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  Κεφάλαιο1 
 



  
Περιγραφή ενότητας 
στην οποία ανήκει το 
αντικείμενο 
(Μεταφορές-Επικοινωνίες) 

 
 
Α.10 ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ 
 
1) Αυτοκίνητο   
 
-Δημιουργός:Νικολά Κούνιο 
-Χρονολογία:1769 
-Το αυτοκίνητο αποτελείται από έναν 
συγκεκριμένο αριθμό κυρίων οργάνων: το 



πλαίσιο (σασί), μια γερή και ανθεκτική 
κατασκευή, αποτελεί τον σκελετό όλου 
συγκροτήματος και είναι το στοιχείο 
σύνδεσης των άλλων εξαρτημάτων μεταξύ 
τους όπως τον κινητήρα με το ηλεκτρικό 
σύστημα και τους παρελκόμενους 
μηχανισμούς του, το σύστημα μετάδοσης 
κίνησης-σύνολο αξόνων, οδοντωτών 
τροχών (γραναζιών) και συνδέσμων, για 
τη μετάδοση της ενέργειας του κινητήρα 
στους τροχούς, τους τροχούς, για την 
κύλιση του οχήματος, την πρόωση και την 
οδήγησή του, το αμάξωμα, που 
συμπληρώνει το αυτοκίνητο, επιτρέποντας 
σε αυτό μια λογική εκμετάλλευση χώρου, 
ανάλογα με τη χρήση για την οποία 
προορίζεται, το σύστημα ανάρτησης, που 
τοποθετείται μεταξύ των τροχών και του 
φέροντος μέρους του αυτοκινήτου. 



 
 
 
 
2) Αεροπλάνο 
 
-Δημιουργός:Αδελφοί Ράιτ 



-Χρονολογία:1903 
-Το αεροπλάνο αποτελείται από τρία μέρη: 
το κύριο σώμα του αεροπλάνου που 
λέγεται σκάφος ,το σύστημα προώθησης 
και ο μηχανικός εξοπλισμός. Το σκάφος 
αποτελεί τον κορμό του αεροπλάνου και 
αποτελείται από 2 μέρη: τις πτέρυγες και 
την άτρακτο. Οι πτέρυγες είναι σταθερά 
συνδεμένες με την άτρακτο και σ' αυτό 
ακριβώς διαφέρει από το ελικόπτερο 
Η άτρακτος έχει σχήμα ατρακτοειδές και 
αποτελεί το βασικό τμήμα του σκάφους, 
στο οποίο προσαρμόζονται και οι 
πτέρυγες. Στο μπροστινό μέρος της 
ατράκτου υπάρχει ο θάλαμος 
διακυβέρνησης και το μεγαλύτερο μέρος 
της χρησιμοποιείται για επιβάτες ή 
εμπορεύματα. Το προωθητικό σύστημα 
είναι ο κινητήρας .Μηχανικός εξοπλισμός 
αποτελείται από τα εξαρτήματα που 
βοηθούν στην οδήγηση του αεροπλάνου 
από τις συσκευές κλιματισμού και 
διατήρησης σταθερής πίεσης μέσα στην 
άτρακτο. 



 
 

 

 
 
 
3) Τηλεόραση 
 



-Δημιουργός:Τζον Λόγκι Μπερντ 
-Χρονολογία:1873 
-Ο τηλεοπτικός δέκτης λαμβάνει το 
τηλεοπτικό σήμα είτε ασύρματα είτε 
ενσύρματα. Η ασύρματη λήψη γίνεται με 
δύο τρόπους: Ο ένας τρόπος είναι η λήψη 
με κεραία στραμμένη σε κάποιο επίγειο 
σταθμό εκπομπής (που βρίσκεται στην 
κορυφή κάποιου βουνού). Ο δεύτερος 
τρόπος είναι η λήψη από δορυφόρο μέσω 
δορυφορικής κεραίας (πιάτο) και ειδικού 
δέκτη. Στην ενσύρματη λήψη έχουμε την 
καλωδιακή τηλεόραση και τη λήψη μέσω 
δικτύου (IPTV). Τα τελευταία χρόνια, η 
ανάπτυξη της ευρυζωνικής δικτύωσης 
(καθώς και οι νέες τεχνικές συμπίεσης 
τηλεοπτικού σήματος) κατέστησε ικανή τη 
μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος 
μέσω Διαδικτύου. Πρόσφατα έχει 
ξεκινήσει και η μετάδοση τηλεοπτικού 
σήματος μέσω δικτύου κινητή τηλεφωνίας 
(MobileTV))  



