
Y  ΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι  : Σχέδιο για την προετοιμασία εκπόνησης Δημιουργικής Εργασίας 

Το  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Ι συμπληρώνεται  από  τον/την  Εκπαιδευτικό  και  δίνεται  στην  Ομάδα των

μαθητών και των μαθητριών που πρόκειται να εκπονήσει τη συγκεκριμένη εργασία Δημιουργική

Εργασία  -πριν  την  έναρξη  εκπόνησης  της  Δημιουργικής  Εργασίας-  για  ενημέρωση  και

προετοιμασία.
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1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1 ΤΙΤΛΟΣ 

Πράσινο Φως 

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

Λαμπτήή ρες LED, λαμπτήή ρες φθορισμουή , λαμπτήή ρες πυραή κτωσής, watt, kwh.

1.3 ΣΚΟΠΟΣ

Να μπορουή ν οι μαθήτεής και οι μαθήή τριες να λαμβαή νουν πολιτικοκοινωνικεής 

αποφαή σεις για επιστήμονικαή  θεήματα βασιζοή μενοι σε επιστήμονικαή  κριτήή ρια.

Να συγκριήνουν πειραματικαή  με βιβλιογραφικαή  δεδομεήνα.

Να αντιλαμβαή νονται και να χειριήζονται εήννοιες οή πως ταή σή και εήντασή ήλεκτρικουή  

ρευή ματος και ισχυή ς και καταναή λωσή ήλεκτρικήή ς συσκευήή ς. 

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ

2.1 Ηλεκτρικεής πήγεής
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2.2 Ηλεκτρικοή  ρευή μα

2.7 Ενεήργεια και ισχυή ς του ήλεκτρικουή  ρευή ματος
4.3 Μήχανισμοή ς παραγωγήή ς και απορροή φήσής Φωτονιήων

1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι μαθήτεής και οι μαθήή τριες να μπορουή ν να υλοποιήή σουν εήνα απλοή  πειήραμα 

ήλεκτρισμουή  και να καταγραή φουν δεδομεήνα.

Οι μαθήτεής και οι μαθήή τριες να μπορουή ν να συνδυαή σουν τις γνωή σεις τους ωή στε να 

κατασκευαή σουν μια διαφήή μισή (ποή στερ) που να τις εκθεήτει,

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

1. http  ://  ebooks  .  edu  .  gr  /  modules  /  ebook  /  show  .  php  /  DSGL  -  C  107/483/3168,12808/  

2. http  ://  slideplayer  .  gr  /  slide  /2635445/  

3. http  ://  ekfe  .  kar  .  sch  .  gr  /  keimena  /  peiramata  _  tee  /  led  .  pdf  

4. http  ://  www  .  ptgroup  .  gr  /  index  .  php  /  what  -  led  -  is  

5. http://www.greenenergysolutions.gr
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Παράρτημα: 

Πράσινο Φως

Προετοιμασία

Είστε ερευνητές σύμβουλοι της Επιτροπής Εξοικονόμησης Ενέργειας για Φωτισμό και

καθήκον σας είναι να αποφασίσετε ποια θα είναι η μορφή και το περιεχόμενο μίας 

διαφήμισης σε εφημερίδα, που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει τη χρήση των λαμπτήρων 

LED. Θα παρουσιάσετε πληροφορίες για τους λαμπτήρες LED, τους συμπαγείς 

λαμπτήρες φθορισμού και τους λαμπτήρες πυρακτώσεως, συμπεριλαμβανομένων του 

κόστους και των πλεονεκτημάτων, πριν σχεδιάσετε και παράγετε τη διαφήμιση.

Επιστημονικές γνώσεις που θα αποκτήσετε κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας:

•Η ισχύς (W) μιας ηλεκτρικής συσκευής υπολογίζεται από το γινόμενο της τάσεις (V) που

εφαρμόζεται στα άκρα της επί το ρεύμα που την διαρρέει (I), W=V*I.

