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Περιγραφή της ιδέας
Οι  άνθρωποι  κατασκευάζουν  γέφυρες  από  πολύ
παλιά για να ξεπεράσουν εμπόδια όπως ποτάμια,
λίμνες,  θάλασσες, κοιλάδες. Από τις  γέφυρες περ-
νάν αυτοκίνητα, τρένα και πεζοί,  ενώ όταν αυτές
βρίσκονται πάνω από νερό, βάρκες και καράβια τις
διασχίζουν από κάτω. 

Όταν μια γέφυρα βρίσκεται πάνω από νερό και οι ακτές δεν έχουν πολύ ύψος, τότε και η
γέφυρα που τις ενώνει δεν βρίσκεται πολύ ψηλά από το νερό και εμποδίζει τα καράβια να
περάσουν  από κάτω.  Σε  αυτές τις  περιπτώσεις  κατασκευάζονται  κινητές γέφυρες,  οι
οποίες μπορούν να ανοίγουν με διάφορους τρόπους για να μην εμποδίζουν τα πλοία.
Υπάρχουν πολλά είδη κινητών γεφυρών: κρεμαστές, αναρτώμενες, περιστροφικές, πτυσ-
σόμενες, πλωτές, συρταρωτές όπως της Χαλκίδας στον πορθμό του Ευρίπου και άλλες. 

Η δική μας κατασκευή βρίσκεται πάνω από
έναν πορθμό. Ο πορθμός είναι μια στενή λω-
ρίδα  θάλασσας  που  χωρίζει  δυο  ακτές  και
ενώνει  δυο  μεγαλύτερες  θάλασσες.  Τα  κα-
ράβια  διασχίζουν  τον  πορθμό  για  να  πε-
ράσουν από την μια θάλασσα στην άλλη. Η
γέφυρα μας βασίζεται στις  κρεμαστές κινη-

τές γέφυρες, όπως αυτές που έχουν αρκετά μεσαιωνικά κάστρα και
είναι αυτόματη! Καταλαβαίνει από μόνη της πότε πλησιάζει ένα κα-
ράβι και ανοίγει, ενώ μόλις το καράβι περάσει από τον πορθμό κλεί-
νει πάλι μόνη της. 

Επίσης η κατασκευή μας έχει και μια αυτόματη πόρ-
τα η οποία ανοίγει όταν η γέφυρα είναι κατεβασμένη
και κλείνει όταν η γέφυρα ανοίγει. Έτσι ρυθμίζει την
κυκλοφορία των ανθρώπων πάνω στην γέφυρα. Η
κίνηση της γέφυρας και της πόρτας γίνεται με την
βοήθεια τριών μπομπίνων που τυλίγουν και ξετυλί-
γουν καλώδια. Δυο μπομπίνες ανοίγουν και κλείνουν
την γέφυρα,  ενώ μία μπομπίνα σηκώνει  και  κατε-
βάζει την πόρτα. Η κίνηση των μπομπίνων γίνεται
από έναν κινητήρα με την βοήθεια γραναζιών. Η κατασκευή μας, μια αυτόματη

κρεμαστή κινητή γέφυρα
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Για να πετύχουμε την αυτόματη λειτουργία χρησιμοποιούμε δυο αισθητήρες απόστασης
από την μία και την άλλη πλευρά του πορθμού. Όταν ένας από τους δυο αισθητήρες
αντιληφθεί κάποιο πλοίο να πλησιάζει  ενεργοποιεί τον κινητήρα και σηκώνει την γέφυρα,
ενώ ταυτόχρονα κλείνει την πόρτα και περιμένει μέχρι το πλοίο να εντοπιστεί από τον
άλλο αισθητήρα. Μόλις το εντοπίσει να βγαίνει από τον πορθμό ενεργοποιεί τον κινητήρα
αντίστροφα οπότε και η γέφυρα κατεβαίνει ενώ η πόρτα ανοίγει.

Περιγραφή της λειτουργίας
Όταν ένας από τους δύο αισθητήρες εντοπίσει κάποιο καράβι να πλησιάζει τότε 

1. μπαίνει σε λειτουργία ο κινητήρας για λίγα δευτερόλεπτα και γυρνάει τον άξονα 2
και μαζί του το γρανάζι Β.

2. Το γρανάζι Β κινεί το γρανάζι Α και μαζί του τον άξονα 1. Στον άξονα αυτό είναι
δυο μπομπίνες που καθώς γυρνάνε τυλίγουν τα καλώδια και σηκώνουν την γέφυρα.

3. Το γρανάζι Β κινεί και το γρανάζι Γ και μαζί του τον άξονα 3.

4. Το γρανάζι Γ κινεί το γρανάζι Δ και μαζί του τον άξονα 4. Εκεί βρίσκεται μια μπο-
μπίνα που καθώς γυρνάει ξετυλίγει το καλώδιο και κατεβάζει την πόρτα.

5. Όταν το καράβι περάσει από την άλλη πλευρά και εντοπιστεί από τον άλλο αισθη-
τήρα ο κινητήρας μπαίνει σε λειτουργία αντίστροφα και τώρα κατεβάζει την γέφυ-
ρα και ανοίγει την πόρτα.

Β
2

Α

1

3

Γ
4

Δ


	Η αυτόματη γέφυρα
	Περιγραφή της ιδέας
	Περιγραφή της λειτουργίας