 

 

 
 
 
 



4)Τηλέφωνο 
 
-Δημιουργός:Αλεξαντερ Γκράχαμ Μπελ 
-Χρονολογία:1876 
-Η συσκευή αυτή αποτελείται από πομπό 
και δέκτη και συνδέεται με καλώδιο με το 
τηλεφωνικό κέντρο. Ο πομπός έχει μέσα σ' 
ένα σωλήνα μια μετάλλινη πλάκα μπροστά 
σε ηλεκτρομαγνήτη. Μόλις ακουστεί η 
φωνή μας επάνω στην πλάκα, αυτή αρχίζει 
να κάνει παλμικές κινήσεις ισχυρές ή 
αδύνατες, ανάλογα με τον τόνο που έχει η 
φωνή μας, που επηρεάζουν τον 
ηλεκτρομαγνήτη. Με τη βοήθεια του 
ηλεκτρικού ρεύματος, τα ηχητικά κύματα 
περνούν από το καλώδιο και φτάνουν στο 
δέκτη που έχει κι αυτός έναν 
ηλεκτρομαγνήτη μ' ένα διάφραγμα 
μπροστά του. Το διάφραγμα του δέκτη με 
τη σειρά του αρχίζει να έχει παλμικές 
κινήσεις από τα ηχητικά κύματα του 
πομπού που μεταδίδει ηλεκτρομαγνήτης. 
Μ' αυτόν τον τρόπο η ανθρώπινη ομιλία 
ξανακούγεται στο ακουστικό με την 



αναπαραγωγή των ήχων. Ο πομπός και ο 
δέκτης ενός τηλεφώνου είναι 
τοποθετημένοι σ' ένα όργανο που λέγεται 
ακουστικό.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



5) Υπολογιστής 
 
-Δημιουργός:Μπλεζ Πασκάλ 
-Χρονολογία:1642 
-Κάθε υπολογιστικό σύστημα, όσο μεγάλο 
ή μικρό κι αν είναι, αποτελείται από 
το υλικό μέρος (hardware) και το 
λογισμικό (software). Τα βασικά στοιχεία 
του υλικού μέρους του υπολογιστή είναι η 
κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) 
(CPU, Central Prossesing Unit), η   
 κεντρική  μνήμη (RAM & ROM-BIOS), 
οι μονάδες εισόδου - εξόδου 
(πληκτρολόγιο,ποντίκι, οθόνη κ.α.), οι 
εσωτερικές (ή εξωτερικές) μονάδες 
ανάγνωσης και αποθήκευσης δεδομένων 
όπως σκληρός δίσκος, DVD, SSD (Solid 
State Drive) και οι περιφερειακές 
συσκευές όπως  εκτυπωτής , σαρωτής, 
 μόντεμ κ.α. Υπάρχουν διάφοροι τύποι 
υπολογιστών οι οποίοι διαφέρουν κατά το 
μέγεθος, τις δυνατότητες (επεξεργαστική 
ισχύς) και την αρχιτεκτονική τους, δηλαδή 
τον τρόπο που τα βασικά τους μέρη 



συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ 
τους. Στην πιο διαδεδομένη κατηγορία 
υπολογιστών ανήκουν  
οι μικροϋπολογιστές  
 

 

 
 

 



6)Τηλέγραφος 
 
-Δημιουργός:Σάμιουελ Μορς 
-Χρονολογία:1838 
--Ο ηλεκτρικός τηλέγραφος είναι μια 
διάταξη με την οποία γραπτά σημεία 
μεταδίδονται από τον ένα σταθμό στον 
άλλο με τη βοήθεια του ηλεκτρικού 
ρεύματος.  
Κάθε τηλεγραφικό σύστημα αποτελείται 
από: 

 την πηγή της ηλεκτρικής ενέργειας, 
που είναι ηλεκτρική στήλη, γεννήτρια ή 
συσσωρευτής, 

 το μηχάνημα - πομπό για την 
παραγωγή διακοπτόμενου ηλεκτρικού 
ρεύματος, 

 τη γραμμή για τη μεταβίβαση του 
ρεύματος από τον ένα σταθμό στον άλλο 
και 

 το μηχάνημα - δέκτη για τη λήψη των 
διακοπτόμενων ρευμάτων και                     



 τη μετατροπή τους σε γραπτά, ηχητικά ή 
οπτικά σημεία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



