ντεσιμπέλ [dB] και 

το ρυθμιζόμενο ντεσιμπέλ [dBA]. Ένα ντεσιμπέλ είναι μια μέτρηση της ηχητικής πίεσης. 



dBA: στην ανίχνευση προσαρμοσμένων ντεσιμπέλ, η ευαισθησία του αισθητήρα 

προσαρμόζεται στην ευαισθησία του ανθρώπινου αυτιού. Με άλλα λόγια, αυτοί είναι οι 

ήχοι που ακούνε τα αυτιά μας. dB: για την ανίχνευση τυπικών [μη διορθωμένων] ντεσιμπέλ, 

όλοι οι ήχοι μετρούνται με ίση ευαισθησία. Έτσι, αυτοί οι ήχοι μπορεί να περιλαμβάνουν 

κάποια που είναι πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά για να ακούσουν το ανθρώπινο αυτί. Ο 

αισθητήρας ήχου μπορεί να μετρήσει επίπεδα ηχητικής πίεσης έως 90 dB - περίπου το 

επίπεδο μιας μηχανής χλοοκοπτικής μηχανής. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης είναι εξαιρετικά 

πολύπλοκα, έτσι οι ενδείξεις του αισθητήρα ήχου στο MINDSTORMS NXT εμφανίζονται σε 

ποσοστό [%]. Όσο χαμηλότερο είναι τo ποσοστό, τόσο πιο σιγανός είναι ο ήχος.  

 

Εικόνα 4: Ο αισθητήρας ήχου του LEGO NXT  

 

Προγραμματισμός 

Στην συνέχεια προγραμματίσαμε μα την βοήθεια του περιβάλλοντος προγραμματισμού του 

LEGO NXT και όπως φαίνεται από τις παρακάτω εικόνες μέσα σε μια λούπα που εκτελείται 

για πάντα (Εικόνα 3), έχουμε βάλει μια εντολή περίμενε με την οποία ο αισθητήρας ήχου 

κάνει το πρόγραμμα να ξεκινήσει μόλις ακούσει έναν ήχο που είναι πιο δυνατός από 91% 

(Εικόνες 3 και 4).  

Μόλις ο αισθητήρας πυροδοτήσει τον κινητήρα τότε αυτός με ένα σφυράκι χτυπάει το 

κουδουνάκι και μετά ξαναπηγαίνει στην αρχική του θέση. Αυτό γίνεται κάθε φορά που ο 

αισθητήρας ακούει έναν δυνατό ήχο (Εικόνες 3 και 5).  



 

Εικόνα 3: Το πρόγραμμα του μηχανισμού  

 

 

 

Εικόνα 4: Οι ρυθμίσεις του αισθητήρα ήχου 

 

 

Εικόνα 5: Οι ρυθμίσεις του κινητήρα  

Παρακολούθηση αποτελεσμάτων της δράσης 

Μετά το τέλος της δράσης στις δύο αίθουσες που χρησιμοποίησαν την  συσκευή μας με την 

βοήθεια του BMS του προγράμματος ΓΑΙΑ και με τον αισθητήρα ήχου που υπάρχει μέσα 

στις αίθουσες, προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε αν η συσκευή βοήθησε στο να μειωθεί η 

φασαρία  

Ο μέσος όρος της φασαρίας της αίθουσας Η/Υ την περίοδο που το μηχάνημα ήταν  στην 

αίθουσα είναι 49,22. 

Ο μέσος όρος της φασαρίας της αίθουσας Διθέσιου την περίοδο που το μηχάνημα ήταν  

στην αίθουσα του Διθέσιου είναι 47,21. 



 

Εικόνα 6: Οι μετρήσεις του θορύβου την περίοδο που το μηχάνημα ήταν στην αίθουσα Η/Υ 

 

Εικόνα 7: Οι μετρήσεις του θορύβου την περίοδο που το μηχάνημα ήταν στο Διθέσιο 

Ο μέσος όρος της φασαρίας της αίθουσας Η/Υ μία περίοδο που το μηχάνημα δεν ήταν στην 

αίθουσα του Η/Υ είναι 49,69. 



Εικόνα 8: Οι μετρήσεις του θορύβου μία περίοδο που το μηχάνημα δεν ήταν στην αίθουσα Η/Υ 

Ο μέσος όρος της φασαρίας της αίθουσας Διθέσιου μία περίοδο που το μηχάνημα δεν ήταν  
στην αίθουσα του Διθέσιου είναι 47,30. 
 

 

Εικόνα 9: Οι μετρήσεις του θορύβου μία περίοδο που το μηχάνημα δεν ήταν στο Διθέσιο   

Συμπεράσματα 

Όπως φαίνεται από τις μετρήσεις και τους μέσους όρους του μετρητή ήχου στις αίθουσες 

που δοκιμάσαμε την συσκευή μας, αυτή δεν βοήθησε και  τόσο στην μείωση του θορύβου.  

Οι μαθητές στην αρχή εντυπωσιάζονταν και πολλές φορές έκαναν ησυχία για όση ώρα το 

θυμόντουσαν και μετά από λίγη ώρα γινόταν ό συνήθης θόρυβος στην τάξη. Με την 

παρουσία της συσκευής πολλές φορές είχαμε και φαινόμενα όπου μαθητές έκαναν 

δυνατούς ήχους για να  ενεργοποιήσουν την συσκευή, αφού τους έκανε εντύπωση ο 

τρόπος λειτουργίας. 



Επομένως και σύμφωνα με τις τιμές της έρευνας, η συσκευή με το κουδουνάκι δεν βοήθησε 

ιδιαίτερα. 

 


