
1 
 

Σπύρος Πεσιλής α2(1) 
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΟΥΤΡΟΥ 
 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   Α’   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

          ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

      Α2 (1)      

ΤΡΕΝΟ 

               ΣΠΥΡΟΣ   ΠΕΣΙΛΗΣ  



2 
 

Σπύρος Πεσιλής α2(1) 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ      2013-2014  
 
 
 
 
   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1…………………………………3-38 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2……………………………….39-43 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3……………………………….44-47 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4……………………………….48-52 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5……………………………….53-55 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6………………………………..  56 
ΕΝΟΤΗΤΑ 7……………………………….57-61 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8…………………………………  62 
ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ………………………………. 63 
ΕΝΟΤΗΤΑ 10……………………………..64-67 
ΕΝΟΤΗΤΑ 11……………………………..68-71 
ΕΝΟΤΗΤΑ 12………………………………..72 



3 
 

Σπύρος Πεσιλής α2(1) 
 

 
ENOTHTA  1 

ΤΙΤΛΟΣ :περιγραφή της 
ενότητάς στην οποία 
ανήκει το αντικείμενο 

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 

 
 
 
 
 
 



4 
 

Σπύρος Πεσιλής α2(1) 
 

 

1)ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
Την αρχή έκανε στην Γαλλία, το 1769, ο Nicolas Jοseph 
Cougnot, δημιουργώντας το πρώτο ατμοκίνητο όχημα, 
ένα ατμοκινούμενο αμάξι, το fardier. Το 1770, ο Γερμανό-
Αυστριακός εφευρέτης Siegfried Marcus συναρμολόγησε 
ένα μηχανοκίνητο αμαξίδιο. O Etienne Lenoir έφτιαξε το 
πρώτο αυτοκίνητο με μηχανή εσωτερικής καύσης και ένα 
χρόνο αργότερα ο Λενουάρ πραγματοποίησε το 1-ο ταξίδι 
με αυτοκίνητο καλύπτοντας διαδρομή 19,3 χλμ. με μέση 
ταχύτητα 6,4 χλμ/ώρα και ισχύ μόλις 0,5 ίππους.                
                                                                                             
 Το αυτοκίνητο, με κινητήρα του Νικολάους Όττο 
(Nikolaus Otto) εσωτερικής καύσης και καύσιμο τη 
βενζίνη, παρήχθη στη Γερμανία το 1885 από τον Καρλ 
Μπεντς (Karl Benz).Αργότερα, τα αυτοκίνητα εξελίχτηκαν 
και πλέον μπορούσαν να καλύπτουν μεγαλύτερες 
αποστάσεις σε λιγότερο χρόνο. Αυτοκίνητα με μηχανές 
εσωτερικής καύσης παράχθηκαν για πρώτη φορά στην 
Γερμανία από τον Καρλ Μπεντς το 1885 - 1886 και τον 
Γκότλιμπ Νταίμλερ ανάμεσα στο 1886 και το 1889. Ο 
Μπεντς ξεκίνησε να δουλεύει πάνω στα σχέδια ενός νέου 
κινητήρα το 1878. Στην αρχή επικεντρώθηκε στην 
κατασκευή ενός αξιόπιστου δίχρονου βενζινοκινητήρα, 
βασισμένος στα σχέδια του τετράχρονου κινητήρα του 
Όττο. Τα σχέδια του Όττο απορρίφθηκαν, ενώ ο Μπεντς 
είχε έτοιμο τον κινητήρα του την Πρωτοχρονιά το 1879.     
                              Ο Μπεντς κατασκεύασε τα πρώτα 
τρίκυκλα αυτοκίνητα το 1885. Μεταξύ άλλων, ο Μπεντς 
εφηύρε ένα σύστημα ρύθμισης της ταχύτητας 
χρησιμοποιώντας σπινθήρα από μπαταρία, τον 
αναφλεκτήρα (μπουζί), τον συμπλέκτη, το σύστημα 
επιλογής ταχυτήτων και το ψυγείο νερού. 
Κατασκεύασε βελτιωμένες εκδόσεις το 1886 και το 1887. 
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Άρχισε την παραγωγή το 1888, την πρώτη παραγωγή 
αυτοκινήτου στην ιστορία, στηριζόμενος στην εταιρεία 
"Benz & Sie". Κατασκευάστηκαν περίπου 25 οχήματα 
μέχρι το 1893, οπότε και παρουσίασε το πρώτο 
τετράτροχο αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν από έναν 
τετράχρονο κινητήρα. Το ίδιο διάστημα ο Εμίλ Ροζέ 
(Emile Roger) στη Γαλλία κατασκεύαζε κινητήρες του 
Μπεντς αρχίζοντας και την κατασκευή ολόκληρων 
αυτοκινήτων. Καθώς η Γαλλία της εποχής ήταν πιο 
προοδευτική, δέχτηκε πιο εύκολα τη νέα αυτή 
δημιουργία, περισσότερα οχήματα κατασκευάσθηκαν και 
πουλήθηκαν στην Γαλλία παρά στην Γερμανία. Οι 
κατασκευαστές Πανάρ και Λεβασόρ κατασκεύασαν το 
όχημά τους το 1891 με τον Εντουάρ Σαραζέν . Ο Αρμάν Πεζό 
ήταν ο κατασκευαστής που κέρδισε τον πρώτο αγώνα αυτοκινήτου 
στη Γαλλία το 1895.  
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2)ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ Η 

