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1.Ταυτότητα σεναρίου 

 

1.1 Σενάριο διδασκαλίας  
 

Το σενάριο:  

• Περιγράφει με λεπτομέρειες μηχανολογικά εξαρτήματα (οδοντωτοί 

τροχοί).  

• Υπολογίζει αναλυτικά τη σχέση μετάδοσης σε ένα κιβώτιο ταχυτήτων 

(μειωτήρας ή αυξητήρας) 

• Αποδίδει γραφικά, υπό τύπον σκαριφήματος, τα συναρμολογημένα 

εξαρτήματα που συνθέτουν το υπό κατασκευήν κιβώτιο. 

• Περιλαμβάνει πλήρη σχεδιασμό ενός οδοντωτού τροχού του ανωτέρω 

κιβωτίου. 

• Υλοποιεί, με χρήση 3D εκτυπωτή, το συγκεκριμένο κιβώτιο.  

• Θέτει σε λειτουργία το συναρμολογημένο κιβώτιο επαληθεύοντας, σχέσεις 

μετάδοσης, ισχύος και ροπής.     

  

 

1.2 Γνωστικό αντικείμενο και εμπλεκόμενες περιοχές 
 

• Οδοντωτοί τροχοί 

• Περιγραφή και σχεδιασμός στοιχείων μηχανών  

• Περιστροφική κίνηση 

• Στοιχεία μετάδοσης κίνησης  

• Ισχύς, Ροπή στρέψης, Γωνιακή ταχύτητα, Σχέση μετάδοσης 

 

 

1.3 Τάξη στην οποία απευθύνεται 
 

Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ 

Όλες οι ειδικότητες του τομέα Μηχανολογίας  

Μάθημα Γ΄ τάξης 

 Στοιχεία μηχανών 
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Συναφείς στόχοι στο αναλυτικό πρόγραμμα 
 

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 

 

• Να περιγράφουν και να αναγνωρίζουν το σύστημα μετάδοσης κίνησης σε 

φυσική κατάσταση ή απεικόνιση ή σχέδιο, απομονωμένο ή 

συναρμολογημένο. 

• Να περιγράφουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται το σύστημα 

μετάδοσης. 

• Να εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος μετάδοσης και να 

αναφέρουν παραδείγματα χρήσης. 

• Να σχεδιάζουν το σύστημα μετάδοσης με ελεύθερο χέρι (σκαρίφημα). 

• Να αναφέρουν τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά, τις βασικές 

διατάξεις, τα συνήθη υλικά, τον τρόπο κατασκευής και τα στοιχεία 

τυποποίησης  του συστήματος μετάδοσης. 

• Να αναφέρουν τις κατηγορίες και τους τύπους του συστήματος 

μετάδοσης, σε σχέση με τη θέση των γεωμετρικών αξόνων. 

• Να περιγράφουν τις συνθήκες και να διατυπώνουν τους σχετικούς 

φυσικούς νόμους και τις εφαρμογές τους κατά την λειτουργία του 

συστήματος κίνησης. 

• Να αναφέρουν τους βασικούς κανόνες ορθής τοποθέτησης-λειτουργίας- 

συντήρησης του συστήματος κίνησης και τα απαραίτητα μέσα για τον 

σκοπό αυτό. 

 

 

 

1.4 Διδακτικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 
 

Σκοπός του σεναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με τη λειτουργία και τη 

χρησιμότητα ενός συστήματος μετάδοσης. 

Συγκεκριμένα με το πέρας του σεναρίου οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα:  

• να περιγράφουν τι είναι ένα κιβώτιο ταχυτήτων 

• να το αναγνωρίζουν  

• να περιγράφουν τη λειτουργία του 

• να μπορούν να αναφέρουν διάφορα πεδία εφαρμογής του 

• να αντιλαμβάνονται ακριβώς την σχέση μετάδοσης όπως αυτή 

προσδιορίζεται από τον αριθμό στροφών,  τον αριθμό δοντιών, τις 

ονομαστικές διαμέτρους, και τις ροπές στρέψης.  
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1.5 Διάρκεια εφαρμογής σεναρίου 
 

Τέσσερα διδακτικά δίωρα. 

 

 

1.6 Ενορχήστρωση τάξης 
 

Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες, του ιδίου δυναμικού, όσο αυτό 

είναι εφικτό. Ενδεικτικά θα θέλαμε να υπάρχει σε κάθε ομάδα ένας μαθητής με 

καλή γνώση μηχανολογικού σχεδίου, ένας με ικανότητα αναλυτικής σκέψης και 

κάποιος με γνώσεις Η/Υ.  Ένας μαθητής με οργανωτική ικανότητα, θα αναλάβει 

το ρόλο του συντονιστή όπου θα πρέπει να οργανώνει την ομάδα του, τους 

ρόλους και το μέρος της εργασίας, που θα αναλάβει ο κάθε ένας, 

συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του. 

