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Κατασκευή και προγραμματισμός ηλεκτρονικών
μουσικών οργάνων

Δραστηριότητα στο πλαίσιο του Ομίλου Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών, του Πρότυπου
Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2014-2015. 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Γιάννης Αρβανιτάκης, Καθηγητής Πληροφορικής

Εικόνα 1: Κατά την διάρκεια των εργασιών μας στις απογευματινές συνεδρίες του ομίλου

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ομίλου Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών κατασκεύα-
σαν και προγραμμάτισαν τρία ηλεκτρονικά μουσικά όργανα (ηλεκτρική κιθάρα, ντραμς, πιάνο) από
πεπιεσμένο φελιζόλ,  αλουμινόχαρτο και  άλλα υλικά με  την  χρήση της  ηλεκτρονικής  πλακέτας
makey makey (http://www.makeymakey.com). Τα μουσικά όργανα παρουσιάστηκαν στους υπόλοι-
πους μαθητές του σχολείου σε ενδοσχολική έκθεση, ενώ επίσης παρουσιάστηκαν στο κοινό στις εκ-
δηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.

Περιγραφή κατασκευών
Η  λειτουργία των ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων με την χρήση του makey makey  βασίζεται
στην ιδέα της αντικατάστασης πλήκτρων από το πληκτρολόγιο του Η/Υ με ηλεκτρικά κυκλώματα.
Το makey makey συνδέεται μέσω usb με οποιονδήποτε Η/Υ, ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήμα-
τος και μας δίνει την δυνατότητα να αντικαταστήσουμε τα πλήκτρα W, A, S, D, F, G, SPACE, πάνω
βέλος, κάτω βέλος, αριστερό βέλος, δεξί βέλος, δεξί κλικ, αριστερό κλικ με ηλεκτρικά κυκλώματα
που ξεκινάν από την αντίστοιχη υποδοχή της πλακέτας και καταλήγουν στις υποδοχές της γείωσης
που διαθέτει.
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Εικόνα 2: Η πλακέτα makey makey με τις διαθέσιμες
υποδοχές που προσφέρει

Έτσι για να κατασκευάσουμε ένα μουσικό όργανο χρειάζεται απλά να έχουμε ένα πρόγραμμα το
οποίο να αναπαράγει νότες πατώντας πλήκτρα από το πληκτρολόγιο και με την βοήθεια του makey
makey να αντικαταστήσουμε το πληκτρολόγιο του Η/Υ με μια δική μας κατασκευή.

Η ηλεκτρική κιθάρα που κατασκευάσαμε δεν διαθέτει χορδές αλλά έξι πλήκτρα, τα οποία αντιστοι-
χούν σε έξι διαφορετικά  power chords  (ήχοι που βρήκαμε και κατεβάσαμε από το διαδίκτυο).  Το
κάθε πλήκτρο της κιθάρας είναι συνδεδεμένο με μια από τις υποδοχές του makey makey, ενώ στο
κεντρικό σημείο της κιθάρας υπάρχει ένα πλήκτρο που είναι συνδεδεμένο με την γείωση της πλα-
κέτας. Έτσι όταν ο χειριστής της κιθάρας βάλει το ένα χέρι στην γείωση και το άλλο σε κάποιο από
τα πλήκτρα κλείνει το αντίστοιχο κύκλωμα και δίνει την αντίστοιχη εντολή στον Η/Υ.