ιστορία και η εξέλιξη της μοτοσυκλέτας συνδέονται στενά 
με τη μαγεία της ταχύτητας. Και αυτό δεν έχει διόλου 
αλλάξει ως τις ημέρες μας, παρά το γεγονός ότι οι 
Ευρωπαίοι κατασκευαστές και εισαγωγείς συμφώνησαν το 
2002 να δεσμευτούν προαιρετικά σε ανώτατο όριο 
ταχύτητας 298 χλμ./ώρα, προκειμένου να προλάβουν τη 
θέσπιση σχετικής νομικής ρύθμισης. Γιατί και το όριο των 
300 χλμ./ώρα έχει ήδη ξεπεραστεί. 

Ενώ η εξέλιξη του ποδηλάτου διήρκεσε 50 χρόνια (από την 
ξύλινη κατασκευή χωρίς πετάλια, τη «Draisine» (ντραϊζίνα) 
του Γερμανού Karl Drais von Sauerbronn το 1817, μέχρι το 
δίτροχο «Velocipede» με πετάλια του Michaux τo 1817 (που 
έκανε για πρώτη φορά δυνατή τη μετακίνηση χωρίς 
περπάτημα ή χρήση αλόγων), η εξέλιξη της μοτοσυκλέτας 
ήταν πολύ ραγδαία. Ήταν άλλωστε η λογική συνέχεια μετά 
το ποδήλατο. Γιατί παρόλο που το ποδήλατο έκανε πιο 
εύκολη και πιο γρήγορη την μετακίνηση, απαιτούσε όμως 
πάντα μυική δύναμη. Αυτό ακριβώς το μειονέκτημα 
πυροδότησε το ζήλο των πρώτων κατασκευαστών 
μοτοσικλέτας να μετατρέψουν το ποδήλατο σε 
μηχανοκίνητο δίτροχο. Και σε αυτή τη περίπτωση το όνομα 
Michaux κάνει εκ νέου την εμφάνιση του: Δύο χρόνια μετά 
την πρωτοποριακή τους εφεύρεση, οι Γάλλοι αδελφοί 
εξόπλισαν το «Velocipede» με μικρή ατμομηχανή. Όμως για 
την καθημερινή χρήση η κατασκευή αυτή αποδείχθηκε 
ακατάλληλη, γιατί το όχημα κινδύνευε, π.χ. σε περίπτωση 
πτώσης, να πιάσει φωτιά. 