Και οι δύο ομάδες θα εργασθούν πάνω στις ίδιες έννοιες και το ίδιο θέμα, 

ανεξάρτητα η μία από την άλλη. 

 

1.7 Διδακτικές μέθοδοι 
 

Το σενάριο θα ακολουθήσει την μαθητοκεντρική μέθοδο όπου ο καθηγητής θα 

έχει απλά το ρόλο του βοηθού-συντονιστή στην όλη διαδικασία. 

 

1.8 Ρόλος εκπαιδευτικού 
 

•  Ο καθηγητής θα οδηγήσει τους μαθητές, στην προσεκτική προσέγγιση και

 οριοθέτηση του προβλήματος έτσι ώστε να το αντιληφθούν και να το αναλύσουν

 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

•  Θα τους παρέχει σαφείς και ακριβείς οδηγίες σχετικά με την εργασία τους.  

•  Θα τους παροτρύνει καθ’ όλη τη διαδικασία, ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση

 στην ολομέλεια και θα εμψυχώνει εκείνους που συναντούν δυσκολίες. 

•  Θα αφήνει τους μαθητές ελεύθερους, να αυτενεργούν, να αναπτύσσουν τις

 ερευνητικές τους ικανότητες, να επιλύουν τυχόν προβλήματα, να παίρνουν

 πρωτοβουλίες και αποφάσεις,  να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη, και να

 συνεργάζονται ομαδικά. 
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2. Ανάπτυξη σεναρίου 
 

2.1 Το επιστημονικό περιεχόμενο 
 

Οι  κύριες νέες γνώσεις που θα αποκτήσουν οι μαθητές είναι: 

•  Ορισμός και περιγραφή των οδοντωτών τροχών  

•  Λειτουργικός σκοπός 

•  Κατηγορίες και τύποι 

•  Υλικά και την μέθοδο κατασκευής τους 

•  Βασικές τους διαστάσεις 

•  Τυποποίηση modul 

•  Συνθήκες και σχέσεις λειτουργίας 

•  Οδηγίες εφαρμογής  και λειτουργίας 

 

2.2 Προαπαιτούμενες γνώσεις 
 

Οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν από πριν οι μαθητές προκειμένου να είναι εφικτή η 

υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας είναι: 

•  Βασικές γνώσεις τρόπου σχεδίασης μηχανολογικών εξαρτημάτων  

 ( Β ΕΠΑ.Λ - Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών) 

•  Ισχύς, Ροπή, Ταχύτητα γραμμική και γωνιακή (Α Λυκείου - Βασικές γνώσεις

 Φυσικής) 

•  Σχέση μετάδοσης,  (Γ ΕΠΑ.Λ - Στοιχείων Μηχανών) 

 

2.3 Υλικοτεχνική υποδομή 
 

•  Αίθουσα σχεδιαστηρίου,  

•  Αίθουσα εξοπλισμένη με υπολογιστές,  

•  Κατάλληλο λογισμικό για την ενεργοποίηση του εκτυπωτή 3D 

•  Εκτυπωτής 3D 

•  Προβολέας 

•  Αξιοποίηση πηγών (σχολικό βιβλίο,  φωτόδεντρο, διαδίκτυο, εκπαιδευτικά βίντεο

 Phet) 

•  Σχεδιαστικός εξοπλισμός (κόλλες Α3, ειδικά μολύβια κατάλληλα για  σχεδίαση,

 χάρακες, πίνακας) 
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2.4 Περιγραφή δραστηριοτήτων 
 

Η πορεία διδασκαλίας περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα διδακτικά δίωρα. 

Σε καθένα από αυτά υλοποιείται και μία Φάση μαζί με το Φύλλο Εργασίας που της 

αντιστοιχεί. 

Στο τελευταίο δίωρο, επιδεικνύεται στους μαθητές το κιβώτιο εργασίας, που εκτυπώθηκε  

με αποκλειστική επιμέλεια του επιτελείου των αρμοδίων καθηγητών, πάνω στο οποίο θα 

γίνουν  μετρήσεις και υπολογισμοί. 

 

Φάση 1η: Κατανομή ρόλων, αναζήτηση πληροφοριών, λειτουργικός σκοπός και 

χρήσεις οδοντωτών τροχών. 

