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• Αυτό είναι ένα από τα 
πρώτα αυτοκίνητα που 
κατασκεύασαν οι 
άνθρωποι και τώρα 
βρίσκεται σε ένα μουσείο.   

• Κάντε υποθέσεις για το 
πώς λειτουργούσε αυτό 
το αυτοκίνητο.

Πρόκληση – Δημιουργία υποθέσεων



Πρόκληση – Δημιουργία εικασιών 

• Εμείς πρόκειται να 
κατασκευάσουμε ένα 
αυτοκίνητο παρόμοιο με 
το προηγούμενο. Το 
αυτοκίνητο που θα 
κατασκευάσουμε είναι 
όπως αυτό που δείχνει η 
εικόνα.

• Μπορείτε να εικάσετε 
τον τρόπο λειτουργίας 
του; 



Αναγνώριση και 
αντιστοίχιση υλικών

• Για την κατασκευή του 
αυτοκινήτου θα χρειαστούμε 
κάποια υλικά. Τα υλικά αυτά 
και οι ποσότητες από το 
καθένα, 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

• Η εικόνα του αυτοκινήτου 
που θα κατασκευάσουμε 
δεν μας αποκαλύπτει τη 
σειρά που πρέπει να 
ακολουθήσουμε στην 
τοποθέτηση των μερών 
της κατασκευής.

• Μπορείτε να φανταστείτε 
και να προτείνετε τη 
σειρά που θα 
τοποθετήσουμε τα 
διάφορα εξαρτήματα της 
κατασκευής;



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

• Σκεφτήκαμε  να 
κρατήσουμε ένα 
αντίγραφο της βάσης της 
κατασκευής , ώστε σε 
περίπτωση που το 
χρειαστούμε να 
μπορέσουμε να το 
ξαναφτιάξουμε

• Με ποιο τρόπο πιστεύετε 
ότι μπορούμε να 
σχεδιάσουμε ένα τέτοιο 
ακριβές αντίγραφο; 



Η κατασκευή της βάσης του αυτοκινήτου

• Η βάση του αυτοκινήτου είναι όπως 
δείχνει η εικόνα.

• Χρησιμοποιώντας την προηγούμενη 
επίπεδη καρτέλα που την 
ονομάσαμε «επίπεδο ανάπτυγμα 
της βάσης της κατασκευής» και 
όποια άλλα υλικά χρειαστείτε 
κατασκευάστε τη βάση του 
αυτοκινήτου που δείχνει η εικόνα, 
περιγράφοντας τα βήματα που 
ακολουθήσατε.



Αυτή είναι η βάση του αυτοκινήτου

(*)

(*) ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ενδεχομένως σε κάποιες 
συσκευασίες οι καρτέλες των βάσεων να εμφανίζουν 
κάποια διαφοροποίηση στο είδος των οπών. Αυτό 
δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την κατασκευή. 
Τα αποτελέσματα θα είναι μια από τις παραπάνω 
δυο εικόνες. Ο τρόπος συγκρότησης της βάσης σε 
κάθε περίπτωση παραμένει ακριβώς ο ίδιος.



Η κατασκευή των αξόνων όπου θα τοποθετηθούν οι τροχοί του 
αυτοκινήτου. 

Μήκος 9 εκ.

Από τον μεγάλο άξονα που 
βρίσκεται μέσα στα υλικά της 
κατασκευής, κόβουμε δυο 
τεμάχια που το καθένα έχει 
μήκος  9 εκατοστών.

(*) Αν στη συσκευασία υπάρχουν 
ήδη κομμένα δυο τεμάχια τότε 
ελέγχουμε αν αυτά είναι 
πράγματι 9 εκατοστά το καθένα. 
Διαφορετικά μετράμε πάνω σ’ 
αυτά το συγκεκριμένο μήκος και 
τα κόβουμε.



Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Επιλέγουμε από τα υλικά μας το αντικείμενο που 
δείχνει η εικόνα 1. Από το αντικείμενο αυτό 
αποκόπτουμε τόσο μήκος όσο δείχνει η εικόνα 2. Με 
βάση τις μικρές τρύπες που βρίσκονται ανάμεσα 
στις μεγάλες τρύπες, χαράσσουμε τις διακεκομμένες 
γραμμές που φαίνονται στην εικόνα 2. Στη συνέχεια 
χαράσσουμε τις κόκκινες γραμμές μεταξύ των 
σημείων που δείχνουν οι κόκκινοι κύκλοι. Τέλος 
αποκόπτουμε το τρίγωνο που ορίζουν οι κόκκινες 
γραμμές και βάση του αντικειμένου. Έτσι προκύπτει 
το αντικείμενο που φαίνεται στην εικόνα 3. 

Η κατασκευή της βάσης πάνω στην 
οποία θα τοποθετηθεί η μηχανή και ο 

έλικας του αυτοκινήτου. 

Βήμα 1ο



Τα βέλη δείχνουν τις θέσεις που 
θα γίνουν οι διπλώσεις και οι 
οποίες αντιστοιχούν στις 
διακεκομμένες γραμμές της 
επίπεδης καρτέλας.  

Βήμα 2ο



Η τοποθέτηση της βάσης της μηχανής στη βάση της κατασκευής

Ακολουθούμε τα βήματα που δείχνουν τα 
βέλη από την εικόνα 1, στην εικόνα 3.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Στην πλάγια τομή της βάσης της 
μηχανής. Πρέπει να βρίσκεται στο εσωτερικό 
τμήμα της βάσης της κατασκευής (εκεί που 
δείχνει το κόκκινο βέλος)

Εικόνα 1 Εικόνα 2

Εικόνα 3



Η τοποθέτηση των αξόνων των τροχών και των μαύρων σφουγγαριών 
που ρυθμίζουν την ορθή τους θέση στην κατασκευή.

Τοποθετούμε τους δυο ξύλινους 
άξονες στις πρώτες και στις 
τελευταίες τρύπες της βάσης. Στη 
συνέχεια , όπως δείχνει η εικόνα, 
τοποθετούμε τα μαύρα 
σφουγγαράκια έτσι ώστε να 
ρυθμιστούν οι ίσες αποστάσεις που 
απομένουν για την τοποθέτηση των 
τροχών.



Τοποθέτηση των τροχών και των εξωτερικών 
μαύρων σφουγγαριών.

Τοποθετούμε τους 
τέσσερεις τροχούς και 
στην εξωτερική τους 
επιφάνεια 
τοποθετούμε τα 
μαύρα σφουγγάρια 
προκειμένου να γίνει 
καλύτερη η στερέωση 
των τροχών.



Τοποθετήστε τη μια από τις δυο 
όψεις της αυτοκόλλητης ταινίας 
στην μια επίπεδη βάση του 
κινητήρα, στην οποία όμως δεν 
βρίσκονται οι ακροδέκτες.

Τοποθετήστε τη μια από τις δυο 
όψεις της αυτοκόλλητης ταινίας 
στην μια επίπεδη βάση της 
βάσης των μπαταριών. 



Τοποθετήστε το γαλάζιο 
πτερύγιο στις κίτρινες βάσεις 
όπως δείχνει η εικόνα 1. Θα 
προκύψει η εικόνα 2. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κάθε πτερύγιο 
του έλικα θα πρέπει να  
συμπίπτει με το εσωτερικό 
κάθε μιας από τις έδρες της 
κίτρινης γωνίας που περιέχει 
τον άξονα στήριξης 
(αντικείμενο που βρίσκεται 
στον κόκκινο κύκλο) Εικόνα 1

Εικόνα 2



Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5

Η σειρά τοποθέτησης όλων των συστημάτων και η 
δημιουργία ηλεκτρικού κυκλώματος.



Εγκατάσταση του  διακόπτη της κατασκευής. 

Ο διακόπτης 
λειτουργίας της 
κατασκευής 
τοποθετείται στο κάτω 
μέρος της βάσης του 
αυτοκινήτου και η 
στερέωσή του γίνεται 
με τον τρόπο που 
δείχνουν οι διπλανές 
εικόνες.



