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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑΤΑ



ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

• Επιλέξαμε μία κατασκευή η οποία θα χρησιμοποιεί άμεσα ηλιακή ενέργεια, 

ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους θεατές σχετικά με τα πλεονεκτήματα, τα 

μειονεκτήματα αλλά και τη σωστή χρήση της.

• Είναι ένας σημαντικός τύπος ενέργειας, αφού είναι ανανεώσιμη και δεν 

απελευθερώνει αέρια θερμοκηπίου (δε ρυπαίνει την ατμόσφαιρα).

• Ωστόσο, ένα βασικό της μειονέκτημα είναι η έλλειψή της το χειμώνα, κάτι που 

καθιστά σχεδόν αδύνατη τη χρήση της εάν το ηλιακό πανελ δεν έχει 
συγκεντρώσει αρκετή ενέργεια…



ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ: ΤΟ ΜΕΣΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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• Το ηλιακό πάνελ (ή φωτοβολταϊκό) είναι ένα ειδικό 

μεταλλικό εξάρτημα, το οποίο απορροφά τις ηλιακές 

ακτίνες, καθώς προσπίπτουν πάνω του, 

μετατρέποντάς τις σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ 
ακολουθεί η εκμετάλλευσή τους από τον άνθρωπο.

• Αρκετά σημαντική για την απόδοση του ηλιακού 

πάνελ είναι η θέση του ως προς τον Ήλιο, αφού 

επιδιώκεται η συγκέντρωση όσης περισσότερης

ηλιακής ενέργειας είναι εφικτό όταν οι ακτίνες 

προσπίπτουν κάθετα.

• Έτσι, κατασκευάσαμε ένα ηλιακό πάνελ, ελεγχόμενο 

από arduino, το οποίο περιστρέφεται αυτόματα έτσι 

ώστε να επιτυγχάνει κάθε στιγμή τη μέγιστη 

απόδοση.



ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ: ΤΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι εικόνες μπορεί να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα



ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

• Για το βασικό σχέδιο, χρησιμοποιήσαμε έτοιμο σχέδιο, σχεδιασμένο

από χρήστη του makerBot και thingiverse, αποκλειστικά για ηλιακά 

πάνελ.

• Σχετικά με την εκτύπωση, χρησιμοποιήσαμε τον 3D εκτυπωτή του 

σχολείου μας prusa i3, εκτυπώνοντας σταδιακά τα μέρη του, τα οποία 

αποτελούνται από τη κεντρική βάση, τη δευτερεύουσα, τα γρανάζια και 

το διαχωριστικό των αισθητήρων.

https://www.thingiverse.com/thing:53321


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

• Εργαστήκαμε αρκετά αποτελεσματικά, χωρισμένοι σε ποικίλες ομάδες
οι οποίες ανέλαβαν διαφορετικές εργασίες, όπως:

Σύνδεση καλωδίων

Μόνωση καλωδίων

Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

 Διακόσμηση

• Κάθε ομάδα αποτελούταν από τουλάχιστον 4 άτομα και το πρακτικό 
έργο ολοκληρώθηκε σε 3 συναντήσεις 2 ωρών.



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

• Δημιουργήσαμε, χρησιμοποιώντας 
υπερσύγχρονα  εξαρτήματα, ένα περίπλοκο 
κύκλωμα το οποίο θέτει σε λειτουργία τη 
κατασκευή μας.

• Εργαστήκαμε και στην ιστοσελίδα 
«tinkercad», όπου κατασκευάσαμε και την 
προσομοίωση δίπλα.

• Το κύκλωμα περιέχει:

 1 arduino

2 κινητήρες servo

2 ποτενσιόμετρα 

 4 αισθητήρες φωτός

1 πλήκτρο push- button

2 φωτάκια led

Αντιστάσεις διαφορετικής ισχύος

 1 breadboard και καλωδιώσεις



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

• Η βασική ιδέα της κατασκευής μας είναι η δυνατότητα φόρτισης

κινητού τηλεφώνου μέσω ηλιακής ενέργειας.

• Το πρόγραμμα συνετάχθη στην ιστοσελίδα «tinkercad» και στη 

γλώσσα προγραμματισμού του arduino.

• Περιέχει δύο λειτουργίες: την αυτόματη και τη χειροκίνητη, τις 

οποίες θα περιγράψω σε επόμενες διαφάνειες.
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Μόλις αλλάξουμε κατάσταση, 

χρησιμοποιώντας το πλήκτρο pushbutton,  
ενεργοποιείται η αυτόματη λειτουργία. 

Ταυτόχρονα, το μπλε λαμπάκι ανάβει για να 
μας ειδοποιήσει σχετικά με την αλλαγή.

• Έπειτα, η συσκευή λαμβάνει τις τιμές των 

αισθητήρων, σε μία κλίμακα από το 0 έως το 

100, τις αθροίζει με βάση τη θέση τους και τις 

συγκρίνει διαδοχικά. 

• Στη συνέχεια, διαπιστώνει την 

καταλληλότερη θέση ανάλογα με τις τιμές 

που λήφθηκαν και δρα αντίστοιχα, 

περιστρέφοντας τους κινητήρες ώστε να 

βρεθεί στο μέρος με τη μεγαλύτερη απόδοση.

• Εάν οι τιμές των αισθητήρων είναι  ίσες, τότε 

η κατασκευή διατηρεί την τρέχουσα θέση της.



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Η χειροκίνητη λειτουργία ελέγχεται από δύο ποτενσιόμετρα, 

ενεργοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου pushbutton και 

ειδοποιούμαστε για την αλλαγή μόλις ανάψει το κίτρινο led

• Τα ποτενσιόμετρα προσαρμόζουν την περιστροφή των 

κινητήρων στις αντίστοιχες τιμές των μοιρών, ενώ εάν τα ίδια 

περιστραφούν, περιστρέφονται έμμεσα και οι κινητήρες.

• Κάθε ποτενσιόμετρο εκτελεί μία διαφορετική κίνηση:

Κατά μήκος

Κατά πλάτος

servo_10.write(map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 180

https://www.tinkercad.com/things/dBHxHtK0Bmf-solar-panel-circuit/editel
https://www.tinkercad.com/things/dBHxHtK0Bmf-solar-panel-circuit/editel
https://www.tinkercad.com/things/dBHxHtK0Bmf-solar-panel-circuit/editel
https://www.tinkercad.com/things/dBHxHtK0Bmf-solar-panel-circuit/editel
https://www.tinkercad.com/things/dBHxHtK0Bmf-solar-panel-circuit/editel
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