Νέους ορίζοντες άνοιξε το 1876 ο κινητήρας εσωτερικής 
καύσης, ο αποκαλούμενος και κινητήρας Όττο κατά το 
όνομα του εφευρέτη του Νικολάους Όττο. Βάσει αυτού οι 
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Γκότλιμπ Ντάιμλερ, Βίλχελμ Μάιμπαχ και Καρλ Μπεντς 
κατασκεύασαν λίγα χρόνια αργότερα το βενζινοκινητήρα, 
που ήταν πιο ελαφρύς και γρήγορος από τους κινητήρες 
Όττο. Το 1892 ο Ρούντολφ Ντίζελ ολοκλήρωσε την παλέτα 
κινητήρων του 19ου αιώνα με τον πετρελαιοκινητήρα ή 
κινητήρα ντίζελ, ενώ ο κινητήρας Βάνκελ του Φέλιξ Βάνκελ 
(περιστροφικός κινητήρας) εμφανίστηκε πολύ αργότερα 
και συγκεκριμένα το 1957. 
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 3)ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 
 Το αεροπλάνο άρχισε να χρησιμοποιείται από τον 20ο 
αιώνα, αλλά η ιδέα να πετάξει στον αέρα ο άνθρωπος 
είναι πολύ παλιά. Σ' όλους τους αρχαίους πολιτισμούς 
(Κίνας, Ινδίας, Αιγύπτου) υπάρχουν εικόνες φτερωτών 
ανθρώπων. Είναι επίσης γνωστός ο μύθος για το 
ζωγράφο, γλύπτη και αρχιτέκτονα Δαίδαλο και το γιο 
του Ίκαρο που πέταξαν με φτερά φτιαγμένα από το 
Δαίδαλο. Κατά την γνωστή ιστορία έγιναν πολλές 
απόπειρες κατασκευής πτητικών συσκευών. Χαρταετοί 
χρησιμοποιήθηκαν για πολεμικούς σκοπούς από 
πολλούς λαούς στην αρχαιότητα και στο μεσαίωνα. Για 
πολλούς αιώνες ο άνθρωπος προσπάθησε, χωρίς 
επιτυχία όμως, να χρησιμοποιήσει τη μυϊκή του δύναμη, 
για να πετάξει. Ο Ιταλός ζωγράφος, σοφός και 
μηχανικός Λεονάρντο Ντα Βίντσι, που έζησε το 15ο και 
αρχές 16ου αιώνα, προσπάθησε για πρώτη φορά να 
στηρίξει θεωρητικά τη δυνατότητα κατασκευής 
πτητικής συσκευής, με βάση την προσεκτική μελέτη του 
τρόπου πτήσης των πουλιών. Ο Λεονάρντο σχεδίασε 
πτητικές συσκευές που κινούνταν με τη βοήθεια της 
μυϊκής δύναμης του ανθρώπου, καθώς και ένα πρότυπο 
ελικόπτερο με μηχανική κίνηση. 

 

Το 17ο αιώνα ο Ιταλός Τζιοβάνι Μπορέλι και ο Άγγλος Ρ. 
Γκουκ κατάληξαν σ' ένα σοβαρό, αν και αρνητικό 

αποτέλεσμα. Είπαν ότι δεν είναι δυνατή η πτήση του 
ανθρώπου με τη χρήση μόνο της μυϊκής δύναμης καθώς, 

προκειμένου να πετάξει αυτόνομα, ο άνθρωπος θα έπρεπε 
να έχει πολλαπλάσιο μυϊκό όγκο. Απόδειξαν έτσι θεωρητικά 

πως, για να κατασκευαστεί συσκευή πιο βαριά από τον 
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αέρα που να πετά, χρειάζεται οπωσδήποτε κινητήρας. Όταν 
εφευρέθηκε η ατμομηχανή το 18ο αιώνα και ιδιαίτερα όταν 
τελειοποιήθηκε το 19ο αιώνα, έγιναν πολλές απόπειρες να 

κατασκευαστεί ατμοκίνητη πτητική συσκευή. 

 

Έτσι, το 19ο αιώνα κατασκευάστηκε το πρώτο αεροπλάνο 
από το Ρώσο εφευρέτη Α.Φ. Μοζάισκη. Η συσκευή έκανε 
μικρή πτήση. Αργότερα, στο τέλος του αιώνα, ο Χ. Μαξίμ 
στην Αγγλία έκαμε δοκιμή αεροπλάνου με ατμομηχανή, 

αλλά στην πρώτη απόπειρα να αποσπαστεί από το έδαφος 
η μηχανή έπαθε βλάβη. 

 

Γενικά η ατμομηχανή, με τις διαστάσεις και το βάρος που 
είχε δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις μιας πτητικής 
συσκευής και έτσι, μόνο στο τέλος του 19ου αιώνα, όταν 

αναπτύχθηκαν κινητήρες εσωτερικής καύσης, μπόρεσε να 
επιτευχθεί κατασκευή αεροπλάνου ικανού για πτήση. 

