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Σχ. Έτος: 2015-2016. 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 11o Γυμνάσιο Ιωαννίνων 
Τμήμα: Γ1 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:  

Περιβάλλον και εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Ηλεκτροδότηση οικισμού από φωτοβολταϊκό πάρκο» 
 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 
ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΜΑΡΚΕΛΛΑ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΖΩΓΑΚΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΛΕΤΣΟΣ  
ΘΩΜΑΣ 

ΓΗΤΑ  
ΜΑΡΙΝΑ 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

ΖΩΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΙΑΚΟΣ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

ΓΚΑΝΑΡΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΔΕΛΛΑΣ  
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΘΩΜΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ 
ΜΑΡΙΑ 

ΓΚΟΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ 
ΕΛΕΝΑ 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΠΟΖΙΑΡΗ 
ΚΑΣΣΙΑΝΗ 

ΓΚΟΥΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΖΙΑΚΑ  
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 

ΚΑΡΙΤΣΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΝΤΟΒΩΝΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΓΟΤΣΗ  
ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΖΙΩΓΑ  
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

ΚΩΛΕΤΣΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:   
  Βασαγιώργης Νικόλαος  (ΠΕ 17.03 - Ηλ/γος ΑΣΕΤΕΜ) 
Εισαγωγή 
Βασικός σκοπός της δράσης ήταν οι μαθητές να αντιληφθούν τη σημασία της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη κάλυψη βασικών ενεργειακών αναγκών του 
ανθρώπινου πολιτισμού. Με την ενασχόλησή τους με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα απέκτησαν γνώσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας ενός 
φωτοβολταϊκού συστήματος (σχεδιασμός – αρχή λειτουργίας), ανέπτυξαν  πρακτικές 
δεξιότητες υλοποιώντας μια λειτουργική μικρογραφία του και προβληματίστηκαν 
ερευνώντας το βαθμό απόδοσης ενός τέτοιου συστήματος, την οικονομική 
βιωσιμότητα μιας τέτοιας εγκατάστασης, την ανάγκη ύπαρξης οικονομικών 
κινήτρων,  την ωφέλεια για το περιβάλλον και τον άνθρωπο από την εκμετάλλευση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 
Πορεία εργασίας 

1. Παρουσίαση θέματος 
2. Εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
3. Χωρισμός μαθητών σε ομάδες 
4. Μελέτη και παρουσίαση εργασιών σχετικά με τα είδη των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 
5. Ανάλυση και μελέτη της αρχής λειτουργίας και των εγκαταστάσεων Φ/Β 

συστημάτων 
6. Προβολή video σχετικών με τα φωτοβολταϊκά συστήματα 
7. Κατασκευή ομοιώματος Φ/Β πάρκου 
8. Εξαγωγή συμπερασμάτων και αυτοαξιολόγηση της δράσης 
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Συνοπτική παρουσίαση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 
 