• Η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται εύκολα σε θερμότητα (θερμική ενέργεια) και φως.

• Ενεργειακή απόδοση μιας συσκευής ονομάζεται το πηλίκο της ωφέλιμης ενέργειας (που

παρέχει η συσκευή) προς τη δαπανώμενη ενέργεια (που παρέχεται στη συσκευή)

• Η ισχύς μιας συσκευής μετριέται σε βατ (W) ή κιλοβάτ (kW) (1kW = 1000W)

• Το ποσό της ενέργειας που μεταφέρεται από κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής 

ενέργειας μετριέται σε κιλοβατώρες (kWh) που ονομάζονται Μονάδες (Units)

• Η μεταφερόμενη ενέργεια δίνεται από τη σχέση (kWh) = ισχύς (kW) x χρόνος (h)

• Το κόστος αυτής της ενέργειας μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση:

Συνολικό κόστος = Αριθμός Μονάδων x κόστος ανά μονάδα

Κατάλογος με προσδοκώμενα αποτελέσματα

Θα σχεδιάσετε μία διαφήμιση εφημερίδας που θα προωθεί τη χρήση λαμπτήρων LED για 

μία καμπάνια για την εξοικονόμηση ενέργειας. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κατά τη 

διάρκεια της δραστηριότητας θα εκτελέσετε όλες τις εργασίες που αναφέρονται 

παρακάτω.

Ενότητες 1 - 4

• Συλλογή πληροφοριών για λαμπτήρες LED, λαμπτήρες πυρακτώσεως και λαμπτήρες 

φθορισμού

• Υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη χρήση λαμπτήρων LED.

Ενότητες 6

• Εφαρμογή πειραματικής διάταξης που να επιβεβαιώνει τις βιβλιογραφικές πληροφορίες

Ενότητες 1 - 6

• Διαφήμιση εφημερίδας που προωθεί τη χρήση λαμπτήρων LED.

Ενότητα 1: Ποιο το πρόβλημα με

τους λαμπτήρες πυρακτώσεως;

Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως έχουν

δύο μεγάλα μειονεκτήματα.

Σπαταλούν πολλή ενέργεια και

έχουν μικρή διάρκεια ζωής. Για να

κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει

αυτό, πρέπει να δούμε πώς

λειτουργεί ένας τέτοιος λαμπτήρας.

Μέσα σε αυτόν τον τύπο λαμπτήρα

υπάρχει ένα μακρύ και λεπτό
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κομμάτι μεταλλικού σύρματος που ονομάζεται νήμα. Πατώντας τον ηλεκτρικό διακόπτη 

επιτρέπουμε στο ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει μέσα από το νήμα, θερμαίνοντάς το σε 

τέτοια θερμοκρασία που εξαναγκάζεται να εκπέμπει λευκό φως. Αν και φωτοβολεί, 

σχεδόν όλη η ενέργεια που εκπέμπει έχει τη μορφή θερμότητας. Μόνο ένα μικρό μέρος 

μετατρέπεται σε χρήσιμο φωτισμό και κατά συνέπεια η χρήση λαμπτήρων αυτού του 

τύπου δεν είναι ο πιο λειτουργικός τρόπος για την παραγωγή φωτός. Στην 

πραγματικότητα μόνο το 5% της ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε φωτισμό. Το 

υπόλοιπο μετατρέπεται σε θερμότητα (15% μεταφέρεται στο περιβάλλοντα χώρο με 

αγωγή και μεταφορά θερμότητας, και το υπόλοιπο με ακτινοβολία). Επίσης, επειδή το 

νήμα είναι τόσο ζεστό (2500 οC), σταδιακά εξατμίζεται και λεπταίνει. Μετά από περίπου 

1000 ώρες χρήσης, ο λαμπτήρας παύει να λειτουργεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τους 

αντικαθιστούμε συχνά, σχεδόν κάθε 8 με 12 μήνες. 

