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Η συμμετοχή περιλαμβάνει κατασκευή. 
Η εργασία δε συμμετείχε και δε συμμετέχει σε άλλο διαγωνισμό.
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ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 

Όταν ερχόμαστε στο σχολειό ασχολούμαστε αρκετές ώρες με το  κινητό μας τηλέφωνο 

έτσι η μπαταρία του κινητού να αδειάζει και δεν έχουμε μπαταρία για μια ώρα ανάγκης . 

Επίσης στο σχολειό δεν μας επιτρέπουν να φορτίζουμε το κινητό μας η ίσως να μην 

βρισκόμαστε στο χώρο του σχολείου αλλά σε κάποια επίσκεψη η εκδρομή.  

ΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 

Μια φωτοβολταϊκή  πλακέτα με έξοδο USB  για φόρτιση του κινητού μας στην τσάντα μας 

Προδιαγραφές 

Λειτουργίες: Θα λειτουργεί με ΑΠΕ και θα δίνει έξοδο συμβατή με USB 

Υλικά: Χρήση υλικών του εργαστηρίου Σχεδιασμού και Τεχνολογίας όπου είναι δυνατόν 

Μέγεθος: Εύκολη μεταφορά και ενσωμάτωση στη σχολική τσάντα 

Εργονομία :Εύκολη πρόσβαση στην θήκη της τσάντας, φιλικό προς το περιβάλλον και 

γρήγορη φόρτιση του κινητού 

Ασφάλεια: Να μην μπορεί να δημιουργήσει ζημιά στα κινητά που θα φορτίζουν και να 

είναι ασφαλές για την χρήση από μαθητές 

 

Παράμετροι Σχεδιασμού 

 Προσωπικό Γούστο 

 Μηχανήματα Εργαστηριού 

 Υλικά Εργαστηριού 

 Μέγεθος φωτοβολταΪκών 

 Μέγεθος Τσάντας 
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Έρευνα – Ανάπτυξη Ιδέας – Κατασκευαστικό σχέδιο - Κατασκευή 

Στο διαδίκτυο βρήκαμε παρόμοιες λύσεις που θα μπορούσαν να δώσουν λύση στο 

πρόβλημα μας αλλά καμία δεν ήταν ενσωματωμένη στη σχολική τσάντα. Έτσι ξεκινήσαμε 

έρευνα για κατασκευή της δικής μας λύσης. 
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Στο σχολείο έχουμε μικρά φωτοβολταϊκά που χρησιμοποιούμε για κατασκευές της Β’ 

Γυμνασίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μετρήσαμε με τη χρήση πολύμετρου και βρήκαμε ότι μας δίνει τάση1.1V.   
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Μετά από μελέτη στο διαδίκτυο και στις προδιαγραφές των κινητών μας ανακαλύψαμε 

ότι η θύρα USB μας δίνει τάση 5V. 

Για το σκοπό αυτό αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε πέντε φωτοβολταϊκα. Όταν τα 

μετρήσαμε όμως ξεπερνούσαν τα 5V που χρειαζόμαστε, ενώ τα τέσσερα φωτοβολταΪκά 

δεν ήταν αρκετά. Επίσης προσέξαμε ότι η τάση δεν ήταν σταθερή και μεταβαλλόταν 

ανάλογα με τη σκίαση στα φωτοβολταϊκά. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα 

απευθυνθήκαμε στο καθηγητή μας που μας βοήθησε να βρούμε ένα «ρυθμιστή τάσης» 

που κόβει οποιαδήποτε τάση πάνω από 7.5V και δίνει σταθερή τάση στα 5V.  

“ROHM  BA17805T  Linear Voltage Regulator, Fixed, 7.5V To 25V In, 5V And 1A Out, TO-220FP-3” 

 Με αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε ζημιά στα κινητά μας και έτσι για να είμαστε 

σίγουροι ότι θα έχουμε πάντα τάση πάνω από 7.5V αλλά και για λόγους ομοιομορφίας 

αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε εννέα φωτοβολταϊκά. 

Για να αντιμετωπίσουμε τις σύντομες σκιάσεις και να έχουμε μια πιο σταθερή τάση 

αποφασίσαμε τη χρήση πυκνωτών από το εργαστήριο τεχνολογίας του σχολείου μας, που 

λειτουργούν ως μικρές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 

Τέλος τοποθετήσαμε μία δίοδο ανόρθωσης που επιτρέπει τη ροή του ηλεκτρικού 

ρεύματος προς μία και μόνο κατεύθυνση από άνοδο (+) προς κάθοδο (-). Η δίοδος 

προστατεύει τα κινητά που δίνουν ηλεκτρισμό από τη θήρα USB να μην ξεφορτίζονται 

όταν ο ηλιακός φορτιστής βρίσκεται στη σκιά αλλά εξακολουθούν να είναι ενωμένα. 
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Η κατασκευή έγινε στο εργαστήριο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας του σχολείου μας στον 

ελεύθερο χρόνο μας (διαλείμματα, κενές περιόδους).  