Εικόνα 3: Όταν έχουμε το ένα χέρι στην γείωση και με το άλλο χέρι
πατάμε κάποιο πλήκτρο της κιθάρας κλείνουμε το κύκλωμα και ο
υπολογιστής συμπεριφέρεται σαν να πατάμε το αντίστοιχο πλήκτρο

στο πληκτρολόγιο
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Τα ντραμς διαθέτουν πέντε σημεία επαφής τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικό ήχο το καθένα.
Το κάθε σημείο επαφής είναι συνδεδεμένο στην αντίστοιχη υποδοχή του makey makey ενώ η γείω-
ση είναι συνδεδεμένη με ένα ξυλάκι τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο το οποίο χρησιμοποιούμε για να
χτυπάμε τα ντραμς. Τα ντραμς και η κιθάρα συνδέονται ταυτόχρονα στο makey makey καθώς αξιο-
ποιούν συνολικά 11 υποδοχές για αντικατάσταση πλήκτρων. Έτσι μπορούμε να παίζουμε την κι-
θάρα μαζί με τα ντραμς χρησιμοποιώντας μια πλακέτα makey makey και έναν Η/Υ.

Εικόνα 4: Όταν πιάνουμε την μπαγκέτα που έχει την γείωση με το χέρι μας, το ρεύμα μεταδίδεται μέσω
του σώματος μας και στην άλλη μπαγκέτα που έχουμε στο άλλο χέρι. Έτσι με όποια και από τις δυο

μπαγκέτες ακουμπήσουμε τις επαφές δημιουργούμε κλειστό κύκλωμα

Το πιάνο διαθέτει επτά πλήκτρα που το καθένα αντιστοιχεί σε διαφορετικές νότες και είναι συνδε-
δεμένα σε διαφορετικές υποδοχές του makey makey. Η γείωση είναι συνδεδεμένη σε ένα βραχιόλι
που φοράμε στο ένα από τα δυο χέρια μας.
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κλειστό κύκλωμα
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Σχεδιασμός

Έναυσμα

Η αρχική ιδέα για την κατασκευή των μουσικών οργάνων προήλθε από ένα βίντεο στο  youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=ETgF0Mjq7Dk)  το οποίο περιγράφει με λεπτομέρεια την κα-
τασκευή μιας κιθάρας με την χρήση του makey makey. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι μαθητές και οι
μαθήτριες του ομίλου είχαν ασχοληθεί με τον προγραμματισμό παιχνιδιών στον Η/Υ με το Scratch
το Sploder και την Construct 2 και υπήρχε η θέληση από τον καθηγητή τους να ασχοληθούν και με
τον προγραμματισμό απλών συστημάτων διάχυτου υπολογισμού. 

Στόχοι

Ο βασικός σκοπός μιας τέτοιας δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες
πως ο προγραμματισμός δεν αφορά μόνο τον Η/Υ αλλά μπορεί να ενσωματωθεί σε διάφορες συ-
σκευές και κατασκευές με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή.

Επιμέρους στόχοι της δραστηριότητας είναι:

• Να κατανοήσουν την έννοια του ηλεκτρικού κυκλώματος.

• Να εξασκηθούν οι μαθητές στον σχεδιασμό μιας ηλεκτρονικής κατασκευής με την δημιουρ-
γία σχηματικών.

• Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές τα σχέδια τους για να κατασκευάσουν το τελικό προϊόν.

• Να έρθουν σε επαφή με τον φυσικό προγραμματισμό με την δημιουργία κυκλωμάτων.

• Να αποκτήσουν δεξιότητες χειροτεχνίας, διαχωρισμού και ένωσης καλωδίων.

Υποδομή – υλικά

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας κατά την
διάρκεια των συναντήσεων του Ομίλου. Τα υλικά που χρειάστηκαν ήταν:

• Μια πλακέτα makey makey (κόστος περίπου 50 ευρώ)

• Ένας φορητός Η/Υ

• Ηχεία με καλή απόδοση

• 10 μέτρα μονωμένο καλώδιο χαλκού (κόστος περίπου 2 ευρώ)

• Δυο τ.μ. πεπιεσμένο φελιζόλ (κόστος περίπου 5 ευρώ)

• Μονωτική ταινία 

• Αλουμινόχαρτο

• Αλουμινένια ταψάκια μιας χρήσης

• Κόλλα, ψαλίδια, κοπίδια, μαρκαδόροι, λαδομπογιές κλπ.
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Στάδια εργασίας