Ενότητα 2: Συμπαγείς Λαμπτήρες Φθορισμού - ο φωτισμός του 21ου αιώνα;

Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού

βρίσκονται παντού γύρω μας σε μαγαζιά,

γραφεία και σχολεία. Οι συμπαγείς

λαμπτήρες φθορισμού είναι μία

μικροσκοπική έκδοση των σωλήνων

φθορισμού και σχεδιασμένοι να χωρούν στις

ίδιες υποδοχές με τους κοινούς λαμπτήρες.

Το πλεονέκτημα των συμπαγών λαμπτήρων

φθορισμού είναι ότι εξοικονομούν πολλά

χρήματα αλλά και ενέργεια. Μέσα στο

σωλήνα (δείτε την εικόνα) υπάρχει μία

μικρή ποσότητα αέριου υδραργύρου. Πατώντας τον ηλεκτρικό διακόπτη επιτρέπουμε στα

ηλεκτρόνια να κινηθούν με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο σωλήνα. Όταν τα ηλεκτρόνια 

συγκρούονται με τα άτομα του υδραργύρου, τα άτομα αυτά εκπέμπουν υπεριώδη 

ακτινοβολία (UV). Η σκόνη φθορισμού που βρίσκεται μέσα στον σωλήνα μετατρέπει την

υπεριώδη ακτινοβολία σε ορατό φως. Αυτός ο τρόπος παραγωγής φωτός είναι 

αποδοτικός. Ένας συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού εκπέμπει την ίδια ένταση φωτός με 

έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως 100 W, ενώ χρησιμοποιεί μόνο 20 W ηλεκτρικής ενέργειας

και διαρκεί περίπου 10000 ώρες, δηλαδή 10 φορές περισσότερο από ένα λαμπτήρα 

πυρακτώσεως.

Ενότητα 3: Και οι λαμπτήρες LED;

Το LED είναι μια δίοδος ημιαγωγών.

Αποτελείται από ένα τσιπ του ημιαγωγικού

υλικού που δημιουργεί μια δομή

αποκαλούμενη θετικός-αρνητική

(PNpositive-negative). Όταν συνδέεται με

μια πηγή ενέργειας, το ρεύμα ρέει από την

θετική πλευρά (άνοδος) στην αρνητική

πλευρά (κάθοδο), και ποτέ προς την

αντίστροφη κατεύθυνση. Έτσι όπως ρέουν τα ηλεκτρόνια συναντούν μια τρύπα, και 

περιέρχονται σε ένα χαμηλότερο ενεργειακό επίπεδο, το

οποίο απελευθερώνει την ενέργεια υπό μορφή φωτονίου

(φως). Υπάρχουν οι εξής δυο βασικές κατηγορίες leds. 

1. LOW POWER LED: Είναι ένα LED χαμηλής ισχύος το οποίο

το συναντάμε συνήθως στο μέγεθος των 5 χιλ. , αλλά είναι επίσης

4



διαθέσιμα και στα μεγέθη 3 χιλ. και 8 χιλ. Η κατανάλωση τους είναι ελάχιστη (πχ  0.1 Watt),

λειτουργούν σε χαμηλή ένταση (~20 milliamps) και χαμηλή τάση (3.2 volt συνεχές ). Το φως που

παράγουν είναι μικρής ποσότητας, περίπου 2 έως 4 μονάδες lumen.

2.      HIGH  POWER  LED:  Τα  POWER  LED  τα

συναντάμε  με  ισχύ  από  1-10  Watt.  Για  την

λειτουργία τους απαιτείτε όργανο έναυσης το οποίο

θα παράγει ένταση 350, 700, ή 1000 μΑ και τάση

περίπου  3.2  volt  συνεχές.  Με  αυτά  τα

χαρακτηριστικά  ένα  POWER LED είναι  ικανό να

μας παράγει 50-190 lumen ανά 1 watt. Τα POWER

LED τα βρίσκουμε σε διάφορες μορφές και μεγέθη. 

Ενότητα 4: Συγκριτικοί πίνακες λαμπτήρων.