 

Έτσι, οι αδελφοί Ράιτ (εφευρέτες και αεροπόροι) 
κατάφεραν να κατασκευάσουν αεροπλάνο που να 

επιτυγχάνει σταθερή πτήση και μάλιστα με επιβάτη. 
Διαβλέποντας τη στρατηγική του σημασία, πολλές 
κυβερνήσεις ανέπτυξαν το αεροπλάνο κυρίως για 

στρατιωτική χρήση, ιδιαίτερα κατά τον Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Το αεροπλάνο χρησιμοποιήθηκε σε ακόμα 

μεγαλύτερη κλίμακα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στη 
διάρκεια του οποίου αναπτύχθηκαν πολύ τα καταδιωκτικά 
και τα βομβαρδιστικά. Στο τέλος του πολέμου οι Γερμανοί 
κατασκεύασαν αεροπλάνο με στροβιλοκινητήρα. Μετά τον 
πόλεμο κατασκευάστηκαν τα πυραυλοκίνητα αεροπλάνα. 
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Περιγραφή του αντικειμένου[επεξεργασία κώδικα] 

 

[επεξεργασία κώδικα] 

 

 

  

 

 

Εφοδιασμος ενος αεροσκάφους Airbus A300 

Το αεροπλάνο αποτελείται βασικά από 3 μέρη που 
διαφέρουν στη μορφή και στον προορισμό τους. Αυτά είναι: 

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, που σ' αυτό τα 

πτερύγιά του κινούνται. Ανάλογα με τον αριθμό των 
πτερύγων, τα αεροπλάνα ονομάζονται μονοπτέρυγα, 

διπτέρυγα, πολυπτέρυγα. Τα κλασικά αεροπλάνα, επειδή 
παρουσιάζουν αστάθεια στην πτήση, χρησιμοποιούν 

βοηθητικές πτερυγικές επιφάνειες στην πίσω άκρη της 
ατράκτου. Αυτές αποτελούνται από τις οριζόντιες σταθερές 
πτέρυγες που δίνουν ευστάθεια, για να μην αναποδογυρίσει 

το αεροπλάνο και τις κάθετες σταθερές για να μη γυρίζει 
γύρω - γύρω. Η άτρακτος, όπως το λέει και το όνομά της, 
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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, αν το 
αεροπλάνο είναι μεταφορικό ή για αμυντικό ή επιθετικό 

εξοπλισμό, αν είναι πολεμικό. 

 

Το προωθητικό σύστημα είναι, είτε η έλικα στα πιο παλιά 
αεροπλάνα είτε ο κινητήρας τζετ (στροβιλοαντιδραστήρας) 

στα πιο καινούρια. Ο δεύτερος χρησιμοποιείται στα 
αεροπλάνα που θέλουν να έχουν μεγάλες ταχύτητες, γιατί η 

απόδοση της έλικας ελαττώνεται, όταν η ταχύτητα είναι 
πάνω από 700 χλμ. την ώρα. 

 

Ο μηχανικός εξοπλισμός αποτελείται από τα εξαρτήματα 
που βοηθούν στην οδήγηση του αεροπλάνου από τις 

συσκευές κλιματισμού και διατήρησης σταθερής πίεσης 
μέσα στην άτρακτο. Επίσης εδώ περιλαμβάνονται το 

ταχύμετρο, ο αυτόματος χειριστής (πιλότος), οι 
εγκαταστάσεις ραδιοτηλεφωνίας και ραδιοεντοπισμού, το 

σύστημα προσγείωσης, οι γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος, 
οι επιπλώσεις 
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4)ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Η τηλεόραση είναι ένα σύστημα τηλεπικοινωνίας που 

χρησιμεύει στη μετάδοση και λήψη κινούμενων εικόνων και 
ήχου εξ αποστάσεως. Aποτελεί το κυριότερο και 

δημοφιλέστερο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας και η χρήση 
της είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Ο όρος 

καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των τεχνικών 
χαρακτηριστικών και των δραστηριοτήτων που αφορούν 

τα τηλεοπτικά προγράμματα, καθώς και τη μετάδοσή τους. 
Συνήθως, λέγοντας "τηλεόραση" εννοούμε τη συσκευή, 

δηλαδή τον δέκτη, ο οποίος λαμβάνει το (τηλεοπτικό) σήμα 
που εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί σε συγκεκριμένες 

συχνότητες (ή αλλιώς κανάλια) με την οθόνη που 
απεικονίζει το αποτέλεσμα της εκπομπής (μετατροπή του 

σήματος σε εικόνα και ήχο). 

