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Αυτοκίνητο Κινούμενο με Φωτοβολταϊκό 
671806 

 

Μοναδικά απλή κατασκευή για όλους τους μαθητές κάθε ηλικίας. 

Το σασί του αυτοκινήτου είναι από οικολογικό χαρτί TechCard το οποίο διαθέτει τρύπες στις οποίες μπορεί να 

δεχθεί άξονες για τροχούς καθώς και  υπερκείμενες κατασκευές πχ οροφή αυτοκινήτου κλπ… 

Το σετ περιλαμβάνει άξονες, τροχούς, βάση για το μοτέρ, φωτοβολταϊκό στοιχείο, γρανάζι για τη μετάδοση 

κίνησης και όλα όσα απαιτούνται για τη κατασκευή του αυτοκινήτου. 

Οδηγίες κατασκευής  

1. Για να φτιάξετε το σασί (βάση αυτοκινήτου), χρησιμοποιήστε χάρακα 

(προαιρετικά) και διπλώστε κατά μήκος της κάθε πλευράς του χαρτιού. 

Στη συνέχεια στο χαρτί κάνουμε τσάκιση δημιουργώντας αυτιά. Πλάτος 

αυτιών 2,5 εκατοστά. Βλέπε διπλανό σχήμα. 

2. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κόλλα ή συνδετήρες κολλάμε τα αυτιά 

δημιουργώντας το σασί του αυτοκινήτου  

3. Περνάμε στη μία μεριά του άξονα πρώτα το γρανάζι και μετά τον τροχό. 

Στη συνέχεια περνάμε τον άξονα από την άλλη μεριά στην πρώτη πλαϊνή 

τρύπα στο σασί. Τέλος τοποθετούμε και τον δεύτερο τροχό του άξονα. 

4. Το ίδιο κάνουμε και με τους μπροστινούς τροχούς (χωρίς γρανάζι αυτή 

τη φορά). Έτσι θα έχετε δημιουργήσει το σασί του αυτοκινήτου με 4 

τροχούς και στο πίσω μέρος θα υπάρχει και ένα γρανάζι ανάμεσα στο 

σασί και στον τροχό. Βλέπε διπλανό σχήμα. 

5. Στη κάτω μεριά από το σασί και προς τη μεριά που είναι το γρανάζι στον άξονα τοποθετούμε το μοτέρ έτσι 

ώστε το γρανάζι του μοτέρ να κουμπώσει με το γρανάζι του άξονα. Η ταινία της βάσης του μοτέρ είναι 

ταινία διπλής κόλλησης. Θέλει προσοχή όταν θα κολλήσετε την βάση του μοτέρ στο σασί, το γρανάζι του 

μοτέρ και το γρανάζι τον τροχό να πατάνε καλά.  

6. Στη πάνω επίπεδη πλευρά στο σασί τοποθετούμε χρησιμοποιώντας την ταινία διπλής κόλλησης το 

φωτοβολταϊκό στοιχείο. Τα καλώδια του φωτοβολταϊκού πρέπει να τα περάσουμε από την τρύπα προς στο 

κάτω μέρος του σασί. 

7. Ενώνουμε τα καλώδια του φωτοβολταϊκού με τα καλώδια του μοτέρ. Προσοχή στην πολικότητα. Αυτή θα 

καθορίσει και την φορά του μοτέρ, άρα και την κίνηση (μπροστά ή πίσω) του αυτοκινήτου. (όπου μπροστά 

εννοούμε την κατεύθυνση προς τους τροχούς που δεν έχουν γρανάζι.) 

8. Χρησιμοποιούμε λάμπα πυρακτώσεως 60-75 watt σε απόσταση 10cm από την επιφάνεια του φωτοβολταϊκού  

Εκτός από την κίνηση του αυτοκινήτου μπορούμε να κάνουμε και μια σειρά από μετρήσεις  χρησιμοποιώντας 

ένα απλό πολύμετρο. Μπορούμε να μετρήσουμε τάση και ρεύμα τοποθετώντας το φωτοβολταϊκό σε διάφορες 

θέσεις ως προς το φως, όπως επίσης σκεπάζοντας την επιφάνεια του στο μισό, στα 2/3 της επιφάνειας του 

κλπ… 
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