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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία δηµιουργήθηκε από πενταµελή οµάδα, που απαρτιζόταν από τις
(τότε) µαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης: Κρανιά Αθανασία, Νικολάου Χριστίνα,
Μαγκούτη Κατερίνα, Τέγου Μαρία, Χαρίση Στεργιανή και συντονιστή εκπαιδευτικό
τον Κορκή Άγγελο, και αναφέρεται σε βιβλιογραφική εργασία οµάδας µαθητών του
Γ.Λ. Πύλης Τρικάλων 31σελίδων, µε βασικούς άξονες: ήλιος,, ηλιακή ενέργεια,ηλιακές
λίµνες, ,ηλιακή ενέργεια και ηλιακά συστήµατα, ηλιακή ενέργεια για τα διαστηµόπλοι ,
ηλιακή ενέργεια για τα ιατρικά λέιζερ, υδρογόνο από την ηλιακή ενέργεια,
φωτοσύνθεση, αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας και σε εργαστηριακές κατασκευές ηλιακού
αυτοκινήτου, ηλιακού φούρνου, παγιδευτή ηλιακού φωτός, και µοντελοποίηση του
φαινόµενου του θερµοκηπίου.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Αέρια θερµοκηπίου, Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ∆ιοξείδιο του
άνθρακα, Ήλιος, Ηλιακή ενέργεια, Ηλιακό αυτοκίνητο, Θερµική ενέργεια, Υπεριώδης
ακτινοβολία, Υπέρυθρη ακτινοβολία, Φαινόµενο θερµοκηπίου, Φωτοβολταϊκό στοιχείο,
Φωτοσύνθεση

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η παρατήρηση από τους µαθητές της διαδικασίας
µετατροπής της ενέργειας από µια µορφή (ηλιακή) σε άλλη (θερµική, ηλεκτρική,
κινητική), καθώς και οι χρησιµοποίηση φωτοβολταϊκού στοιχείου µε αξιοποίηση της
ηλιακής ενέργειας ως ΑΠΕ.
Ταυτόχρονα η κατανόηση των αερίων του θερµοκηπίου και του φαινόµενου
γενικότερα.
ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Με την ευκαιρία της ολικής έκλειψης ηλίου της 29ης Μαρτίου 2006, που θα ήταν
ορατή και στην Ελλάδα, µόνο από το νησί των ∆ωδεκανήσων, το Καστελόριζο,
προκηρύχθηκε διαγωνισµός από το ΥΠΕΠΘ και συνδιοργανωτές το ∆ήµο
Πεταλούδων και τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ωδεκανήσου, µε τίτλο «Ήλιος και
ζωή» µε επιµέρους ενότητες :
• Ήλιος και Φυτά
• Ήλιος και Άνθρωπος
• Ήλιος και Ενέργεια
• Ήλιος και Υγεία
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό είχαν σχολεία µε ολιγοµελής οµάδες
µαθητών και συντονιστή εκπαιδευτικό, µε περιορισµό, κάθε οµάδα να ασχοληθεί µε
µια µόνο ενότητα.
Αµέσως στο Ενιαίο Λύκειο Πύλης, δηµιουργήθηκε πενταµελής οµάδα, που
απαρτιζόταν από τις (τότε) µαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης: Κρανιά Αθανασία,

