
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

1ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

 
    Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, διοργανώνει το 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ  με  
συνοδευτικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στην Αεροδιαστημική για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων με 
θέμα:    

«ΠΑΜΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ» 

 
     Ο Διαγωνισμός Αεροδιαστημικής για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου έχει σαν στόχο να επαυξήσει τις 
επιστημονικές γνώσεις, πληροφορίες και τεχνολογικές δεξιότητες που έχουν οι μαθητές για τις 
τεχνολογίες του διαστήματος παρέχοντας τους την δυνατότητα να εντρυφήσουν περαιτέρω 
συμμετέχοντας με  δική τους σχεδιασμένη και υλοποιήσιμη πειραματική διάταξη που θα κατασκευαστεί 
και θα ενσωματωθεί σε  προσεχή διαστημική αποστολή σε ύψος 100 χιλ επάνω από την επιφάνεια της 
Γης. 
    Το πείραμα που θα σχεδιάσουν οι μαθητές θα ενεργοποιηθεί σε πραγματικό περιβάλλον μηδενικής 
βαρύτητας, ενσωματώνοντας το σε διαστημική αποστολή σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
αεροδιαστημικής στον κόσμο που θα το φέρει στο επίπεδο του Von Karman line της ατμόσφαιρας μας, 
στο χείλος της ατμόσφαιρας, την BLUE ORIGIN που εδρεύει στο Texas των ΗΠΑ, που  την στιγμή αυτή 
καθίσταται πρωτοπόρος στην κατασκευή επαναχρησιμοποιούμενων διαστημικών οχημάτων. 
    Μετά την επαναφορά της πειραματικής διάταξης στην Γη οι μαθητές θα προχωρήσουν στην μελέτη 
των πειραματικών δεδομένων που θα συλλεχθούν από το διαστημικό πείραμα σε μηδενική βαρύτητα 
και θα τα αναλύσουν επιστημονικά για να προκύψουν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.  

 

Το σχολείο μας συμμετέχει στο διαγωνισμό σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Κανήθου  

 

Κεντρική Ιδέα: 

   Πειραματική διάταξη (με arduino ή raspberry - με τη χρήση κατάλληλων αισθητήρων) για τους τρεις 
Νόμους του Νεύτωνα, επαλήθευση των συνθηκών έλλειψης βαρύτητας («μηδενική βαρύτητα» ή «zero 
g(ravity)» ή «0 g»), επαλήθευση των τροχιών και των στοιχείων της πτήσης του σε συνάρτηση με τον 
χρόνο. 

 

Ονόματα μαθητών: 4o ΓΕΛ Χαλκίδας: 
1) Γραμματικός Δήμος 
2) Διαμαντή Μαρκέλλα 
3) Κακαβά Μαργαρίτα 
4) Καρβέλη Αγάπη 

 

Γυμνάσιο Κανήθου: 
1) Ντόβολη Ιωάννα 
2) Πσεπιούρα Ολυμπία 
3) Σταματίνη Γεωργία 

        4) Τόγια Αιμιλία 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Τσαμούρης Αναστάσιος Οικονομάκος Ηλίας 

 