Ορισμός: ΑΠΕ ονομάζονται οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η 
ηλιακή, η αιολική, η γεωθερμική, η υδραυλική και η βιομάζα. 
 1. Ηλιακή ενέργεια: Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων 
μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο 
- Παθητικά ηλιακά συστήματα (Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων): Εκμετάλλευση 
των φυσικών φαινόμενων μετάδοσης της θερμότητας και του φωτός  που 
παρατηρούνται από την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω σε διάφορες 
επιφάνειες τις οποίες διαπερνά. Η Ηλιακή ενέργεια απορροφάται απευθείας από το 
κτίριο και παγιδεύεται μέσα σε αυτό. Διακρίνονται σε παθητικά ηλιακά συστήματα: 
α. άμεσου ηλιακού κέρδους 
β. έμμεσου ηλιακού κέρδους 
γ. ηλιακό σύστημα τύπου θερμοκηπίου 
- Ενεργητικά ηλιακά συστήματα: Οι βασικές λειτουργίες ενός ενεργητικού ηλιακού 
συστήματος είναι: 
1. Συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας και παγίδευση της θερμικής ενέργειας 
2. Αποθήκευση της θερμικής ενέργειας 
3. Χρήση της θερμικής ενέργειας για θέρμανση του κτιρίου ή για παραγωγή ζεστού 
νερού χρήσης 
Εφαρμογές: Ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση – Ηλιακοί θερμοσίφωνες 
-Φωτοβολταϊκά συστήματα: Απευθείας μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε 
ηλεκτρικό ρεύμα. 
2. Αιολική ενέργεια: Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκμετάλλευσης της αιολικής 
ενέργειας είναι τα ιστιοφόρα και οι ανεμόμυλοι.  Σήμερα χρησιμοποιούνται οι 
ανεμογεννήτριες οι οποίες είναι μηχανές που μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του 
ανέμου σε ηλεκτρική. Στο πρώτο στάδιο μέσω της πτερωτής έχουμε μετατροπή της 
κινητικής ενέργειας του ανέμου σε μηχανική και στο δεύτερο στάδιο μέσω της 
γεννήτριας μετατροπή της μηχανικής σε ηλεκτρική. 
3. Υδραυλική ενέργεια: Εκμεταλλεύσιμη ενέργεια μπορούμε να πάρουμε από τη 
δυναμική και κινητική ενέργεια του νερού. Στην αρχαιότητα αυτό επιτυγχάνονταν με  
τους υδροτροχούς – υδρόμυλους που χρησιμοποιήθηκαν για την άλεση των 
δημητριακών, διαμόρφωση μετάλλων, κοπή ξύλων και μαρμάρων, στην  
υφαντουργία, στην ανύψωση υλικών, στην εξόρυξη μεταλλευμάτων και για τη 
λειτουργία μηχανικών εργαλείων. Σήμερα χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, όπως επίσης για τον ίδιο 
σκοπό χρησιμοποιούνται  διατάξεις για την εκμετάλλευση της ενέργειας των κυμάτων 
και της παλίρροιας. (Φαινόμενο όπου αποσύρεται η θάλασσα –άμπωτη- και μετά από 
ορισμένες ώρες επιστρέφει – πλημμυρίδα-  το οποίο οφείλεται σε δυνάμεις που 
δημιουργούνται στις υδάτινες μάζες από το πεδίο βαρύτητας –έλξη του ήλιου και της 
σελήνης- καθώς και από την περιστροφή της γης. 
4. Γεωθερμική ενέργεια: Ονομάζεται η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το 
εσωτερικό της γης και σχετίζεται με την ηφαιστειακή δράση και τις ιδιαίτερες 
γεωλογικές και γεωτεκτονικές συνθήκες της κάθε περιοχής . Βρίσκει εφαρμογή στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη γεωργία, στη βιομηχανία, στην κτηνοτροφία και 
στον κλιματισμό χώρων με χρήση της αβαθούς ή ήπιας γεωθερμίας. 
5. Βιομάζα: Ονομάζεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το 
φυτικό κόσμο και αποτελεί αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των 
φυτικών οργανισμών. Μετατρέπεται σε καύσιμο όπως το βιοαέριο, το βιοντήζελ, η 
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αιθανόλη και η μεθανόλη. Βρίσκει εφαρμογές στη θέρμανση-ψύξη χώρων, στην 
παραγωγή ηλεκτρισμού, στην παραγωγή υγρών και αερίων καυσίμων. 
 
Φωτοβολταϊκά συστήματα 
 
Ορολογία: 
Φωτοβολταϊκό φαινόμενο ονομάζεται η άμεση μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε 
ηλεκτρική τάση. Για ευκολία, συνήθως χρησιμοποιούμε τη σύντμηση Φ/Β για τη 
λέξη“φωτοβολταϊκό” (photovoltaic - PV).  
   
Φωτοβολταϊκό στοιχείο: Η ηλεκτρονική διάταξη που παράγει ηλεκτρική ενέργεια όταν 
δέχεται ακτινοβολία. Λέγεται ακόμα Φ/Β κύτταρο ή Φ/Β κυψέλη (PV cell).    
 
Φωτοβολταϊκό πλαίσιο: Ένα σύνολο Φ/Β στοιχείων που είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένα. 
Αποτελεί τη βασική δομική μονάδα της Φ/Β γεννήτριας (PV module).  
 
Φωτοβολταϊκό πανέλο: Ένα ή περισσότερα Φ/Β πλαίσια, που έχουν προκατασκευαστεί και 
συναρμολογηθεί σε ενιαία κατασκευή, έτοιμη για να εγκατασταθεί σε Φ/Β εγκατάσταση (PV 
panel).  
   
Φωτοβολταϊκή συστοιχία: Μια ομάδα από Φ/Β πλαίσια ή πανέλα με ηλεκτρική 
αλληλοσύνδεση, τοποθετημένα συνήθως σε κοινή κατασκευή στήριξης (PV array). 
    
Φωτοβολταϊκή γεννήτρια: Το τμήμα μιας Φ/Β εγκατάστασης που περιέχει Φ/Β στοιχεία και 
παράγει συνεχές ρεύμα (PV generator).    
 
Αντιστροφέας(inverter): Ηλεκτρονική συσκευή που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε 
εναλλασσόμενο.    
 