 

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 
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μέσω Διαδικτύου. Πρόσφατα έχει ξεκινήσει και η μετάδοση 
τηλεοπτικού σήματος μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

(Mobile TV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



14 
 

Σπύρος Πεσιλής α2(1) 
 

5)Tηλεφωνο 
Πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να κατασκευάσουν 
ένα μηχάνημα που θα μπορούσε να μεταβιβάσει τον ήχο 
διαμέσου του ηλεκτρισμού. Αυτό το κατάφερε ο Αμερικανός 
φυσικός Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ το 1876.[1] Η συσκευή 
που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε μια ελαστική μεμβράνη 
από σίδηρο, η οποία βρισκόταν μπροστά από 
σιδηρομαγνητικό πυρήνα, περιτυλιγμένο με μονωμένο 
αγωγό. Μια γραμμή από δυο καλώδια συνέδεε τη συσκευή 
αυτή με μια άλλη παρόμοια. Και οι δυο συσκευές 
χρησιμοποιήθηκαν ως δέκτες και ως πομποί. Στη συσκευή 
του Μπελ η φωνή έπεφτε πάνω στη μεμβράνη και την έκανε 
να πάλλεται. Η συσκευή αυτή χρησίμευε μόνο για ομιλίες σε 
κοντινή απόσταση. 

 

Μετά την εφεύρεση όμως του μικροφώνου από τον 
Αμερικανό Χίγκες το 1877, το τηλέφωνο άρχισε να 
εξελίσσεται και να χρησιμοποιείται για τη σύνδεση 

μακρινών αποστάσεων. Το μικρόφωνο αυτό περιλάμβανε 
μικρή ράβδο από άνθρακα η οποία περιβαλλόταν από δυο 
στρώματα άνθρακα. Στην αρχή μικρόφωνο και ακουστικό 
ήταν τοποθετημένα μαζί. Το τηλέφωνο πέρασε διάφορες 

εξελίξεις για να φτάσει στη σημερινή του μορφή. 

 

Στα χειροκίνητα τηλεφωνικά κέντρα ο συνδρομητής για να 
καλέσει το κέντρο έστρεφε μια μαγνητοηλεκτρική μηχανή 

που είχε το τηλέφωνό του και η τηλεφωνήτρια ρωτούσε τον 
συνδρομητή με ποιον αριθμό θέλει να μιλήσει. Στα 

ημιαυτόματα τηλεφωνικά κέντρα ο συνδρομητής συνδέεται 
με το κέντρο αμέσως μόλις σηκώσει το ακουστικό. 
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Τα αυτόματα τέλος τηλε-φωνικά κέντρα είναι η πιο 
εξελιγμένη μορφή που χρησιμοποιείται σήμερα σ' όλο τον 
κόσμο. Ο συνδρομητής, χωρίς να έχει καμιά επαφή με το 
κέντρο, μπορεί να μιλήσει απευθείας με τον αριθμό που 

ζητάει. 
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6)ΠΛΟΙΟ 
 

Τα πρώτα αξιόπλοα σκάφη που κατασκευάστηκαν εξ 
ολοκλήρου από ανθρώπους τοποθετούνται από τους 

ιστορικούς γύρω στο 9000 π.Χ. και επρόκειτο για 
επιπλέοντες διαμορφωμένους κορμούς δέντρων και σχεδίες. 
Αυτές οι κατασκευές είχαν ως κύριο μέσο πρόωσης είτε τα 

ρεύματα των υδάτων είτε κουπιά. Τα πανιά θα εμφανιστούν 
πολύ αργότερα, το 4000 π.Χ. πιθανόν στην Μεσοποταμία. 

