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AURKEZPENA:
Kaixo, gu DBH-ko ikasleak gara eta energia berriztagarria sortzeko idei bat proposatuko
dizuegu. Energia lortzeko modu ezberdin bat lortu nahi genuen. Guk pentsatutako idei
antzeko bat aurkitu genuen eta berarekin lan egitea aproposena iruditu zitzaigun. Gure
hasierako ideia energia pausoen bidez sortzea zen eta honi buruz aztertzerako momentuan
plaka berezi batzuk aurkitu genituen. Oso
aproposa zen guk pentsatu genuen idei berdina
zelako, ez zuten kutsazten eta “berez” energia
sortzen zuten.
Gure proiektuaren gailua behin adostuta,,
Laurence Kemball Cook-en Pavegen plakak
erabiliko genituela erabaki genuen. Plaka berezi
hauek leku estrategikoetan kokatzea erabaki
genuen ahalik eta etekin handiena ateratzeko eta
ondorioz elektrizitate asko lortuko genuke.

Orain dela 11 urte inguru, Londresen ideia bat sortu zen. Laurence Kemball- Cook-ek 26
urteko mutila izan zen ideia honen sortzailea. Ideia honen izena “Star up” zen eta ingeniari
honen lehenengo ideia pertsonen mugimendu ohikoenetarikoen bidez energia sortzea zen.
Bere ingeniari taldearekin hainbat prototipo eta idei pentsatu ostean, bere proiektua aurrera
eraman zuen. Materialk pentsatu eta prototipoa sortzea izan zen bere hurrengo urratsa.
Kaleko futbol zelai batean energia sortzea izan zen bere proiektua amaitzeko ideia. Idei hau
praktikan jartzeko, plaken produkzioarekin eta instalazioarekin hasi zen. Plaka hauen
eginkizun nagusia pertsona batek plakaren gainetik ibiliz energia sortzea da. Ingenieri
honek, elektrizitatea aurrezteko erabili nahi zuen. Plaka mota hauek erabiliz, gizakiaren
mugimendu ohikoenetariko baten bidez energia asko sortu daitekela demostratu nahi zuen
eta horrela izan zen.

ARAZOA:
Gure proposamena pertsona kopuru handiak pasatzen diren plazetatik edo kaletatik
Pavegen plakak instalatzea da. Gure ideia martxan jartzerakoan, plaza horretan
elektrizitatearen bidez funtzionatzen duten elementuak, jendeak sortutako elektrizitatearekin
elikatuko lirateken. Guztia planifikatuta dugun bezala aterako balitz, lehen plaza
autozufizientea sortuko genuke. Adibidez, gure ideia Times Square-en edo leku antzeko
baten instalatuz, bertan dauden iragarki hormak eta farolak pasatzen diren jendearen
pausoekin elikatuko lirateke. Honen ondorioz, Instalatuta dagoen elementuen elektrizitate
gastua, ikaragarri murriztuko litzake gure proiektuaren ondorioz. Gainera, gure proiektuaren
gastua, ez zen izago oso garestia iragarki hauek mantentzeko gastatzen dugun diruarekin
konparatuz.

EUSKARRI TEORIKOA:
Lehen esan dugun bezala, Laurence Kemball Cook-en Pavegen plakak erabiliko ditugu,
(lehen ere erabili ziren) baina kasu honetan aurrerapenak egingo ditugu eta aurrerapen
hauek dira energia gehiago sortzea; Hainbat leku publiko batean ipiniko ditugu plakak
hauek, eta energia kantitate handiak egitea izango da gure helburua. Eta denborarekin
aurrerapen txikiak egotea espero dugu, eta ez gara gu izan behar, beste jendea ere egin
dezake aurrerapen horiek, horrela guztiok parte hartzen badugu proiektu handiago bat sortu



genezake guztiok batera. Gure kasuan muga legalalik ez dago, baimenik gabe edonon ipini
ahal dira eta horregatik erabiliko ditugu.