7)Ραδιόφωνο 
 
-Δημιουργός:Γουλιέλμο Μαρκόνι 
-Χρονολογία:1895 
-To ραδιόφωνο είναι η συσκευή που 
λειτουργεί ως "ραδιοδέκτης - 
μετατροπέας" όπου λαμβάνοντας τις 
ραδιοφωνικές εκπομπές των 
ραδιοφωνικών σταθμών τις μετατρέπει σε 
ήχο. Τα ραδιοφωνικά   
κύματα εκπέμπονται από τον πομπό και 
φτάνουν στον δέκτη (δηλαδή το 
ραδιόφωνο). Τα κύματα αυτά 
αποκωδικοποιούνται από τη συσκευή και 
μετατρέπονται σε ηλεκτρικό ρεύμα και 
στην συνέχεια σε ήχο, που είναι και το 
τελικό αποτέλεσμα του ραδιοφώνου. 
Ραδιοφωνία, επίσης, θεωρείται και όλη η 
διαδικασία εκπομπής και λήψης 
ραδιοκυμάτων η μετάδοση του 
ραδιοφωνικού προγράμματος γίνεται μέσω 
μιας ειδικής κατηγορίας κυμάτων που 
ονομάζονται ραδιοκύματα 



. 

 
 
 
 

 
 
 



8)Ποδήλατο 
 
-Δημιουργός:Καρλ Φον Ντράις  
-Χρονολογία:1817 
-Ποδήλατο ονομάζεται το δίτροχο 
(μερικές φορές τρίτροχο) όχημα, που 
κινείται καθώς ο αναβάτης του 
χρησιμοποιεί τη μυϊκή δύναμη των ποδιών 
του .Στην κλασική του μορφή, το 
ποδήλατο αποτελείται από δύο τροχούς, οι 
οποίοι βρίσκονται ο ένας πίσω από τον 
άλλο και συνδέονται μεταξύ τους με 
μεταλλικό σκελετό. Βασικά επίσης μέρη 
ενός τυπικού ποδηλάτου αποτελούν το 
τιμόνι, η σέλα, το σύστημα μετάδοσης της 
κίνησης και τα φρένα. Ως 
συμπληρωματικός εξοπλισμός, όχι δηλαδή 
απαραίτητος για τη λειτουργικότητα του 
ποδηλάτου, χρησιμοποιείται ένα πλήθος 
από εξαρτήματα.Ο αριθμός των 
ποδηλάτων του πλανήτη στις μέρες μας 
υπολογίζεται ότι ξεπερνά το ένα 
δισεκατομμύριο. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
του ποδηλάτου αποτελεί η δυνατότητα του 



να ανταποκρίνεται σε αρκετά 
διαφορετικές απαιτήσεις, όπως είναι η 
μετακίνηση, η άθληση και η ψυχαγωγία. 

 

 

 
 
 
 



 
9)Άμαξα 
 
-Δημιουργός:Λαοί Μεσοποταμίας 
-Χρονολογία:Αρχαία Χρόνια 
-Η άμαξα είναι ένα όχημα με ρόδες, 
που έλκεται από ένα ή περισσότερα 
ζώα και χρησιμεύει για τη μεταφορά 
ανθρώπων (τα παλιότερα χρόνια) και 
πραγμάτων. Πολλές φορές  
χρησιμοποιείται και το χειροκίνητο 
αμάξι. Υπάρχουν διάφορα είδη άμαξας: 
το άρμα, το χειραμάξι, το κάρο, η 
βοϊδάμαξα, η καρότσα, η σούστα, ο 
αραμπάς, το αλετροπόδι κλπ. Σήμερα, 
πολλές φορές, όταν λέμε αμάξι, 
εννοούμε το αυτοκίνητο. 