 

Η εφεύρεση των πανιών για την χρήση της δύναμης του 
αέρα για κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να κατασκευαστούν τα 

πρώτα πραγματικά μεγάλα πλοία τα οποία είχαν 
δυνατότητα μεταφοράς αγαθών. Είναι γνωστό πως μέχρι το 
1200 π.Χ. η τεχνολογία των πλοίων είχε προχωρήσει αρκετά 

ώστε να είναι ασφαλής η επικοινωνία μεταξύ 
απομακρυσμένων περιοχών, όπως πχ. τα νησιά του Αιγαίου. 
Αυτό καταμαρτυρείται στα Ομηρικά έπη όπου αναφέρεται 

συχνότατα ο στόλος των Αχαιών. Αργότερα, τα πλοία 
μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο. Η μυθική Αργώ της 

Αργοναυτικής Εκστρατείας ήταν ένα πενηντάκωπο (με 50 
κουπιά) πλοίο, πράγμα που δείχνει την ανάγκη δύναμης για 

την κίνηση ενός πραγματικά μεγάλου σκάφους για τα 
ανθρώπινα δεδομένα. Το 700 π.Χ. έχουμε σίγουρα πλοία τα 
οποία μπορούν να διασχίσουν ασφαλώς τη Μεσόγειο. Έτσι 
καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Ελλήνων με άλλους 

λαούς και μέρη, τα οποία οδηγούν στις πρώτες αποικίες των 
Ελλήνων αλλά και στην επαφή των Ελλήνων με τους 

Φοίνικες που οδήγησε στην πρώτη μορφή του ελληνικού 
αλφάβητου. 
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Σε αυτήν την εποχή τοποθετείται επίσης και η δημιουργία 
των πρώτων πλοίων με σοβαρή ικανότητα να διεξάγουν 
ναυμαχίες. Καθώς οι πιο πολλές πόλεις ήταν χτισμένες 

κοντά στα παράλια, η ύπαρξη ισχυρού στόλου σήμαινε και 
ισχυρότερη άμυνα για την πόλη. Η τεχνολογία της αρχαίας 
ναυπηγικής φτάνει στο αποκορύφωμά της στον Ελληνικό 

χώρο γύρω στο 500 π.Χ. όταν οι Αθηναίοι και Κορίνθιοι 
βρίσκουν την χρυσή τομή μεταξύ μεγέθους, ευελιξίας, 

ταχύτητας και όγκου και δημιουργούν την πασίγνωστη 
τριήρη. Το σκάφος αυτό διαθέτει τρεις σειρές από κουπιά 

και τετράγωνο πανί για την κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις, 
ενώ διαθέτει και εξοχή μεταλλικώς επενδεδυμένη (έμβολο) 

η οποία της επιτρέπει να εμβολίζει τα εχθρικά πλοία, 
προσφέροντας ένα πλοίο πολλαπλών ρόλων. Βεβαίως 

υπάρχουν και μεγαλύτερα πλοία όμως η τριήρης με πολύ 
καλά μελετημένα χαρακτηριστικά δεν βρίσκει αντίπαλο σε 

αυτά. 

 

Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο κατασκευάζονται από τους 
Ρωμαίους πλοία (γαλέρες) τα οποία αγγίζουν τους 1000 

μετρικούς τόνους εκτόπισμα και χρησιμοποιούνται και για 
πολεμικούς και για εμπορικούς σκοπούς. Χρησιμοποιούνταν 
ευρέως για την άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε άκρη της 

ρωμαϊκής επικράτειας και την αντιμετώπιση της πειρατείας, 
ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ως επιθετικά όπλα για 

πολιορκίες, πράγμα που δείχνει την προνοητικότητα των 
Ρωμαίων. Ο τύπος αυτός πλοίου θα περάσει και στην 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως δρόμων, το βασικό πλοίο 
μάχης του βυζαντινού ναυτικού. Διέθετε κωπηλατικό 

πλήρωμα 50 κωπηλατών και μεταφορική ικανότητα έως και 
200 ατόμων. Είχε την ικανότητα μεταφοράς καταπελτών, 
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βαλλιστρών κλπ. Αργότερα, κατά τον 7ο-8ο αιώνα μ.Χ., οι 
βυζαντινοί επιστήμονες επινοούν το "υγρόν πυρ" και οι 

βυζαντινοί ναυπηγοί το τοποθετούν ως κύριο όπλο στους 
δρόμωνες δημιουργώντας έτσι την πασίγνωστη και 

ιδιαίτερα τρομακτική για τους αντιπάλους κατηγορία των 
"πυρφόρων δρόμονων". Για πολλούς και διάφορους λόγους, 
η εξέλιξη της ναυπηγικής τεχνολογίας στο Βυζάντιο έμεινε 
πίσω σχετικά με τις άλλες ναυτικές δυνάμεις, κι έτσι κατά 

την διάρκεια της Τουρκοκρατίας η μόνη παρουσία 
ελληνικής ναυσιπλοΐας περιορίζεται στα μικρά εμπορικά 

σκάφη. 