Ρυθμιστής φόρτισης(charge controller): Συσκευή που χρησιμοποιείται σε αυτόνομα 
συστήματα για να ρυθμίζει τη φόρτιση των συσσωρευτών.    
 
kW(κιλοβάτ): μονάδα ισχύος[1 kW = 1.000 Watt, 1 MW = 1.000 kW]    
kWp(κιλοβάτ πικ-peak): μονάδα ονομαστικής ισχύος του φωτοβολταϊκού(ίδιο με τοkW)    
kWh(κιλοβατώρα): μονάδα ενέργειας   
 
Αρχή λειτουργίας 
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Ετήσια παραγωγή ενέργειας (κιλοβατώρες ανά κιλοβάτ εγκατεστημένης Φ/Β ισχύος) 
 
 

 Σύνδεσμοι (video) 
§ Φωτοβολταϊκά Πάνελ-Κουμαρόπουλος Χρήστος 

https://www.youtube.com/watch?v=OPfC7bE27us 
 
§ Ρεύμα με ένα φωτοβολταϊκό 130 W 

https://www.youtube.com/watch?v=Lgz2dmK0DvA 
 
§ Aυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, τα βασικά χαρακτηριστικά 

https://www.youtube.com/watch?v=aSlk6iH_HR4 
 
§ Ρεύμα χωρίς τη ΔΕΗ με 2 φωτοβολταϊκά 

https://www.youtube.com/watch?v=vOfX5V-dAqA 
 
Κατασκευή ομοιώματος Φ/Β πάρκου  
 
Λειτουργική μακέτα φωτοβολταϊκού πάρκου με κινούμενα φωτοβολταϊκά στοιχεία . 
Το κάθε φωτοβολταϊκο στοιχείο παράγει τάση 0.45 V. Τα στοιχεία είναι συνδεμένα 
σε σειρά και μπορούν να παράγουν συνολική τάση περίπου 4.5 V.  Με αυτή την τάση 
φορτίζουν 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες συνδεμένες σε σειρά, συνολικής τάσης 2.4 
V. Με τον διακόπτη στην αριστερή θέση πραγματοποιείται φόρτιση των μπαταριών, 
ενώ τοποθετώντας τον στη δεξιά θέση, οι μπαταρίες παρέχουν ενέργεια στο δημοτικό 
φωτισμό ενός μικρού οικισμού (9 LED παράλληλα συνδεμένα). Με τη χρήση μοχλού 
και ενός συστήματος γραναζιών και οδοντωτών στελεχών (οδοντωτού κανόνα), τα 
φωτοβολταϊκά στοιχεία μπορούν να προσανατολίζονται προς τον ήλιο. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OPfC7bE27us
https://www.youtube.com/watch?v=Lgz2dmK0DvA
https://www.youtube.com/watch?v=aSlk6iH_HR4
https://www.youtube.com/watch?v=vOfX5V-dAqA
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Πίνακας βασικών υλικών 
 
1 κομμάτι φελιζόλ διαστάσεων 1020 x 600 x 25 mm για βάση μακέτας 
2 κομμάτια φελιζόλ διαστάσεων 300 x 20 x 20 mm για κατασκευή σπιτιών οικισμού 
4 χαρτονένια φύλλα διαστάσεων 200 x 34 x 0.5 mm για σκεπές σπιτιών 
1 θήκη μπαταριών ΑΑ με κλιπ σύνδεσης ακροδεκτών μπαταρίας τύπου 9 V 
2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑ των 1.2 V 
1 κομμάτι ξύλου κόντρα πλακέ διαστάσεων 600 x 300 x 10mm για βάση Φ/Β πάρκου 
1 κομμάτι ξύλου κόντρα πλακέ διαστάσεων 230 x 25 x 4 mm 
Καδρονάκια διαφόρων διαστάσεων 
9 ξύλινοι άξονες Φ3mm και μήκους 60 mm 
12 γρανάζια 40 δοντιών 
12 οδοντωτά στελέχη 
10 μεταλλικά στελέχη μορφής Π 5x2 τρυπών 
6 μεταλλικά στελέχη μορφής Γ 1x1 τρυπών 
10 φωτοβολταϊκά στοιχεία 0.45 V 
1 μεταλλικό στέλεχος 15 τρυπών 
1 συρταρωτό διακόπτη 6 επαφών 
1 δίοδο 
9 κίτρινα LED 
Χάλκινος αγωγός διαμέτρου 0.3 mm 
2.5m καλώδιο 2 αγωγών (κόκκινο – μαύρο) 
20 ακροδέκτες θηλιά 
Μπρούτζινοι οδηγοί, ροδέλες Μ4 
Κατσαβιδόβιδες Μ4, παξιμάδια Μ4, λαμαρινόβιδες, νοβοπανόβιδες,  
 
Κόστος κατασκευής: 120 ευρώ 
 
Τελική μορφή κατασκευής 
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Πηγές πληροφόρησης 
 
- Βόκας-Κότσαλος-Κουτουλάκος, Ηλεκτρική Ενέργεια & Περιβάλλον Β ΤΕΕ 1ου 
κύκλου, ΟΕΔΒ 2000 
-  http://www.cres.gr/kape/index.htm 
  
 

http://www.cres.gr/kape/index.htm