  



 
10)Διαστημόπλοιο 
 
-Δημιουργός:Σοβιετική Ένωση 
-Χρονολογία:1957 
-Οι τροχιές των διαστημοπλοίων γύρω από 
τη Γη είναι ελλειπτικές με μια εστία, τη 
Γη. Η εκτόξευση των διαστημοπλοίων 
γίνεται συνήθως κατά τη φορά της 
περιστροφής της Γης (από δυτικά προς 
ανατολικά), για να εκμεταλλευτούμε την 
εφαπτόμενη συνιστώσα της ταχύτητας 
περιστροφής, που σε γεωγραφικό πλάτος 0 
(Ισημερινός) είναι περίπου 0,465 km/sec, 
ενώ σε πλάτος 45<span class="upc">0 
μειώνεται σε 0,328 km/sec. Κατά την 
επιστροφή τους στη Γη τα διαστημόπλοια 
χρησιμοποιούν μέθοδο προσθαλάσσωσης 
(Αμερική) ή προσγείωσης (Σοβιετική 
Ένωση). Το πιο επώδυνο σημείο της 
επιστροφής είναι η στιγμή που θα 
προσκρούσει το διαστημόπλοιο πάνω στην 
ατμόσφαιρα της Γης. Η πρόσκρουση αυτή 
πρέπει να γίνει με καθορισμένη γωνία και 



ταχύτητα, ώστε να αποφευχθεί η 
εξοστράκιση του διαστημοπλοίου, ως 
αποτέλεσμα της ανάκλασής του πάνω στα 
στρώματα της ατμόσφαιρας. 

 

 

        



Β. ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ      
ΣΕ Α)ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΑΙ 
Β)ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ 
 
                ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 
 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

   Χερσαίες  Θαλάσσιες Εναέριες-
Διαστημικές 

Λεωφορείο,αυ-
τοκίνητο,μηχα-
νή,τρόλει,προ-
αστιακός,τρένο, 
μετρό,άμαξα, 

Καράβι ,δελφί-  
νι,πλοίο,βάρκα, 
καΐκι,ιστιοφό- 
ρο,ποταμόπλοι- 
ο,κρουαζιερό- 

Αεροπλάνο,ε- 
λικόπτερο, 
τζετ,αερόστα-
το,δορυφόρος. 
 

     Ασύρματες         Ενσύρματες 
Κινητό,laptop,α-
σύρματο,τηλέφω-
νο,ραδιόφωνο, 
tablet,δορυφόρος 

Σταθερό τηλέφωνο, 
τηλέγραφος,τηλεορασ-
η,Fax,laptop,επιτραπέ-
ζιος,υπολογιστής,δορυ-
φορικό πιάτο 
 



ποδήλατο,ταξί, 
νταλίκα ,τράμ, 
πούλμαν, κάρο, 
τρακτέρ,βυτιο-
φόρο,μπετονιε-
ρα,ασθενοφόρο
, ράλι, πατίνι, 
λιμουζίνα, περι-
πολικό,τελεφε-
ρίκ,τροχόσπιτο. 

 

πλοιο,υποβρύχιο, 
ταχύπλοο ,τζετ 
σκι. 
 



      
 

 
 
 

       
 

     Κεφάλαιο 2 
 

 
Περιγραφή αντικειμένου 
και Ιστορική εξέλιξη 



Α.Ορισμός,μέρη από τα 
οποία αποτελείται,διάκριση, 
είδη αντικειμένων, υλικό 
κατασκευής ,φωτογραφίες . 
 
        ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ 
 
Ορισμός:Το αερόστατο είναι ένα  
 αεροσκάφος, δηλαδή πτητικό μέσο, που 
παραμένει αιωρούμενο επειδή η 
«αεροστατική σφαίρα» του γεμίζεται με 
θερμό ατμοσφαιρικό αέρα  ή άλλα  αέρια 
 ελαφρύτερα από τον αέρα, οπότε 
προκύπτει άνωση ικανή σε σύγκριση με 
εκείνη του αέρα να ανυψώσει το 
αεροσκάφος, έστω και αν η συνολική 
πυκνότητά του είναι σχεδόν ίδια 
 
Μέρη:αεροστατική σφαίρα ή φάκελο, 
καλάθι ή γόνδολα και ο καυστήρας.  
 



Είδη:Αερόπλοια,Αερόστατα αμμωνίας, 
Αερόστατα Ροζιέρ, Αερόστατα ηλίου, 
Αερόστατα φωταερίου,Αερόστατα 
υδρογόνου,Αερόστατα ελαφρών αερίων, 
Αερόστατα θερμού αέρα 
 
Υλικό:ειδικό νάιλον ,πλαστικό,ψάθα,λίνα 
υλικά. 

 

                                                          

                



Β.Αρχική μορφή (εφευρέ- 
της,χρονολογία),στάδια 
εξέλιξης. 
 
