
Λειτουργικό πρότυπο οικολογικής κατοικίας 
 

Πρόκειται για µια σύνθετη κατασκευή που πραγµατοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ 

Μαγνησίας βασισµένη στο IUSES toolkit. Η κατασκευή χρησιµοποιήθηκε για τις 

ανάγκες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχολείων του νοµού. ∆είχνει τη παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές όπως ο άνεµος και η Ηλιακή ακτινοβολία και την 

εξοικονόµηση της µε τη χρήση µονωτικών υλικών και λαµπτήρων φθορισµού. Είναι 

ισχυρά διαδραστικό επιτρέποντας στο µαθητή να αλλάξει παραµέτρους του 

συστήµατος και να εξερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την βέλτιστη 

παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 
 

Εικόνα 1 Πρότυπο οικολογικής κατοικίας κατασκευασµένης από µονωτικά υλικά 

 

Υλικά-Κατασκευή : Τεµάχιο Styrofoam wallmate, κόφτης (φαλτσέτα), ξυλόβίδες 

3,5 cm, µικροί στροφείς (µεντεσέδες), σωλήνας χάλκινος 3 cm, πλαστικό διαφανές 

αυτοκόλλητο, αυτοκόλλητο µε αναπαράσταση τοιχοποιίας για µακέτες, πλαστικό 

κουτί µικρών διαστάσεων για δεξαµενή, πλαστικό δοχείο µε οπές στο πώµα 

(ποτηστήρι), µπαταρία πλακέ 4,5 volt, καλώδια, διακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες LED, 

∆ύο φωτοβολταϊκά panel, Μία ανεµογενήτρια µε ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 

αντλία νερού 1.5 volt, ψηφιακό θερµόµετρο (εικόνα 1 πάνω από τη πόρτα), ένα 

πολύµετρο για µέτρηση τάσεων και ρευµάτων. 

Την όλη κατασκευή συνοδεύουν ένας ανεµιστήρας για την προσοµοίωση της 

πνοής του ανέµου και µια θερµάστρα αλογόνου για την προσοµοίωση της ηλιακής 

ακτινοβολίας. Τόσο ο ανεµιστήρας όσο και η θερµάστρα αλογόνου διαθέτουν 



διακόπτες κλιµάκωσης της έντασης λειτουργίας τους έτσι ώστε να διευκολύνουν τη 

εργαστηριακή διερεύνηση των προσοµοιούµενων ενεργειακών µετατροπών.  

∆ραστηριότητες :  α. Εξοικονόµιση Ενέργειας 

   1. Μετράµε την αρχική θερµοκρασία εντός του σπιτιού και 

συνεχίζουµε ανάβοντας τον ανεµιστήρα σε κοντινή απόσταση. Αλλάζουµε την 

ένταση του ανεµιστήρα και παρατηρούµε ξανά τη θερµοκρασία. Επαναλαµβάνουµε 

τη διαδικασία µε µικρό άνοιγµα στην πόρτα. 

   2. Με τον κατάλληλο διακόπτη ανάβουµε τις λάµπες LED 

(εικόνα 2) και µετράµε τη (µη) µεταβολή της θερµοκρασίας µε την πάροδο του 

χρόνου. Επαναλαµβάνουµε µε τη λάµπα πυράκτωσης σε λειτουργία και παρατηρούµε 

την γρήγορη αλλαγή της θερµοκρασίας στο ψηφιακό θερµόµετρο. 

   β. Εξοικονόµιση νερού 

    1. Με ένα ποτιστήρι (εικόνα 1 κάτω αριστερά) 

ραντίζουµε τη σκεπή µε µικρή ποσότητα νερού και παρατηρούµε τη συγκέντρωσή 

του στη δεξαµενή 

   γ. Ανανενώσιµες πηγές ενέργειας 

   1. Τοποθετούµε την κατασκευή στον ήλιο ή προσοµοιώνουµε 

τον ήλιο µε τη θερµάστρα αλογόνου. Παρατηρούµε ότι οι ενδεικτικές λυχνίες (εικόνα 

1 δεξιά πίσω) ανάβουν και η αντλία δουλεύει. Μετράµε τάση ή/και ρεύµα. 

αλλάζοντας την ένταση της θερµάστρας. Τοποθετούµε εµπόδιο µεταξύ θερµάστρας 

και φωτοβολταϊκών προσοµοιώνοντας την εµφάνιση νέφωσης και παρατηρούµε τις 

αλλαγές. Θέτουµε τη θερµάστρα σε οριζόντια ταλάντωση προσοµοιώνοντας την 

κίνηση του ήλιο στο στερέωµα (ανατολή έως δύση) και παρατηρούµε-µετράµε τις 

αλλαγές στη τάση η στο ρεύµα. 

   2. Θέτουµε σε λειτουργία τον ανεµιστήρα και παρατηρούµε τη 

φωτοβολία της ενδεικτικής λυχνίας. Επαναλαµβάνουµε αλλάζοντας την ένταση του 

ανεµιστήρα και παρατηρούµε την αλλαγή στην ένταση της φωτοβολίας. 

 

  
 

 

Εικόνα 2. Φωτογραφίες του προτύπου από τη πίσω πλευρά όπου φαίνονται τα 

φωτοβολταϊκά (αριστερά) και από το εσωτερικό όπου διακρίνονται σε λειτουργία 

λαµπτήρες LED και λαµπτήρας πυρακτώσεως (δεξιά). 
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