4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ Ναύπλιο 12-14/12/2008

Νικολάου Χριστίνα, Μαγκούτη Κατερίνα, Τέγου Μαρία, Χαρίση Στεργιανή και
συντονιστή εκπαιδευτικό τον Κορκή Άγγελο, που ασχολήθηκε µε την ενότητα Ήλιος
και Ενέργεια.
Η τελική εργασία περιλάµβανε βιβλιογραφική εργασία 31σελίδων, µε βασικούς
άξονες :
 Ο ήλιος
 Ηλιακή Ενέργεια
o Ηλιακές Λίµνες
o Ηλιακή Ενέργεια και ηλιακά συστήµατα
o Ηλιακή Ενέργεια για τα διαστηµόπλοια
o Ηλιακή Ενέργεια για τα ιατρικά λέιζερ
o Υδρογόνο από την ηλιακή ενέργεια
 Φωτοσύνθεση
 Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας
 Το τέλειο εργοστάσιο
 Κατασκευή ηλιακού αυτοκινήτου
αλλά και εργαστηριακό κοµµάτι που αφορούσε στην κατασκευή :
 Παγιδευτή φωτός
 Ηλιακό φούρνο
 Μοντελοποίηση του φαινόµενου του θερµοκηπίου
 Ηλιακού αυτοκινήτου.
Πιο αναλυτικά, όσον αφορά το βιβλιογραφικό κοµµάτι, µε κύρια πηγή το internet,
άρθρα από περιοδικά και εφηµερίδες, αλλά και επιστηµονικά συγγράµµατα,
συντάχθηκε εργασία που δίνει πληροφορίες για τον ήλιο, για την ενέργεια που
πηγάζει από αυτόν, αλλά και τεχνολογικές εφαρµογές όπως οι ηλιακές λίµνες στις
οποίες αποθηκεύεται θερµική ενέργεια για να χρησιµοποιηθεί αργότερα κυρίως για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. ∆ίνονται στοιχεία για τα ηλιακά συστήµατα
(ενεργητικά και παθητικά) καθώς επίσης για την εφαρµογή τους στην Ελλάδα.
Μπορεί κάποιος να ενηµερωθεί για τον τρόπο µε τον οποίο τα διαστηµόπλοια και οι
δορυφόροι, εξασφαλίζουν την απαιτούµενη ενέργεια (από τον ήλιο) για την οµαλή
και εύρυθµη λειτουργία τους, όπως βέβαια και για διάφορες άλλες τεχνολογικές
εφαρµογές σε επιστήµες όπως η ιατρική, ή η παραγωγή καύσιµου υδρογόνου (Η) µε
ηλεκτρόλυση νερού όπου χρησιµοποιείται ως πηγή ενέργειας ο ήλιος.
Υπάρχουν στοιχεία για την φωτοσύνθεση, µέσω της οποίας εισέρχεται η ενέργεια
που διακινείται στο ευρύτερο οικοσύστηµα που υπάρχει (βιόσφαιρα), αλλά και
πληροφορίες για την κατασκευή ηλιακού αυτοκινήτου.
Όσον αφορά το εργαστηριακό τµήµα της εργασίας, αναφέρονται οι στόχοι, οι
απαραίτητες γνώσεις, τα απαιτούµενα όργανα και συσκευές, καθώς και οδηγίες
κατασκευής ηλιακού φούρνου, παγιδευτή φωτός, ηλιακού αυτοκινήτου.
Πιο αναλυτικά, ο παγιδευτής φωτός βοηθά στο να αντιληφθούµε την απορρόφηση
ηλιακού φωτός, µε τον φούρνο µπορούµε να συνειδητοποιήσουµε έναν «οικολογικό»
τρόπο µαγειρέµατος, µε το ηλιακό αυτοκίνητο µπορούµε να αντιληφθούµε
εναλλακτικούς τρόπους χρήσης της ηλιακής ενέργειας, ενώ µε τη µοντελοποίηση του
φαινόµενου του θερµοκηπίου καταλαβαίνουµε την αναγκαιότητα της ύπαρξης του,
αλλά και τα προβλήµατα από την έξαρση και επιδείνωση του.
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ΠΕΙΡΑΜΑ 1: ΠΑΓΙ∆ΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ!
ΣΤΟΧΟΣ:
Να παρατηρηθεί η απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
Ηλιακή ενέργεια
Ανανεώσιµες – Μη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
∆ύο χάρτινα κουτιά
∆ύο πλαστικά παράθυρα (π.χ. διαφάνειες)
∆ύο θερµόµετρα
Ένα κοµµάτι χαρτόνι
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
1. Πραγµατοποιείστε τη διάταξη του σχήµατος.
2. Τοποθετείστε τα θερµόµετρα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκεται ο βολβός του
θερµοµέτρου µέσα στο κουτί και το υπόλοιπο µέρος έξω από αυτό για να
µπορείτε να διαβάζετε τη θερµοκρασία.
3. Όταν τα θερµόµετρα σταθεροποιηθούν, καταγράψτε την αρχική θερµοκρασία στο
κάθε κουτί.
4. Στη συνέχεια, τοποθετείστε τα κουτιά στον ήλιο έτσι, ώστε τα παράθυρα να
αντικρίζουν τον ήλιο. Βεβαιωθείτε ότι τα έχετε τοποθετήσει σε µέρος, το οποίο δε
θα καλυφθεί µε σκιά στα επόµενα 30 λεπτά.
5. Καταγράψτε τη θερµοκρασία κάθε κουτιού κάθε 5 λεπτά για 30 λεπτά συνολικά.
Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.
Χρόνος (min)

Πρώτο κουτί
Θερµοκρασία (ο C)

∆εύτερο κουτί
Θερµοκρασία (ο C)

0
5
10
15
20
25
30
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Σηµείωση: Στη συνέχεια παραθέτουµε µία γραφική παράσταση, που προέκυψε από
µετρήσεις που πήραµε χρησιµοποιώντας σαν καταγραφέα θερµοκρασιών τους
αισθητήρες θερµοκρασίας του Multilog. H  αντιστοιχεί στο κλειστό κουτί και η 
στο ανοικτό (χωρίς να σκεπάζεται η διαφάνεια). Η πτώση της θερµοκρασίας άρχισε
όταν ο ήλιος σταµάτησε να πέφτει στη θέση που ήταν τα κουτιά.