 

 

Χρησιμοποιώντας λαμπτήρα LED έχετε μείωση της κατανάλωσης 90% σε αντιστοιχία με 

τους λαμπτήρες πυρακτώσεως και 60% σε αντιστοιχία με τους συμπαγείς λαμπτήρες 

φθορισμού.  

Πίνακας 2: Κατανάλωση ρεύματος λειτουργίας  λαμπτήρα 8 ώρες ημερησίως για

ένα χρόνο

Λαμπτήρας LED Λαμπτήρας πυρακτώσεως Συμπαγείς Λαμπτήρας

Φθορισμού  

1W*8*365=2.92Kwh 25W*8*365=73Kwh

3W*8*365=8.76Kwh 40W*8*365=116.8Kwh 5W*8*365=14.6Kwh

5W*8*365=14.6Kwh 60W*8*365=175.2Kwh 12W*8*365=35Kwh

7W*8*365=20.4Kwh 100W*8*365=282Kwh 24W*8*365=70Kwh

9W*8*365=26.2Kwh 150W*8*365=438Kwh 30W*8*365=87.6Kwh

12W*8*365=35Kwh 200W*8*365=584Kwh 40W*8*365=116.8Kwh

Πίνακας 1: Αντιστοιχία  Λαμπτήρα Led με  Λαμπτήρα πυρακτώσεως και  

συμπαγείς λαμπτήρα φθορισμού  σε ισχύ και φωτεινότητα.

Λαμπτήρας LED Λαμπτήρας πυρακτώσεως Συμπαγείς Λαμπτήρας

Φθορισμού  

1W 25W --

3W 40W 5W

5W 60W 12W

7W 100W 24W

9W 150W 30W

12W 250W 40W
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Να κατασκευάσετε ένα κύκλωμα που να συνδέει παράλληλα ένα λαμπάκι εργαστηρίου (3,5V) και

ένα μικρό LED. Να τοποθετήσετε από ένα αμπερόμετρο σε σειρά με το κάθε λαμπάκι για να 

μετρήσετε την ένταση που περνάει κάθε στιγμή από τα λαμπάκια.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

1) Να δείξετε την διαφορά ισχύος στις δυο συσκευές

2) Να ελέγξετε την φωτεινότητα με την ίδια τάση στα άκρα των λαμπτήρων

3) Να διαπιστώσετε την ύπαρξη ή όχι πολικότητας στους λαμπτήρες.

ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Συνδέστε το κύκλωμα της

φωτογραφίας:

Ανοίξτε το κύκλωμα ανεβάζοντας την

τάση όχι πολύ παραπάνω από την

ονομαστική τάση των λαμπτήρων

(3,7Vγια τον λαμπτήρα πυρακτώσεως

και 2,3Vγια λαμπτήρα LED).

Δοκιμάστε αλλάζοντας την πολικότητα

του LED. Τι παρατηρείτε;

..........................................................................................................................................

2. Συμπλήρωή στε τον παρακαή τω πιήνακα με τιμεής που παιήρνετε αποή  τα αμπεροή μετρα 
και μεταβαή λλοντας τήν ταή σή στα αή κρα των λαμπτήή ρων.

ΤΑΣΗ(V)

ΕΝΤΑΣΗ

λαμπτήρας

πυρακτώσεως(A)

ΕΝΤΑΣΗ

λαμπτήρας LED

(A)

Ισχύς λαμπ.

Πυρ. (P=VxI)

(W)

Ισχύς λαμπ.

LED (P=VxI)

(W)

     

     

     

     

 Α) Ποιος λαμπτήρας φωτοβολεί περισσότερο στην ίδια τάση 

ρεύματος; ...............................................................................................................................

..........

Β) Συγκρίνετε την ισχύ στους λαμπτήρες. Ποιος λαμπτήρας χρειάζεται λιγότερη ισχύ για 

να φωτοβολεί το ίδιο με τον άλλο λαμπτήρα.  
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