Χρονολογία:1783 
Εφευρέτης:Αδελφοί Μονγκολφιέ, 

Στάδια Εξέλιξης:Το 1709 ο Πορτογάλος 
Μπαρτολομέου ντε Γκουσμάο έφτιαξε ένα 
αερόστατο που γεμίστηκε με θερμό αέρα 
και υψώθηκε μέσα σε ένα δωμάτιο στη  
Λισαβόνα.Το1782 ο Τιβέριος Καβάλο 
 παρουσιάστηκε σε μεγάλο κοινό που είχε 
συγκεντρωθεί στην έδρα της Βασιλικής 
Εταιρίας του Λονδίνου, μία έκθεσή του 
στη οποία, παρουσίασε επιτυχή πειράματα 
με μπαλόνια από έντερα βοδιού. 
Αναμφίβολα και αυτή η ιδιοφυΐα της 
μελέτης και των πειραμάτων διευκόλυνε 
τελικά τη λύση του προβλήματος που τόσο 
καιρό αντιμετώπιζαν τόσοι μελετητές.. Η 
πρώτη καταγραμμένη επανδρωμένη πτήση 
έγινε από ένα αερόστατο θερμού αέρα που 
κατασκευάστηκε από τους αδελφούς 



Μονγκολφιέ στις 21Νοεμβρίου 1783. Στις 
1Δεκεμβρίου 1783,ο καθηγητής Ζακ Σάρλ 
και οι  αδελφοί Ρόμπερτ  έκαναν την 
πρώτη πτήση αερόαστατου (ελαφρού) 
αερίου, Στις 27Αυγούστου 1783,στο Πεδίο 
του Άρεως, στο Παρίσι, μπροστά σε 
300.000 Παριζιάνους, ο Γάλλος φυσικός 
Σαρλ ύψωσε μια σφαίρα από ύφασμα, 
ντυμένο με καουτσούκ με διάμετρο 3,5 μ., 
γεμάτη υδρογόνο, που μόλις είχε 
ανακαλυφθεί. Στις 23 Ιουνίου 1784, ο Ζαν  
Φρανσουά Πιλάτρ ντε Ροζιέ πήρε μέρος 
σε μια άλλη πτήση, με μια βελτιωμένη 
έκδοση του αερόστατου των αδελφών 
Μονγκολφιέ, η οποία είχε ονομαστεί 
 Μαρία Αντουανέτα, από το όνομα της 
τότε βασίλισσας της Γαλλίας. Η πρώτη 
απογείωση αερόστατου στη  Βρετανία  
έγινε από  τον Τζαιμς Τύτλερ (στις 25 
Αυγούστου  1784  στο  Εδιμβούργο, με 
ένα αερόστατου θερμού αέρα. Ο Λεμπρόν 
Τζέιμς στις  7 Ιανουαρίου  1785 
 αναχωρώντας από το  Ντόβερ 
προσγειώθηκε στη Γαλλία. Μάλιστα μετά 
την ανύψωσή του Λουνάρντι που 



επεχείρησε στο Λονδίνο στις 14 
Σεπτεμβρίου του 1784 οι μέχρι τότε 
δισταγμοί των Άγγλων εξέλιπαν. 
Αναχωρώντας από τη  γαλλική ακτή 
διασχίζοντας τη  Μάγχη  με πολύ 
δεξιοτεχνία και με ευνοϊκά ρεύματα. 
Στις 29 Σεπτεμβρίου 1804, ο Έιμπραχαμ 
Χόπμαν έγινε ο πρώτος Ολλανδός που 
πραγματοποίησε μια επιτυχημένη πτήση 
με αερόστατο στην Ολλανδία.Τελικά ο 
Τζαμπεκάρι μετά από αρκετές επιτυχείς 
πτήσεις φονεύθηκε σε μια τολμηρή 
προσπάθειά του στις .Το 1872 ο Πάουλ 
Χάενλαϊν πέταξε με το πρώτο προσδεμένο 
αερόπλοιο με κινητήρα εσωτερικής 
καύσης. Η πρώτη πτήση με ελεύθερο 
αερόπλοιο με κινητήρα εσωτερικής 
καύσης έγινε το 1898 με τον Αλμπέρτο 
Σάντος Ντούμοντ .Η πρώτη πτήση του 
αερόστατου που είχε νάιλον και έκαιγε 
προπάνιο: διάρκεσε 25 λεπτά, και διάνυσε 
5 χιλιόμετρα, έγινε στις 22 Οκτωβρίου 
 1960 στο Μπράνινγκ της Νεμπράσκα. 
 