ΠΕΙΡΑΜΑ 2: ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ:
Να παρατηρηθούν οι µετατροπές ενέργειας από µία µορφή σε άλλη.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
Ηλιακή – Θερµική ενέργεια
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
Ένα κουτί πίτσας
Μαύρο χαρτόνι
Αλουµινόχαρτο
∆ιαφανές πλαστικό
Μη τοξική κόλλα
Κολλητική ταινία
Ένα ξύλινο υποστήριγµα
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
1. Σχεδιάστε ένα περιθώριο περίπου 3 cm στις τέσσερις πλευρές της επάνω όψης
του κουτιού. Κόψτε κατά µήκος των τριών πλευρών, αφήνοντας την πίσω πλευρά
χωρίς να την πειράξετε (Σχήµα 1).
2. ∆ιπλώστε προσεκτικά κατά µήκος της γραµµής της τέταρτης πλευράς (Σχήµα 2),
ώστε να σχηµατιστεί ένα πτερύγιο. Με ένα κοµµάτι από αλουµινόχαρτο, καλύψτε
το εσωτερικό του πτερυγίου. Κολλήστε το, αφού πρώτα ισιώσετε τελείως το
αλουµινόχαρτο.
3. Κόψτε ένα κοµµάτι πλαστικού έτσι, ώστε να εφαρµόζει στο άνοιγµα που
δηµιουργήσαµε κόβοντας το πτερύγιο. Το πλαστικό πρέπει να κοπεί λίγο
µεγαλύτερο από το άνοιγµα, για να µπορεί να στερεωθεί µε κολλητική ταινία στο
µέσα µέρος του ανοίγµατος. Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό έχει εφαρµόσει καλά
και ότι ο αέρας δεν µπορεί να βγει από το εσωτερικό του κουτιού.
4. Καλύψτε το εσωτερικό του κουτιού µε ένα κοµµάτι από αλουµινόχαρτο, το οποίο
θα κολλήσετε προσεκτικά. Στη συνέχεια, καλύψτε το αλουµινόχαρτο µε µαύρο
χαρτόνι, το οποίο θα στερεώσετε µε κολλητική ταινία (Σχήµα 3).
5. Κλείστε το καπάκι (παράθυρο) του κουτιού και στερεώστε κατάλληλα το
πτερύγιο µε το ξύλινο υποστήριγµα. Στρέψτε το προς τον ήλιο και προσαρµόστε
το έτσι, ώστε να ανακλά τη µέγιστη ακτινοβολία.
Παρατήρηση: Ο φούρνος που κατασκευάσαµε µπορεί να φτάσει στη θερµοκρασία
των 275ºC. Η θερµοκρασία αυτή είναι αρκετή για να µαγειρέψετε. Στην περίπτωση
αυτή, θα χρειαστεί να προθερµάνετε το φούρνο για περίπου µισή ώρα και να ψήσετε
το φαγητό για διπλάσιο χρόνο από ό,τι συνήθως.
Περισσότερες πληροφορίες και λεπτοµέρειες για ηλιακούς φούρνους µπορεί
κανείς να βρει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ρεθύµνου:
http://9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/2nd_sci.fair_.htm

ΠΕΙΡΑΜΑ 3: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΣΤΟΧΟΣ:
Να παρατηρηθεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου στο εργαστήριο.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
Φαινόµενο θερµοκηπίου
Υπεριώδης ακτινοβολία
Αέρια θερµοκηπίου – ∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
∆ύο γυάλινα ποτήρια
∆ύο µικρά κοµµάτια χαρτόνι
Ένα κοµµάτι πλαστικού για πώµα
Ένα λαστιχάκι ή κολλητική ταινία
∆ύο θερµόµετρα
Μία λάµπα
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
1. Πραγµατοποιείστε τη διάταξη του σχήµατος.
2. Χρησιµοποιείστε τα κοµµατάκια από χαρτόνι για να καλύψετε το βολβό των
θερµοµέτρων από τη λάµπα. Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα δύο θερµόµετρα δεν
είναι από την πλευρά της λάµπας.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα δύο µπουκάλια απέχουν ίση απόσταση από τη λάµπα (περίπου
2 cm) και ότι τα θερµόµετρα είναι τοποθετηµένα στην ίδια θέση σε σχέση µε τη
λάµπα.
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4. Κάθε δύο λεπτά να διαβάζετε την ένδειξη των θερµοµέτρων. Να διαβάζετε πάντα
το ίδιο θερµόµετρο πρώτα. Καταγράψτε τις µετρήσεις σας στον παρακάτω
πίνακα.
Χρόνος (min)