Στάδιο 1ο: Λογισμικό – εύρεση ήχων

Για την αναπαραγωγή των ήχων από τον υπολογιστή χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό  Soundplant
(http://soundplant.org/)  με το οποίο μπορούμε να αναθέσουμε σε κάθε πλήκτρο του Η/Υ αρχεία
ήχου και να μετατρέψουμε το πληκτρολόγιο σε ένα μουσικό όργανο. Το λογισμικό εγκαταστάθηκε
σε έναν φορητό υπολογιστή του σχολείου, τον οποίο χρησιμοποιούσαμε στα απογευματινά μαθή-
ματα του ομίλου.

Η αναζήτηση των ήχων έγινε σε μια συνεδρία του ομίλου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίστηκαν
σε ομάδες των δυο ατόμων και αναζήτησαν στο διαδίκτυο συλλογές από ήχους ηλεκτρικής κι-
θάρας, ντραμς και πιάνου. Για την ηλεκτρική κιθάρα τελικά καταλήξαμε στην συλλογή Free Rock
Pack (http://mihaisorohan.blogspot.gr/2010/09/free-rock-pack-for-mulab.html) από την οποία χρη-
σιμοποιήσαμε τα δείγματα από τον φάκελο Power Chords. Για τα ντραμς καταλήξαμε στην συλλο-
γή 99 Drum Samples (http://99sounds.org/drum-samples/) ενώ για το πιάνο χρησιμοποιήσαμε την
συλλογή Amore Grand Piano (http://store.precisionsound.net/shop/amore-grand-piano/).

Επειδή η πλακέτα makey makey υποστηρίζει την αντικατάσταση 11 πλήκτρων του Η/Υ αποφασί-
σαμε να δημιουργήσουμε δυο διαφορετικά αρχεία χαρτογράφησης ήχων στο  Soundplant.  Το ένα
αρχείο θα ήταν για την ταυτόχρονη χρήση της ηλεκτρικής κιθάρα με τα ντραμς (6 πλήκτρα για την
κιθάρα και 5 για τα ντραμς) ενώ ένα δεύτερο αρχείο θα ήταν μόνο για το πιάνο. Με τον τρόπο αυτό
δίναμε παραπάνω νότες σε κάθε όργανο αλλά δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το πιάνο
μαζί με τα άλλα δυο όργανα από τον ίδιο υπολογιστή.

Εικόνα 6: Το λογισμικό soundplant με τους ήχους της κιθάρας και των ντραμς φορτωμένους στα
επιθυμητά πλήκτρα
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Στάδιο 2ο: Δημιουργία απλών σχηματικών

Η αντικατάσταση 11 πλήκτρων του Η/Υ με φυσικά κυκλώματα αν και είναι απλή διαδικασία μπο-
ρεί να γίνει αρκετά πολύπλοκη χωρίς μια σχηματική αναπαράσταση που να χρησιμοποιηθεί σαν
οδηγός. Οι μαθητές με την χρήση μολυβιών και μαρκαδόρων δημιούργησαν απλά σχηματικά στα
οποία φαίνεται η σύνδεση των καλωδίων μεταξύ των πλήκτρων των μουσικών οργάνων και της
πλακέτας makey makey. Αποφασίστηκε να χρησιμοποιήσουμε για την κιθάρα τα πλήκτρα W, A, S,
D, F, G και για τα ντραμς τα πλήκτρα Space, πάνω βέλος, κάτω βέλος, δεξί βέλος, αριστερό βέλος.
Για το πιάνο το οποίο έχει εφτά πλήκτρα χρησιμοποιήσαμε τα W, A, S, D, F, G και Space.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα σχηματικά που δημιουργήσαμε σε ψηφιακή μορφή για καλύτερη
ανάγνωση.