 

Η κατασκευή κατά την δοκιμή πέτυχε. Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει ως φορτιστής USB 

όταν βρίσκεται στον ήλιο. Για πιο πρακτική και γρήγορη φόρτιση αποφασίσαμε όταν δεν 

είναι ενωμένο το κινητό στον ηλιακό φορτιστή να φορτίζεται ένα “Power Bank” ώστε να 

μην πηγαίνει χαμένη η ενέργεια που παράγεται. Για το σκοπό αυτό προμηθευτήκαμε ένα 

έτοιμο “Power Bank” το οποίο μπορούμε να ενώσουμε στον ηλιακό φορτιστή μας.  

  



8 
 

Προβολή του έργου 

Τοποθετήσαμε τη κατασκευή σε σχολικές τσάντες και κινηθήκαμε στο χώρο του σχολείου. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δεχθούμε αρκετές ερωτήσεις και οι συμμαθητές μας από 

περιέργεια να μαζευτούν γύρω μας και να ενημερωθούν σχετικά με την κατασκευή μας 

και τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό. 

 

Επίσης τόσο οι φωτογραφίες όσο και οι επεξηγήσεις τους θα τοποθετηθούν σε μορφή 

μελέτης τόσο στο περιοδικό όσο και στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας. 

Τέλος, αρκετοί μαθητές που συμμετέχουν στη κατασκευή ανάρτησαν φωτογραφίες σε 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και πήραν σχόλια. Με τον τρόπο αυτό ενημερώνονται όχι 

μόνο οι μαθητές και οι γονείς του σχολείου για τη δράση αυτή, αλλά και οι φίλοι και 

γνωστοί.  
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Προτάσεις και προοπτικές μεγαλύτερης αξιοποίησης του έργου και των 

αποτελεσμάτων του από την τοπική ή την ευρύτερη κοινωνία. 

Η ηλιακή ενέργεια, είναι η πιο γνωστή σε όλους ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Σε χώρες, 

όπως η Κύπρος, που ο ήλιος καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας είναι δυνατός, θα μπορούσε 

σίγουρα να αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη τεχνολογία. Γι’ αυτό το λόγο, η δημιουργία ενός 

φορητού φορτιστή για τα κινητά που θα αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια θεωρείται 

χρήσιμη και καινοτόμα. 

Το έργο αυτό αν και κατασκευάστηκε από μαθητές Γυμνασίου, θα μπορούσε να 

βελτιωθεί ακόμη περισσότερο έτσι ώστε να αφομοιωθεί από την τοπική κοινωνία και να 

χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. 

Στην εποχή “Smart” που ζούμε, θα ήταν προτιμότερο εάν το φωτοβολταϊκό που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την κατασκευή του φορτιστή ήταν από ευλύγιστο υλικό έτσι ώστε 

να μπορεί ο απλός πολίτης να το ενσωματώνει σε ότι σχήμα θέλει πάνω στα προσωπικά 

του αντικείμενα όπως για παράδειγμα στην τσάντα του. Επιπλέον, με τη συνεχή ανάπτυξη 

της τεχνολογίας όλο και πιο μεγάλη γίνεται η ποικιλία κινητών τηλεφώνων, τα οποία δεν 

έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Για το λόγο 

αυτό επιβάλλεται ένας φορτιστής που θα κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα του 

κατόχου του, αφού θα μπορεί να προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε κινητό και θα έχει τη 

δική του μπαταρία. 

Τέλος το μέγεθος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή του απλού λαού. 

Οι άνθρωποι διαλέγουν εύχρηστα κινητά. Γιατί λοιπόν όχι ένας φορτιστής φιλικός προς το 

περιβάλλον, που δεν χρειάζεται ρευματοδότη, σε πιο βολικό και διακριτικό μέγεθος; 

Σίγουρα ένα τέτοιο προϊόν θα είχε μεγάλη ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Κλείνοντας μπορούμε όλοι μας να συμβάλουμε στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον θα πρέπει να 

κατασκευάζονται απλές αλλά φιλικές προς το περιβάλλον συσκευές, για χρήση τόσο από 

την κοινωνία αλλά περισσότερο από τους μαθητές, ώστε να βοηθήσουν στη δημιουργία 

οικολογικής συνείδησης. 