 

Στην πρώτη ομαδική συνάντηση θα γίνει η κατανομή των ρόλων ανά μαθητή σε 

κάθε μια από τις δύο ομάδες.  

Θα πραγματοποιηθεί ο προσανατολισμός του μαθήματος και ο εκπαιδευτικός 

κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή, θα κατευθύνει τους μαθητές προς 

αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με τους οδοντωτούς τροχούς, στο σχολικό 

εγχειρίδιο, το φωτόδεντρο, και το διαδίκτυο. 

Εδώ δίνεται και το 1ο Φύλλο Εργασίας (με όλες τις κατευθύνσεις) 

Οι μαθητές θα πρέπει να αποσαφηνίσουν τις έννοιες των βασικών διαστάσεων 

ενός οδοντωτού  τροχού, του βήματος, του modul και της σχέσης μετάδοσης.  

Δεκαπέντε λεπτά πριν από τη λήξη του μαθήματος  δίνεται το 1ο Φύλλο 

Αξιολόγησης. 

 

 

Φάση 2η: Σχεδιασμός οδοντωτού τροχού 

 

Στη προκειμένη φάση θα ζητηθεί από τους μαθητές να κάνουν μια  επανάληψη 

των προαναφερθέντων εννοιών και επιλέξουν modul, βήμα και αριθμό δοντιών 

ώστε να σχεδιάσουν την εξελιγμένη. Σε αυτή τη φάση το φύλλο εργασίας είναι το 

ίδιο με το φύλλο αξιολόγησης. 
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Φάση 3η: Σχεδιασμός κιβωτίου ταχυτήτων 

 

Στη παρούσα φάση θα επιλέξει η κάθε ομάδα δύο διαφορετικά modul και δόντια 

και θα σχεδιάσουν από δύο ζευγάρια οδοντωτών τροχών σε σύμπλεξη, με την 

προϋπόθεση ότι οι δύο τροχοί με διαφορετικό modul θα είναι ομοαξονικοί.  

Θα ζητηθεί επίσης να παρεμβληθεί ενδιάμεσος οδοντωτός τροχός και στις δύο 

περιπτώσεις των σε εμπλοκή προηγούμενων και να ελεγθεί αν αυτός ο 

παρεμβαλλόμενος αλλάζει την σχέση μετάδοσης. Σε αυτή τη φάση επίσης το 

φύλλο εργασίας είναι το ίδιο με το φύλλο αξιολόγησης. 

 

Φάση 4η: Σύνθεση και επαλήθευση γνώσεων και αποτελεσμάτων  

 

Σε αυτή τη φάση δίνεται στους μαθητές υλοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων προϊόν 

3D εκτύπωσης, την υλοποίηση του οποίου ανέλαβε το επιτελείο καθηγητών. Οι 

συμμετέχοντες καθηγητές έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο 

<<Χρήσεις του 3D εκτυπωτή στην εκπαίδευση>> . Παρουσιάζεται στους μαθητές 

υλοποιημένο κιβώτιο από την ομάδα των συμμετεχόντων καθηγητών, και τους 

ζητείτε να επαληθεύσουν τις γνώσεις τους και τους υπολογισμούς τους με βάση το 

συγκεκριμένο μηχανισμό, στο  αντίστοιχο φύλλο εργασίας-αξιολόγησης. 
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2.5 Φύλλα εργασίας - αξιολόγησης 
 

 1ο Φύλλο εργασίας 
 

Παρακαλώ ασχοληθείτε/υλοποιήστε τις παρακάτω δραστηριότητες: 

Χωριστείτε σε τρείς υποομάδες όπου η κάθε μία θα αναλάβει και μια από τις πρώτες 

τρείς δραστηριότητες. 

 

1η Δραστηριότητα: 

 

Μελετήστε το κεφάλαιο 10.1 σελ. 226 του σχολικού βιβλίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ - 

ΣΧΕΔΙΟ (Β & Γ ΕΠΑ.Λ.) που αφορά στα στοιχεία μετάδοσης κίνησης και αποσαφηνίστε 

τις έννοιες: 

•  Ορισμός και περιγραφή των οδοντωτών τροχών  

•  Λειτουργικός σκοπός 

•  Κατηγορίες και τύποι 

•  Βασικές τους διαστάσεις 

•  Τυποποίηση modul 

•  Συνθήκες και σχέσεις λειτουργίας 

 

2η Δραστηριότητα:  

  

Αναζητήστε στο φωτόδεντρο τις παραπάνω έννοιες. 

 

3η Δραστηριότητα:  

 

Αναζητήστε στο διαδίκτυο τις παραπάνω έννοιες. 