Εικόνα 7: Σχηματικό κιθάρας και ντραμς
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Εικόνα 8: Σχηματικό πιάνου

Στάδιο 3ο: Κατασκευή και βάψιμο

Για την κατασκευή των μουσικών οργάνων αφιερώθηκαν δυο συνεδρίες του ομίλου. Ως κύριο κα-
τασκευαστικό υλικό χρησιμοποιήθηκε πεπιεσμένο φελιζόλ. Αρχικά σχεδιάστηκαν με μολύβι τα πε-
ριγράμματα των μουσικών οργάνων και αργότερα κόπηκαν με κοπίδι. Για το βάψιμο των οργάνων
χρησιμοποιήθηκαν μαρκαδόροι, λαδομπογιές και πλαστικά χρώματα.

Εικόνα 9: Σχεδιασμός και κοπή των μουσικών οργάνων
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Εικόνα 10: Για την ηλεκτρική κιθάρα χρησιμοποιήθηκαν δυο στρώσεις
πεπιεσμένου φελιζόλ

Εικόνα 11: Βάψιμο της κιθάρας
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Στάδιο 4ο: Καλωδιώσεις και επαφές

Για κάθε μουσικό όργανο έπρεπε να δημιουργηθούν οι επαφές για τα πλήκτρα και τις γειώσεις. Για
τις επαφές και τις γειώσεις χρησιμοποιήθηκε αλουμινόχαρτο λόγω της αγωγιμότητας του. Τα παιδιά
έκοψαν μικρά κομμάτια αλουμινόχαρτο με το ψαλίδι, τα οποία στην συνέχεια κόλλησαν πάνω στα
πλήκτρα της κιθάρας και του πιάνου. Για τα ντραμς χρησιμοποιήθηκαν αλουμινένια ταψάκια μιας
χρήσης και πλαστικά καπάκια ποτηριών τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο.

Για την σύνδεση των πλήκτρων - επαφών και των γειώσεων με την πλακέτα makey makey χρησι-
μοποιήθηκε καλώδιο χαλκού με πλαστική μόνωση, καθώς και τα καλώδια που περιλαμβάνονται
στο σετ του makey makey. Ακολουθώντας τα σχηματικά που είχαμε ήδη φτιάξει, οι μαθητές και οι
μαθήτριες κόλλησαν την μία άκρη των καλωδίων στα πλήκτρα και τις επαφές των μουσικών ορ-
γάνων, βάζοντας αυτοκόλλητα σε κάθε καλώδιο για την θέση που πρέπει να έχει στο makey makey.

Η άλλη άκρη των καλωδίων τοποθετήθηκε στην αντίστοιχη υποδοχή του makey makey,  το οποίο
στεγαζόταν σε μια ειδική κατασκευή που δημιούργησαν οι μαθητές με δομικά στοιχεία  lego,  τα
οποία δανειστήκαμε από τον όμιλο ρομποτικής του σχολείου μας.

Εικόνα 12: Η σύνδεση των καλωδίων με το makey makey. Η πλακέτα βρίσκεται στεγασμένη στην κατασκευή με τα lego
τουβλάκια και τα καλώδια από την κιθάρα και τα ντραμς συνδέονται με τις κατάλληλες υποδοχές της. Για την γρήγορη και
εύκολη σύνδεση κάθε καλώδιο είναι σημειωμένο με αυτοκόλλητο στο οποίο αναγράφεται η υποδοχή στην οποία συνδέεται
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Στάδιο 5ο: Εκθέσεις

Μετά την κατασκευή και την δοκιμή των μουσικών οργάνων, οι μαθητές και οι μαθήτριες του ομί-
λου τα παρουσίασαν στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου σε ενδοσχολική έκθεση. Επίσης συμ-
μετείχαν στις εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκαν στο
ποτάμι της πόλης.

Εικόνα 13: Από την παρουσιάση των μουσικών οργάνων στην ενδοσχολική έκθεση

Εικόνα 14: Από την έκθεση στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος

Περισσότερες πληροφορίες: http://ioarvanit.mysch.gr/?p=630
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