 

Αντίθετα, στις χώρες της δυτικής Ευρώπης οι ναυπηγοί 
μεγαλώνουν περισσότερο τα πλοία και επινοούν νέες 
μεθόδους που επιτρέπουν στα πλοία να αντέχουν την 

καταπόνηση από τα νέα πυροβόλα όπλα που μόλις 
εμφανίζονται. Πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα 

εμφανίζονται οι Άγγλοι, οι Βενετοί και οι Ίβηρες. Τα πλοία 
είναι πλέον τόσο μεγάλα και βαριά που η χρήση κωπηλατών 
κρίνεται ασύμφορη, και την θέση τους παίρνουν πολλαπλά 
ιστία με πανιά. Η απομάκρυνση των κωπηλατών επιτρέπει 

και την μαζική χρήση κανονιών και άλλων πυροβόλων 
όπλων στα πλάγια του πλοίου. Έτσι δημιουργούνται πλοία 

όπως τα καρράκ (πχ. Mary Rose, Αγγλία και Santa Maria, 
Ισπανία), κορβέτες και man of wars για πολεμικούς σκοπούς 

και οι καραβέλες (πχ. Pinta και Nina, Ισπανία), για 
εμπορικούς. Ειδικά τα καρράκ ήταν ιδιαίτερα μεγάλα και 

ευσταθή στον ποντοπόρο πλου, πράγμα που επέτρεψε την 
διάσχιση του Ατλαντικού και άλλων ωκεανών και την 

εξερεύνηση της υφηλίου από τους Ισπανούς και 
Πορτογάλους κατά τον 15ο και 16ο αιώνα. 
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7) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ 
 

Τη πρώτη συσκευή κάθετης απογείωσης έφτιαξαν οι Κινέζοι 
περίπου το 400 π.Χ.[1] Ήταν ένα παιχνίδι από μπαμπού που 
ήταν όμοιο με τον ρότορα των ελικοπτέρων[2][3][4], ο 
οποίος περιστρεφόταν με ένα σκοινί. 

Η ιδέα κατασκευής ενός έλικα με τον οποίο θα ήταν δυνατό 
να ανυψωθεί ένα σκάφος στον αέρα πραγματοποιείται το 
1453 και συγκεκριμένα το εκτέλεσε ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι 
ο οποίος σχεδίασε το πρώτο ευρωπαϊκό ελικόπτερο που θα 
πετούσε με τη μυϊκή δύναμη ανθρώπων. Είχε όμως ένα 
βασικό σχεδιαστικό λάθος: Δεν προέβλεπε ένα μηχανισμό 
που να εμποδίζει το σκάφος να περιστρέφεται αντίθετα από 
τον έλικα. Η μελέτη όμως του προβλήματος απασχόλησε 
τους πρωτοπόρους της αεροναυτιλίας μόλις το 19ο αιώνα. 

Με την έναρξη του 20ου αιώνα ο Πωλ Κορνύ 
πραγματοποίησε την πρώτη ανύψωση ελικοπτέρου (1900) 
με μηχανή 24 αλόγων και διπλή έλικα [5] και το 1907 ο 
καθηγητής Ρισέ και ο Λουδοβίκος Μπρεγκέ κατασκεύασαν 
το πρώτο ελικόπτερο. 