 



 

Κεφάλαιο 3 
 
 
Χρησιμότητα 
αντικειμένου στη 
σύγχρονη κοινωνία 
 
 
  
 
 



Α.Η ανθρωπότητα θα ήταν πολύ 
αλλαγμένη εάν δεν υπήρχε το αερόστατο: 
μπορεί να μην είχε εφευρεθεί το 
αεροπλάνο αφού σύμφωνα με αυτό 
δημιουργήθηκε,μπορει να μην είχαμε 
καταφέρει να ανακαλύψουμε αλλά μέρη ή 
μπορεί η φυσική να μην είχε προχωρήσει 
τόσο αφού για την δημιουργία του οι 
φυσικοί έκαναν διάφορα πειράματα με 
αέρια όπως το υδρογόνο κ.α, προκειμένου 
να καταφέρουν να το κάνουν να 
πετάξει.Επίσης χάρις το αερόστατο 
σώθηκαν και πολλές ζωές αφού σε 
καιρούς πολέμου αυτό τροφοδοτούσε τους 
ανθρώπους με τροφή και φάρμακα. 
 
Β.Το αερόστατο έχει διευκολύνει κατά 
πολύ τη ζωή των ανθρώπων :το 
χρησιμοποιούν για τη μεταφορά 
τροφής,ζώων,ανθρώπων κ.α, διοργανώνω- 
νται αγώνες με αερόστατα σε διάφορα 
μέρη του κόσμου έτσι ψυχαγωγού-  
μαστε,εξερευνούμε τον κόσμο αφού 



μπορεί και πετάει πολύ χαμηλά επίσης και 
σε καιρούς πολέμου φάνηκε χρήσιμο 
κυρίως για την μεταφορά πραγμάτων αφού  
ήταν πρακτικό τότε. 
 
Γ.             ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
   Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
Βοηθάει στη μετα-
φορά,ψυχαγωγία,βοή- 
θησε στην ανακά- 
λυψη νέων πραγμά- 
των  και ιδεών. 

Ατυχήματα μέχρι 
να πάρει την 
σημερινή του   
μορφή. 

                ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 Πλεονεκτήματα   Μειονεκτήματα 
Το κόστος κατά-
σκευής του είναι ε-
λάχιστο. 

Χρειάστηκαν πολλά 
χρήματα για τα 
πειράματα ώστε να 
μπορέσουν να το 
κάνουν να πετάξει. 

 
 



       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  Πλεονεκτήματα         Μειονεκτήματα 
Δεν μολύνει πολύ,τα  
υλικά κατασκευής 
του δεν είναι βλαβε-
ρά. 

Η χρήση του υδρογό-
νου βλάπτει το στρώ-
μα του όζοντος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Κεφάλαιο 4 
 
 

Διαδικασία                                                  
κατασκευής 

 
 
 



Α.Πορεία εργασίας-Στάδια 
 
Τρίτη, 28 Απριλίου 2015 
 
Πήρα τα υλικά μου:φενιζολ,πλαστικό χορ-
τάρι,κόλλα και σπάγκος.Έκοψα το φενιζόλ 
και το χορτάρι στις διαστάσεις που ήθελα        
(30х40)και στη συνέχεια κόλλησα το χορ-
τάρι πάνω στο φενιζόλ. 
 
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015 
 
Παίρνω ένα χαρτόκουτο και κόβω 5 πλευ-
ρές,ύστερα τις ενώνω με την κόλλα και έ-
τσι δημιουργώ ένα τετράγωνο.Το τυλίγω 
με τον σπάγκο  και ετσι είναι έτοιμο και το 
καλάθι του αερόστατού μου. 
 
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 
 
Με σύρμα φτιάχνω σιγά σιγά τον σκελετό 
του μπαλονιού και συνδέω το κάθε κομ-
μάτι σύρμα με σελοτέιπ στην κορυφή.Εν 
τω μεταξύ ζωγραφίζω το φενιζόλ με πρά-



σινο χρώμα και σχεδιάζω και μερικά λου-
λούδια. 
 
