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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Σχολικών Βραβείων ο Ηλεκτρονικός 

Τομέας συμμετέχει με την κατασκευή μιας μακέτας ενός Υδροηλεκτρικού 

Φράγματος που λειτουργεί και με Ηλιακή Ενέργεια.  

Η επιλογή  της συγκεκριμένης εργασίας έγινε με αφορμή μια δημοσίευση 

στον τύπο ενός διαγωνισμού για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από 

ιδιώτες, για κατασκευή μικρών παραγωγικών μονάδων ηλεκτρικής 

ενέργειας.   

Βασικοί στόχοι της συμμετοχής μας : 

• Να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τις ήπιες μορφές 

ενέργειας,  

• Να προσφέρει στους μαθητές τεχνικές πληροφορίες και δεξιότητες 

ώστε να αποκτήσουν εφόδια χρήσιμα για την ένταξή τους στην αγορά 

εργασίας. 

• Να οδηγήσει τους μαθητές να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας, 

υπευθυνότητας και συλλογικής ευθύνης. 

• Να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να γνωρίσουν άλλες πηγές 

ενέργειας.  

• Να βοηθήσει τους μαθητές να αντιληφθούν τις τεχνικές διαδικασίες 

και την αλληλεξάρτηση των διαφόρων συστημάτων. 
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Η καλή διάθεση των μαθητών, η αγάπη και το μεράκι για δουλειά, για 
έρευνα και αναζήτηση, η παρουσίαση και η έκθεση του έργου  θα τους 
κάνει να νιώσουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και υπερήφανοι για το 
δημιούργημά τους. 
 
 
1. Περιγραφή της Εργασίας 
 
Ι.  Κατάλογος Υλικών – Κοστολόγιο 
 
Ένα φωτοβολταϊκό 10 W. Τιμή:……………………………………..100 Ευρώ  
Ένα τ.μ. φελιζόλ 6 εκ. Τιμή:……………………………………………..20 Ευρώ 
Βάση στήριξης. Τιμή:………………………………………………………..130 Ευρώ 
Αντλίες νερού. Τιμή: ……………………………………………………….150 Ευρώ 
Δύο ηλεκτρογεννήτριες των 12 V. Τιμή: ………………………..60 Ευρώ 
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Τιμή:………………………………………..75 Ευρώ 
Χρώματα. Τιμή:……………………………………………………………………49 Ευρώ 
Πολυεστέρας. Τιμή:……………………………………………………………56 Ευρώ 
Σωλήνες. Τιμή:…………………………………………………………………..40 Ευρώ 
Όργανα μέτρησης. Τιμή:…………………………………………………….70 Ευρώ 
Διακόπτες. Τιμή:………………………………………………………………. 60 Ευρώ 
 
Σύνολο…………………………………………………………………………………810 Ευρώ 
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ΙΙ. Πορεία Εργασίας 
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2. Φαινόμενα στα οποία στηρίχθηκε η εργασία μας 
 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, οι μαθητές χρειάστηκε να 
<<ξεσκονίσουν>>  γνώσεις από προηγούμενες τάξεις αλλά και να 
αναζητήσουν πληροφορίες για πιο ειδικά τεχνικά θέματα, όπως:   
Ι.    Παραγωγή ηλ. ρεύματος -Αρχή λειτουργίας της γεννήτριας. 
ΙΙ.  Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα εναλλασσόμενου ρεύματος. 
ΙΙΙ. Η Ανάγκη του μετασχηματισμού της τάσης.   
ΙV. Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από το Νερό 

 V. Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από τον Ήλιο 
 Επίσης χρειάστηκε να εκτελεστούν εργασίες μηχανολογικής φύσης, 
(όπως για παράδειγμα η συγκόλληση χαλκοσωλήνων) για τις οποίες 
αναζητήθηκε τεχνογνωσία αλλά και εξοπλισμός στα εργαστήρια του 
Μηχανολογικού τομέα. 
 Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε όμως στην πολύ ιδιαίτερη σχέση των 
Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με το Περιβάλλον.  