Πρώτο µπουκάλι
Θερµοκρασία (ο C)

∆εύτερο µπουκάλι
Θερµοκρασία (ο C)

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

Παρατήρηση: Στις φωτογραφίες φαίνονται τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις που
κάναµε κατά τη δοκιµή του πειράµατος. Και στις τρεις χρησιµοποιήσαµε για τη
µέτρηση της θερµοκρασίας των δύο δοχείων τους αισθητήρες του Multilog, για να
έχουµε µεγαλύτερη ακρίβεια και για να µπορέσουµε να µεταφέρουµε σε γραφική
παράσταση τα συγκριτικά αποτελέσµατα.
 Στην 1η είχαµε τα δύο δοχεία κενά, όπως αναφέρεται στην πειραµατική διαδικασία
που περιγράφεται παραπάνω, το ένα ήταν σκεπασµένο µε διαφανή µεµβράνη ενώ το
άλλο όχι.
 Στην 2η προσθέσαµε ίση ποσότητα νερού στα δύο δοχεία και το ένα συνέχισε να
είναι σκεπασµένο µε διαφανή µεµβράνη ενώ το άλλο όχι.
 Στην 3η προσθέσαµε ίση ποσότητα νερού στα δοχεία και στο ένα τοποθετήσαµε
ένα µικρό διάφανο δοχείο που επέπλεε στο νερό και περιείχε µικρά κοµµάτια και
σκόνη κιµωλίας µε υδροχλωρικό οξύ για παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Τώρα
και τα δύο δοχεία ήταν σκεπασµένα µε διαφανή µεµβράνη, µε σκοπό να δούµε την
επίδραση του CO2 στη θερµοκρασία του κλειστού συστήµατος.
 Τα αποτελέσµατα φαίνονται στις τρεις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν.
Στα δοχεία που εµφανίζεται το φαινόµενο του θερµοκηπίου αντιστοιχούν οι γραφικές
παραστάσεις µε αριθµό , ενώ στα άλλα αυτές µε αριθµό . Στην 3η, η µεγαλύτερη
κλίση της καµπύλης που παρατηρείται ανάµεσα στα βέλη οφείλεται στην αυξηµένη
παραγωγή CO2 λόγω της αντίδρασης, ενώ όταν σταθεροποιείται η ποσότητα του CO2,
οι καµπύλες γίνονται σχεδόν παράλληλες.

4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ Ναύπλιο 12-14/12/2008

ΗΛΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η επιλογή των συσκευών έγινε µε γνώµονα την καλύτερη λειτουργία της
συνδεσµολογίας (αγορά φωτοβολταϊκού, αγορά αυτοκινήτου, σύνδεση, τρόπο
µετάδοσης ενέργειας και τελικής κίνησης).
Το συγκεκριµένο φωτοβολταϊκό αποδίδει µέγιστη ισχύ 10 w όταν:
1. η κλίση τοποθέτησης του φωτοβολταϊκού είναι η σωστή, ανάλογα µε
το γεωγραφικό πλάτος του τόπου και την εποχή.
2. αληθής µεσηµβρία (κάθετες ακτίνες ήλιου)
3. πλήρης ηλιοφάνεια
∆εν διαθέτουµε πυρανόµετρο για να µετρηθεί η ηλιοφάνεια (ένταση φωτεινής
ακτινοβολίας).
Σε οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, η ισχύς (Ρ)και η τάση (V) του PV cell είναι
διαφορετικές και µικρότερες της αναγραφόµενης µέγιστης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η εργασία αυτή βραβεύτηκε, παρουσιάστηκε στο κεντρικό αµφιθέατρο του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, και δόθηκε η ευκαιρία στις µαθήτριες και στον συντονιστή
εκπαιδευτικό να παρακολουθήσουν από το Καστελόριζο την ολική έκλειψη ηλίου στις
29/03/2006.
Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η εργασία, βοήθησαν µε
διάφορους τρόπους αρκετά πρόσωπα από διάφορους φορείς και θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους: Μαγκούτη ∆ηµήτρη, Μερεντίτη Μαργαρίτα, Μπίτσιος Σεραφείµ, Ντάνης Αντώνης,
Τζιότζιου Ελένη, Τσαφογιάννη Βαγγέλη καθώς και στα µέλη του ΚΠΕ Μουζακίου για την
ηθική ,υλική, πρακτική , ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια παρείχαν.(Τα ονόµατα αναφέρονται
όχι µε αξιολογική αλλά µε αλφαβητική σειρά, χωρίς να παραθέτω τίτλους και ιδιότητες.)
Η συνολική εργασία έχει σταλεί στο περιοδικό της ΠΕΕΚΠΕ, ενώ για οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία το προσωπικό µου email είναι akorkiς@sch.gr
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