Παρασκευή, 31 Απριλίου 2015 
 
Καλύπτω τον σκελετό με ένα ειδικό χαρτί. 
Το καλύπτω καλά έτσι ώστε να μην έχει 
ανοίγματα πουθενά, και το στερεώνω με 
σύρμα. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Β. Επισήμανση Προβλημά-
των-Τρόποι Επίλυσης 
 
Την κατασκευή την έφτιαξα στο δω-
μάτιό μου, βέβαια τα πράγματα δεν 
πήγαν όπως τα περίμενα.Πρίν φτιά-
ξω τον σκελετό προσπάθησα να το 
κάνω με μπαλόνι αλλά δεν πέτυχε 
γιατί ο σπάγκος δεν κόλλαγε καλά 
με την κόλλα.Για να μπορέσω να 
χρησιμοποιήσω το σύρμα χρειάστη-
κα την βοήθεια της πένσας και του 
κόπτη,για να κόψω το φενιζόλ και 
το χορτάρι χρειάστηκα ένα μαχαίρι 
και για το βάψιμο κάποια πινέλα. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Κεφάλαιο 5 
   
 
Κατάλογος 
Εργαλείων-Υλικών-
Κόστος Κατασκευής 
 
 



Α.Κατάλογος Εργαλείων-
Δικαιολόγηση Επιλογών 
  
                   ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
1)Ψαλίδι: Για να κόψω 
2)Πένσα: Για να σφίξω το σύρμα  
3)Κόπτης: Για να κόβω το σύρμα 
4)Πινέλα: Για να βάψω το φενιζόλ 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Β.Κατάλογος Υλικών-Πίνα-
κας μα διαστάσεις -Ποσό-
τητα Υλικων 
 
               ΥΛΙΚΑ 

Κόλλα απλή:1 κόλλα 
Ξυλόκολλα:1ξυλόκολλα 
Γκοφρέ χαρτόνι:2 μέτρα 
Σπάγκος 
Πλαστικό χορτάρι:30х40 
Χρώματα:2 σωληνάρια 
Σελοτέιπ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  
Β.Άχρηστα Υλικά 
 

 
Δ.Κόστος Κατασκευής 
 

Κόλλες:3€ 
Χαρτόνι:1,80€ 
Φενιζόλ:1€ 
Πλαστικό Χορτάρι:2€ 
Σπάγκος:1,50€ 

 
 

-Καρφίτσες 
-Σύρμα 
-Οδοντογλυφίδες 
-Σχοινί 
-Χαρτόκουτο 

 



 
 
 
 

Κεφάλαιο 6 
 
 
Αυτοαξιολόγιση 
Διαδικασίας 
 
 
 



Α.Αναγνώριση βοήθειας 
από συγγενείς,φίλους,επαγ-
γελματίες,σχολικό περιβάλ-
λον για να δουν ελλείψεις 
που είχαν. 
 
-Δεν θα είχα καταφέρει τίποτα χωρίς την 
βοήθεια της αδερφής μου και ενώ ειδικού 
τεχνικού που μου έδωσε κάποιες συμβου-
λές για το πώς να στήσω σωστά το αερό-
στατο και πώς να κόψω σωστά το φενιζόλ 
έτσι ώστε να μην διαλυθεί.Ήταν πολύτιμη 
η βοήθειά τους και τους ευχαριστώ ιδιαί-
τερα για αυτό!!!!! 
  
 
 
 
 



Β.Συμπεράσματα σχετικά 
με την κατασκευή του αντι-
κειμένου και τη γραπτή ερ-
γασία 
-Τελικά η κατασκευή δεν ήταν τόσο εύκο-
λη επειδή τα πράγματα δεν έγιναν όπως τα 
είχα εγώ στο μυαλό.Έπρεπε να αλλάζω 
συνέχεια τον σκελετό και να κάνω επι-
διορθώσεις πάνω στη κατασκευή. 
-Ούτε η γραπτή εργασία αποδείχτηκε εύ-
κολη αφού έπρεπε να ψάχνω συνέχεια σε 
ιστοσελίδες πληροφορίες και εικόνες. 
-Αλλά τελικό συμπέρασμα είναι ότι έμα-
θα πολλά πράγματα  για θέματα που έχουν 
σχέση με τα Μέσα Μεταφοράς-Επικοινω-
νίας. 
  
         
 
 



 
    
 
 

Κεφάλαιο 7 
 
 
Παρουσίαση βιβλιο-
γραφίας και υπόλοι-
πων πηγών πληροφό-
ρησης 
 



      ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΕΙΑ 
 
www.wikipedia.org 
www.sansimera.gr 
 
 