Με την πρόοδο του πολιτισμού ο άνθρωπος τελειοποίησε πολλές 
από τις τεχνικές που του επέτρεψαν να εκμεταλλεύεται αποδοτικότερα 
τις ενεργειακές του πηγές. Στράφηκε έτσι στα ορυκτά καύσιμα και 
εκμεταλλεύτηκε όσα ο ήλιος, η φωτοσύνθεση και οι διαδικασίες 
αποσύνθεσης της έμβιας ύλης είχαν αποθηκεύσει στα έγκατα της γης 
στη διάρκεια χιλιετηρίδων. 

Η παραγωγική ικανότητά του αυξήθηκε θεαματικά, όμως η 
αλόγιστη χρήση των καυσίμων αυτών, είχε σαν αποτέλεσμα σοβαρά 
περιβαλλοντικά προβλήματα από την καύση τους. Επίσης με την πάροδο 
των χρόνων εκφράζονταν όλο και μεγαλύτερη ανησυχία για την επάρκειά 
τους. Οι ήπιες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, είναι πρακτικά 
ανεξάντλητες και συμβάλουν στη μείωση της εξάρτησης από 
συμβατικούς ενεργειακούς πόρους. 

Οι εγκαταστάσεις και η λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρικής 
ενέργειας, επηρεάζουν το οικολογικό τους περιβάλλον. Ειδικότερα 
επηρεάζουν: 

• Την ποιότητα του αέρα. 
• Την ποιότητα των νερών. 
• Το θαλάσσιο περιβάλλον. 
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• Την άγρια φύση. 
• Τους χώρους αναψυχής. 
• Τους αρχαιολογικούς και τους ιστορικούς χώρους. 
• Την αισθητική. 

Κάθε επιλογή έχει το κόστος της. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία 
των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τους περιορισμούς που θέτει το περιβάλλον, μια και αυτό αποτελεί 
προϋπόθεση για ισόρροπη και ανατροφοδοτούμενη οικονομική 
ανάπτυξη.  

  
 

3. Τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας της εργασίας μας 
 
 Η αρχική ιδέα, τα κατασκευαστικά σχέδια, τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα στάδια υλοποίησης του έργου 
αποφασίστηκαν  μετά από συζήτηση και προβληματισμό μεταξύ των 
μαθητών και των καθηγητών τους. Μάλιστα έγιναν αρκετές αλλαγές στις 
αρχικές επιλογές, ιδιαίτερα σε μηχανολογικά θέματα, σε μια διαρκή 
αναζήτηση της καλύτερης λύσης στα κατασκευαστικά προβλήματα που 
προέκυπταν. 
 Οι πηγές πληροφόρησής μας : 

 Η βιβλιοθήκη του σχολείου ( βιβλιογραφία & διαδίκτυο) 
 Άρθρα περιοδικών και εφημερίδων 
 Συζητήσεις με ειδικούς 

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι η εργασία θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως εποπτικό υλικό διδασκαλίας γιατί όλοι οι μηχανισμοί 
του είναι εμφανείς και με διαφορετικούς  χρωματισμούς. Επίσης μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και για εργαστηριακές ασκήσεις ελέγχου – 
συντήρησης - ρύθμισης και επισκευών.  
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Επιβλέποντες εκπ/κοί 
 
Βαλλιανάτος Ευάγγελος ΠΕ 12 Φυσικός Ρ/Η 
Ντάλλας Θωμάς ΠΕ 17 Ηλεκτρονικός 
 
Μαθητές 
 
Σερμετζέλης Παναγιώτης 
Θεοδωράκης Ιωάννης 
Κόκκινος Γεώργιος 
Μωραΐτης Λάμπρος 
Κούσουλας Σπυρίδων 
Σέρβος Χρήστος 
  
 
 
 
 
 

 