ATAL METODOLOGIKOA:
Hasteko, gure ikerketaren helburua, energia berriztagarria sortzea da eta horretarako
bilatzen hasi ginen metodologiaren bat. Ikusi genuen modu oso interesgarria elektrizitatea
sortzeko eta modu interesgarri horretako bat pavegen plakaken bidez elektrizitaea sortzea.
Plaka hauek Kemball Cook deitutako mutil batek sortu zituen eta gure helburuan pavegen
plakak erabiliko ditugu.
Kemballen proiektua bulego batean hasi zen, eta bere helburua urratsekin elektrizitatea
sortzea kutsatu gabe zen horretarako plaka batzuk diseinatu zituen. Erabilitako materiala
kautsoa zen, gurpiletakoaren berdina, hau da, beste helburua zen material birziklatuarekin
diseinatzea. Diseinuaren ondoren, frogatzea izan zen bere hurrengo urratsa eta Brasileko
faveletako futbol zelai batean frogatu zuen. Berak plaka jarri zituen belarraren azpia, horrela,
norbatek pasatzerakoan elektrizitatea sortuko zuen. Plakak jarri eta jolastu ondoren, foku
batzuk pistu zituen eta bere proiektuko zatirik nagusiena bukatuta zegoen.
Gure proiektua aurrera eramateko, Pavegen plakak erabiliko ditugu eta berak egin zuen
moduan lurrean jarriko ditugu. Pentsatzen hasi ginen munduko hainbat toki non pertsona
asko pasatzen ziren eta erabaki bat hartu genuen, New Yorkeko plazarik ospetsuenetarikoa,
Times Square. Plaza horretatik jende asko pasatzen denez leku oso aproposa da, energia
asko lortuko zen.
Gure kasuan Times Square-an jarriko dugu plaka hauek, eta hemndik 340.000 pertsona
pasatzen dira egunero. Erabilitako tresneriaren baliogarritasuna ere daukagu, lehen
funtzionatu dituen plakak erabili dugulako.

DATUEN ANALISIA:
Pavegen plaka hauek aztertzerakoan ikusi dugu, bataz bestez pausu batengatik 5 batioko
(W) energia sortzen duela, baina horrek pertsonak duen pisuagatik aldatzen joango da, hau
da, gero eta pisu handiagoa energia gehiago sortuko du. Plaka hauek lortutako energiaren
%5 plakan dagoen LED batentzako erabiltzen da eta beste %95 biltzen du bateria batean
edo momentu berean erabiltzen du. Energia hori erabilera publikoan erabiliko dugu.
Plaken tamaina estandarra 45 x 60cm-koa da. Plaka hauen %60aren materiala, material
birziklatuak dira, gurpilen goma adibidez.
Gutxi gorabehera 340.000 pertsona pasatzen dira egunero Times Squaretik, plakak 5W
emango ditu, orduan 1.700.000Wt ko energia lortuko dugu.

EMAITZAK:
Izugarrizko emaitzak eukiko genuke gure proiektua Times Squaren instalatuko bagenu.
Demagun 340.000 pertsona pasatsen direla egunero Time Squaretik eta Pavegen plaka
bakoitzak 5Weko energia sortzen duela haren gainetik pasatzerakoan, kalkulu mateatiko
simple bat eginez, kalkulatu dugu egunero, 1.700.00 W energia sortuko genukela eta urte
baten petsona kopuru berdina pasatuz 620,5 MW energia.

Plaka hauek lortutako energiaren adibide bat , 2012ko Londreseko Olimpiadetan izan zen.
Pavegenekoek dozena bat plaka jarri zuten eta 12milioi pausuen ondorioz 72milioi jouleko
energia lortu zuten.Energia honekin 10.000 mugikor kargatzeko kapazitatea eukiko genuke.



ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK :
Gure ikerketa martxan jarriko bagenuke, jende asko pasatzen diren lekuen gailu
elektronikoak berez elikatuko lirateke. Ahalik eta energia gehien lortzeko leku ospetsuetako
zebrabideeetan edo espailoietan instalatuko genuke eta energia horrekin bertan
elektrizitatearekin funtzionatzen duten gailuak berez elikatuko lirateke, energiaren gastua
murriztuz eta inongo erregai fosil edo beste erregairen bat erabiliz. Gainera, naturari onura
ekarriko lioke, energia lortzeko modua iraunkorra delako.

PROPOSAMENA:
Lehen esan dugun bezala, gure proposamena kasu honetan gure produktua toki publikoetan
non jende asko pasatzen den ipintzea izango da. Horrela energia kantitate handiak irabazi
ahalko genuke pertsonen urratsei eta pisuari esker. Leku publiko apropos bat adibidez New
Yorkeko plazarik ospetsuenetarikoan izan ahalko zen, horrela lortzen dugun energia
inguruko aparatu elektrikoa pizteko izango da.
Gure beste helburua da, plaza honetako
pantalla guztiak autonomoki funtzionatzea
plakekin bakarrik.
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