 

4η Δραστηριότητα:  

 

Συζητήστε μεταξύ σας τα αποτελέσματα τις εύρεσής σας και καταγράψτε σε μια σελίδα 

Α4 μια συμπερίληψη των παραπάνω. 
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1ο Φύλλο αξιολόγησης 
 

1η Δραστηριότητα: 

 

Αναφέρατε το λειτουργικό σκοπό και τις χρήσεις των οδοντωτών τροχών. 

Αναφέρατε τις βασικές διαστάσεις για τους απλούς παράλληλους τροχούς με ίσια δόντια. 

 

 

 

 

2η Δραστηριότητα:  

 

Συνδυάστε τις παρακάτω έννοιες από την αριστερή στήλη με την αντίστοιχη περιγραφή 

τους από την δεξιά στήλη. 

 

1.βήμα της οδόντωσης Α. Είναι οι αποστάσεις των αντίστοιχων 
περιφερειών από την αρχική. το άθροισμα 
τους είναι το ύψος του δοντιού h.  

2.πάχος δοντιού s και διάκενο w Β. Είναι η απόσταση μεταξύ δύο 
αντίστοιχων σημείων δύο διαδοχικών 
δοντιών που μετριέται πάνω στην αρχική 
περιφέρεια, πρόκειται δηλαδή για μήκος 
τόξου 

3. ύψος κεφαλής hk και ύψος ποδιού hf Γ. Μετριούνται επίσης ως τόξα πάνω στην 
αρχική περιφέρεια. Είναι περίπου ίσα και το 
άθροισμά τους προφανώς ισούται με το 
βήμα. 
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2ο Φύλλο εργασίας- αξιολόγησης: 
 

Παρακαλώ διαβάστε από το βιβλίο Μηχανολογικό Σχέδιο Β ΕΠΑΛ των Τ. Παναγιωτίδη 

και Γ. Παπανδρέου σελ. 165-166 και έπειτα επιλέξτε modul, βήμα και αριθμό δοντιών 

ώστε να σχεδιάσετε την εξελιγμένη. 
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3ο Φύλλο εργασίας- αξιολόγησης: 
 

Παρακαλώ σχεδιάστε (σκαρίφημα) δύο ζευγάρια οδοντωτών τροχών σε σύμπλεξη με 

την προϋπόθεση ότι κάθε ζευγάρι έχει διαφορετικό modul, αριθμό δοντιών και δύο 

τροχοί με διαφορετικό modul θα είναι ομοαξονικοί.  

Να παρεμβληθεί ενδιάμεσος οδοντωτός τροχός και στις δύο περιπτώσεις των σε 

εμπλοκή προηγούμενων και να ελεγθεί αν αυτός ο παρεμβαλλόμενος αλλάζει την σχέση 

μετάδοσης. 
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4ο Φύλλο εργασίας- αξιολόγησης: 
 

Έπειτα από τους υπολογισμούς σας στα προηγούμενα μαθήματα και την μελέτη του, 

υλοποιημένου σε 3D εκτυπωτή, κιβωτίου που σας δόθηκε από τους καθηγητές, 

παρακαλώ να απαντήσετε, με αιτιολόγηση, στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1) Μπορεί το συγκεκριμένο κιβώτιο να λειτουργήσει και σαν μειωτήρας και σαν 

αυξητήρας; 

2) Μας βοηθάει η συγκεκριμένη διάταξη να επαληθεύσουμε τις γνωστές από τη θεωρία 

σχέσεις ροπών και στροφών ( αυξάνεται όντως η ροπή όταν ελαττώνονται οι 

στροφές); 

3) Αναρτήστε στο δευτερεύοντα άξονα του κιβωτίου κάποιο βάρος και επιβεβαιώστε 

την δύναμη ανύψωσης και στις δύο περιπτώσεις μειωτήρα-αυξητήρα. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

• https://ereismafront.edu.gr/mathikokentriki-didaskalia-kainotomia/ 

 

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Β&Γ ΕΠΑΛ 

 

• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Β&Γ ΕΠΑΛ 

 

• https://www.slideshare.net/vasilisdr/ss-22338190  

 

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ Συστάδα 9: Εκπαιδευτικοί 

Μηχανικοί  

 

• Εκπαιδευτικό Σενάριο Οργάνωση Σχεδίου Μελέτης Θέρμανσης με Πρότυπα 

(Μπλοκ)  Επιμορφωτικό Υλικό: Ειδικό Μέρος  

 

• https://e-pimorfosi.cti.gr/yliko-epimorfosis/ypodeigmatika-ekpaideftika-

senaria?start=60  

 

 

  

 

 

 


