
Άρης Μαυρομμάτης
Μαθηματικός 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας



Πρόκληση – Δημιουργία υποθέσεων



Πρόκληση – Δημιουργία 
εικασιών 

• Χρησιμοποιώντας διάφορα απλά υλικά όπως 
χαρτί, πλαστικό και αφρολέξ  πρόκειται να 
κατασκευάσουμε ένα   Carousel.

• Μπορείτε να εικάσετε τον τρόπο λειτουργίας 
του, αλλά και με ποιο τρόπο θα κατασκευαστεί; 



Αναγνώριση και αντιστοίχιση υλικών

 Προκειμένου να κατασκευαστεί το 
carousel, μάς προτάθηκαν κάποια 
διαφορετικά υλικά και σε 
συγκεκριμένες ποσότητες. Τα υλικά 
αυτά και οι ποσότητες 
παρουσιάζονται στον διπλανό 
κατάλογο.

 Με ποιο τρόπο μπορούμε να 
ελέγξουμε αν πράγματι τα υλικά 
που μας δόθηκαν είναι αυτά που 
χρειαζόμαστε τόσο ως προς το 
είδος όσο και ως προς την 
ποσότητα;



Η σειρά τοποθέτησης των μερών της κατασκευής

 Δεν μας έδωσαν τον τρόπο με 
τον οποίο θα 
κατασκευάσουμε το carousel.

 Εμείς πρέπει να 
αποφασίσουμε με ποια 
σειρά θα  τοποθετήσουμε τα 
διαφορετικά εξαρτήματα της 
κατασκευής.



1. Επιλέξτε την 
εικονιζόμενη 
καρτέλα  από τα 
προτεινόμενα 
υλικά.

2. Μελετήστε τη 
Γεωμετρία της 
καρτέλας αυτής.

Η αποτύπωση και η μαθηματική μελέτη του 
αναπτύγματος της βάσης της κατασκευής



Μετασχηματίστε την 
προηγούμενη 
καρτέλα στη μορφή 
που εικονίζεται 
δίπλα. 

Η κατασκευή της βάσης του carousel



1. Μετασχηματίστε την 
προηγούμενη μορφή στην 
ακόλουθη μορφή που 
εικονίζεται δίπλα. 

2. Μελετήστε τη Γεωμετρία του 
αντικειμένου που 
κατασκευάσατε.

Η τελική μορφή της βάσης του εκσκαφέα



ΜΟΡΦΗ 3

Επιλέξτε το κατάλληλο αντικείμενο από  τα 
προτεινόμενα υλικά που βλέπεται παρακάτω και 
συγκροτήστε τη μορφή 3.

Η κατασκευή της χειρολαβής της βάσης του carousel



Παρατηρήστε προσεκτικά την 
εικονιζόμενη κατασκευή και 
ανακατασκευάστε αυτήν.

Τοποθετείστε τη χειρολαβή του carousel πάνω στη βάση.



Επιλέξτε από τα προτεινόμενα υλικά τους δυο άξονες και κόψτε 
από αυτούς, τρία τεμάχια στα μήκη που αναγράφονται 
παραπλεύρως.

Κατασκευάζουμε τους άξονες  του
carousel

3cm, 10cm, 14cm 



Τοποθέτηση του πρώτου μηχανισμού

Παρατηρήστε προσεκτικά την εικονιζόμενη 
κατασκευή και ανακατασκευάστε αυτήν, 
επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά που 
απαιτούνται.

3cm

10cm 



Παρατηρήστε προσεκτικά την 
εικονιζόμενη κατασκευή και 
ανακατασκευάστε αυτήν, επιλέγοντας 
τα κατάλληλα υλικά που απαιτούνται.

14cm 

ΜΕΓΑΛΟ ΓΡΑΝΑΖΙ
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Τοποθέτηση του δεύτερου μηχανισμού



Κατασκευή του σκέπαστρου 
και των θέσεων του carousel
Επιλέξτε από την παρακάτω καρτέλα  εκείνες τις 
εικόνες που εικονίζονται παραπλεύρως και αφού τις 
κόψετε προσεκτικά, κάνετε τις απαιτούμενες 
διπλώσεις. Διατάξτε αυτά όπως  φαίνονται στην 
διπλανή διάταξη και μελετήστε τη γεωμετρία των 
σχημάτων.



Ολοκληρώνουμε την κατασκευή του 
carousel

Παρατηρήστε προσεκτικά την εικονιζόμενη 
κατασκευή και ανακατασκευάστε αυτήν, 
επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά που 
απαιτούνται.







Μελέτη πάνω στη λειτουργία των γραναζιών 
της κατασκευής

1. Παρατηρείστε τα γρανάζια που υπάρχουν στην κατασκευή του carousel  
και συγκρίνετέ τα μεταξύ τους.

2. Μετρήστε το πλήθος των δοντιών κάθε γραναζιού. Πόσα περισσότερα 
έχει το μεγαλύτερο από το μικρότερο;

3. Σε ποια περίπτωση το carousel θα περιστρέφετε γρηγορότερα;

o Όταν το μικρό γρανάζι είναι συνδεδεμένο με τον μοχλοβραχίονα

o Όταν το μεγάλο γρανάζι είναι συνδεδεμένο με τον μοχλοβραχίονα

Δώστε μια ερμηνεία της απάντησή σας