Επιλέγουμε από τα υλικά της 
κατασκευής την καρτέλα που 
εικονίζεται δίπλα και κόβουμε 
προσεκτικά το σχέδιο με τον 
αριθμό 3. Στη συνέχεια 
επιλέγουμε τα χρώματα που 
επιθυμούμε και το 
χρωματίζουμε. Τέλος το 
τοποθετούμε στην κατασκευή 
στερεώνοντάς το με τα ήδη 
υπάρχοντα καρφάκια, με τον 
τρόπο που δείχνει η εικόνα 1.

Εικόνα 1



Έρευνα



Ερώτηση 1η

Χρησιμοποιώντας καλώδια , κινητήρα, μπαταρία 
και συνδετήρες, κατασκευάσατε ένα ηλεκτρικό 
κύκλωμα το οποίο  όταν είναι κλειστό κάνει το 
αυτοκίνητο να κινείται. 

Μπορείτε να σχεδιάσετε το κύκλωμα αυτό πάνω σ’ 
ένα φύλλο χαρτί χρησιμοποιώντας για το κάθε ένα 
από τα παραπάνω αντικείμενα τον πιο απλό 
γεωμετρικό συμβολισμός; 
Σχεδιάστε το κύκλωμα στην περίπτωση που το 
αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί και στην περίπτωση 
που δεν λειτουργεί. 



Απάντηση: 



Ερώτηση 2η

1. Θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία και  
παρατηρείστε την φορά περιστροφής του 
έλικα.

2. Τοποθετήστε το χέρι σας στην μπροστινή και 
κατόπιν στην πίσω μεριά του έλικα. Τι 
παρατηρείτε; 
3. Μπορείτε να συνδέσετε αυτό που 
παρατηρήσατε σε σχέση με την κατεύθυνση 
κίνησης του αυτοκινήτου;
4. Πως ερμηνεύετε τα συμπεράσματά σας;



Απάντηση: 

1. Ο έλικας κινείται περιστροφικά. Οι κατεύθυνση περιστροφής του μπορεί να αλλάξει , αν 
αλλάξουμε τη θέση των καλωδίων στους ακροδέκτες του κινητήρα.

2. Ανάλογα με την φορά περιστροφής νιώθουμε από τη μια μεριά ένα ρεύμα αέρος, ενώ από 
την άλλη τίποτα.

3. Η φορά κίνησης του αυτοκινήτου είναι αντίθετη από τη φορά του ρεύματος του αέρα.
4. Η ερμηνεία που αναμένουμε είναι ότι το ρεύμα αέρος σπρώχνει προς την αντίθετη 

κατεύθυνση το αυτοκίνητο δημιουργώντας έτσι την αίσθηση μια αντίδρασης του 
αυτοκινήτου στην δράση του ρεύματος του αέρος που δημιουργεί η περιστροφή του έλικα.

Ακριβέστερα η ερμηνεία του φαινομένου έχει ως εξής: ο έλικας περιστρεφόμενος 
εκσφενδονίζει αέρια μάζα προς τα πίσω- κάτι που παρατηρήθηκε προηγουμένως. Επειδή οι 
μάζες αυτές βρισκόντουσαν στην αρχή σε ηρεμία και τώρα κινούνται προς τα πίσω σημαίνει 
ότι μεταβλήθηκε η ορμή τους. Για να μεταβληθεί η ορμή απαιτείται δύναμη. Την δύναμη 
ακριβώς αυτή ασκεί στον αέρα ο έλικας. Κατά το αξίωμα «Δράση – Αντίδραση» πρέπει η προς 
τα πίσω κινούμενη ροή του ανέμου να ασκεί πάνω στην έλικα -και συνεπώς πάνω στο 
αυτοκίνητο μια ίση και αντίθετη δύναμη. Η δύναμη ακριβώς αυτή είναι η δύναμη που προωθεί 
το αυτοκίνητο.


