
Fire Alarm 
 

Συναγερμός φωτιάς (Fire Alarm) ο οποίος παρακολουθεί τη θερμοκρασία και ανιχνεύει φλόγα. Ένα Project 

των μαθητών του Γυμνασίου Βάμου στο πλαίσιο του προγράμματος STEMpowering youth υπό την 

καθοδήγηση του καθηγητή κ. Τίτου Σμυρνάκη. Μαθητές που συμμετέχουν: Μανώλης, Γιάννης, Γεωργία και 

Μελού. 

 

 

 

 

 

 

 

Το τελευταίο καλοκαίρι η Ελλάδα έζησε δραματικές στιγμές, κυρίως τον Αύγουστο. Η χώρα μας είχε 

παραδοθεί στις φλόγες,  με αμέτρητες πυρκαγιές που κατέκαψαν όχι μόνο δασικές εκτάσεις αλλά 

ολόκληρους οικισμούς, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ αρκετές 

περιοχές της Ελλάδας κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πολλές ανθρώπινες ζωές χάθηκαν στις 

φλόγες, δεκάδες δηλώθηκαν αγνοούμενοι και εκατοντάδες ήταν τραυματίες. Μεταξύ των καμένων 

περιοχών της Ελλάδας ήταν και ο Αποκόρωνας, η περιοχή που ζούμε και πάμε σχολείο. Με αφορμή αυτό 

σκεφτήκαμε να κατασκευάσουμε έναν μηχανισμό ο οποίος θα έχει την δυνατότητα να μας ειδοποιεί 

έγκαιρα για τυχόν φωτιά. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσω του προγράμματος STEMpowering 

youth μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε και εμείς την βοήθειά μας, καθώς και τις ιδέες μας, για 

την αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφικών φαινομένων.   

 



Σκεφτήκαμε λοιπόν να κατασκευάσουμε ένα σύστημα Arduino που θα ανιχνεύει φωτιά ενώ παράλληλα 

θα παρακολουθεί τη θερμοκρασία του χώρου. Ένα τέτοιο σύστημα στο χώρο του σχολείου θα 

προειδοποιεί μαθητές και καθηγητές για να απομακρυνθούν από τη εστία της φωτιάς με ασφάλεια. Κατά 

το σχεδιασμό του project μας κάναμε μια έρευνα στο διαδίκτυο για να δούμε πως θα υλοποιηθεί η ιδέα 

μας αυτή. Για την κατασκευή μας θα χρειαστούμε ένα Arduino UNO, ένα led, ένα buzzer, έναν ανιχνευτή 

φλόγας, καλώδια, έναν διακόπτη, μια μπαταρία, έναν αντιστάτη, έναν αισθητήρα θερμοκρασίας και μια 

οθόνη LCD. Κάναμε τον σχεδιασμό μας. Συνδυάζοντας διάφορα που βρήκαμε στο διαδίκτυο αλλά και 

ενσωματώνοντας παράλληλα τις δικές μας ιδέες και προτάσεις,  θέλοντας να γίνει ακόμα πιο «εξελιγμένη» 

η δική μας συσκευή. Παραγγείλαμε τα υλικά μέσω του διαδικτύου και σε λίγες μέρες έφτασαν στο 

σχολείο.   

 

Αρχίζει η συναρμολόγηση των υλικών μας και για «περιτύλιγμα» της συσκευής χρησιμοποιούμε μια 

διάφανη κυλινδρική θήκη από CD έτσι ώστε να φαίνεται το εσωτερικό με τα led του καθώς λειτουργεί. 

Εκτός από το flame sensor που ανιχνεύει άμεσα τη φλόγα, χρησιμοποιούμε και έναν αισθητήρα DHT11 ο 

οποίος μετράει θερμοκρασία και υγρασία περιβάλλοντος και μέσω του κατάλληλου προγραμματισμού 

μας εμφανίζει τις τιμές στην οθόνη LCD που θα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε και μια 

άλλη παράμετρο η οποία θα ενεργοποιεί τον συναγερμό μας. Ορίζουμε μια υψηλή θερμοκρασία πάνω 

από την οποία η συσκευή μας θα προειδοποιεί για πυρκαγιά. Σε περίπτωση συναγερμού ανάβει ένα 

κόκκινο LED και ταυτόχρονα ηχεί το buzzer. Το όλο σύστημα θα μπορούσε να συνδεθεί και σε κάποιο 

κουδούνι χρησιμοποιώντας ένα relay, έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτός ο συναγερμός στον ευρύτερο χώρο 

του σχολείου, ώστε να ειδοποιηθούν εγκαίρως όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Η διαδικασία της κατασκευής είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αυτοσχεδιάζαμε ενώ προχωρούσε η 

κατασκευή. Με την καθοδήγηση του καθηγητή μας κάναμε τον προγραμματισμό του Arduino γράφοντας 

σε γλώσσα Arduino IDE (C++) και δοκιμάζοντας πρώτα τη συνδεσμολογία μας πάνω σε ένα breadboard. 

Αφού βεβαιωθήκαμε ότι όλα λειτουργούν σωστά τοποθετήσαμε όλα τα εξαρτήματα μέσα στο 

«περιτύλιγμά» μας και θεωρούμε το αποτέλεσμα καταπληκτικό! 



  

Ο «Συναγερμός Φωτιάς» είναι έτοιμος και το βίντεο – παρουσίασή του βρίσκεται στο κανάλι του 

Γυμνασίου Βάμου στο YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=jHVFvQMfTmQ&feature=youtu.be 

Επίσης υπάρχει στο Facebook στην ομάδα «Πειράματα στο Γυμνάσιο Βάμου»: 

https://www.facebook.com/groups/321948484582955/?ref=bookmarks 

https://www.youtube.com/watch?v=jHVFvQMfTmQ&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/321948484582955/?ref=bookmarks


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