Σε τακτική χρήση τέθηκε για πρώτη φορά ελικόπτερο το 
1939. Είχε σχεδιαστεί από τον ρώσικης καταγωγής Ιγκόρ 
Σικόρσκι το όνομα του οποίου φέρουν κάποια αεροπλάνα 
ακόμη και σήμερα. Μεγάλη ανάπτυξη γνώρισε αμέσως μετά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τελευταία η χρήση 
στροβιλοκινητήρων έδωσε τη δυνατότητα στα ελικόπτερα 
να μεταφέρουν φορτία ίσα ή μεγαλύτερα από το βάρος 
τους. 
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8)ΚΙΘΑΡΑ 
Τα ίχνη της Ιστορίας της Κιθάρας μπορούν να ανιχνευθούν 

από τον 15ο αιώνα, με την πρώτη «σύγχρονου τύπου» 
Κιθάρα να συναντάται στην Ισπανία. Οι πρώτες κιθάρες 
ήταν μικρού μεγέθους και αρχικά είχαν τέσσερα ζεύγη 
χορδών. Η ισπανική κιθάρα (ή Κλασσική κιθάρα) είναι 

καμπυλωτή στο σώμα και χρησιμοποιεί την κοιλότητα του 
σώματος για την ενίσχυση του ήχου. Αρχικά, 

χρησιμοποιούνταν χορδές από έντερα αγελάδας, αργότερα 
νεύρα διάφορων ζώων, οι οποίες αργότερα 

αντικαταστάθηκαν από νάιλον και ατσάλινες χορδές που 
χρησιμοποιούνται και σήμερα. Το 16ο αιώνα, οι κιθάρες 

έγιναν όργανα με πέντε ζεύγη χορδών. 

 

Η εξάχορδη κιθάρα έκανε την εμφάνισή της στα μέσα του 
18ου αιώνα και είχε έξι μονές χορδές αντί για ζεύγη χορδών, 

σε αντίθεση με τους προκάτοχούς της (τετράχορδα και 
πεντάχορδα μουσικά όργανα). Στην Ιστορία της κιθάρας δεν 
υπάρχει ακριβής ημερομηνιακή καταγραφή του γεγονότος 

εμφάνισης της κιθάρας, ωστόσο ήταν μία από τις 
σημαντικότερες εξελίξεις. Το 1850-1892 ο κατασκευαστής 
κιθάρων Manual Torres ανέπτυξε το μουσικό όργανο στη 
μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, με μεγαλύτερο και πιο 

ηχηρό σώμα (ηχείο). Κατά το 19ο αιώνα η κιθάρα, όπως την 
συναντάμε σήμερα, αναπτύχθηκε και βελτιώθηκε στο 

σχήμα και στα μηχανικά κλειδιά. 

 

Επίσης, εμφανίστηκαν και άλλες ποικιλίες όπως η 
δωδεκάχορδη κιθάρα, η χαβανέζικη και η ακουστική. 
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Η εξέλιξη της κιθάρας συνεχίζεται κατά τη δεκαετία του 
1930 με την εμφάνιση της ηλεκτρικής κιθάρας, ένα είδος 

κιθάρας που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρισμό για να παράγει 
ενισχυμένο ήχο. Η ιστορία αυτή αρχίζει με τον Λήο Φέντερ 

και τον ανταγωνιστή του, την εταιρεία Gibson. Στην πορεία 
αυτής της εξέλιξης δημιουργήθηκαν πολλοί υπότυποι 

κιθάρας, ο καθένας εκ των οποίων διαθέτει συγκεκριμένα 
τονικά, κατασκευαστικά και αισθητικά χαρακτηριστικά. 
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9)ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 
Πριν από χρόνια, το 1895, ο πατέρας του 
ραδιοφώνου Γουλιέλμος Μαρκόνι κατόρθωσε να 
μεταδώσει ηχητικά σήματα Μορς διαμέσου 
ερτζιανών κυμάτων. Οι επιτυχίες του Μαρκόνι και 
άλλων ερευνητών όπως του Ρέτζιναλντ Φέσεντεν 
(Reginald Fessenden) και του Λη ντε Φόρεστ (Lee de 
Forest) αποτελούν την απαρχή της ανάπτυξης της 
ραδιοφωνίας. Η ραδιοφωνία, η οποία συνίσταται στη 
μετάδοση ομιλιών, μουσικής και λόγου σε μεγάλες 
αποστάσεις χωρίς τη μεσολάβηση αγωγών, αλλά με 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα, και στη λήψη τους από 
ειδικούς δέκτες, αποτελεί πρακτική εφαρμογή της 
εφεύρεσης των ηλεκτρονικών λυχνιών. Άρχισε να 
αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1910 στις ΗΠΑ. 

 

Γύρω στα 1873 ο Μάξγουελ πρότεινε την θεωρία του 
ηλεκτρομαγνητισμού, σύμφωνα με την οποία ένα 
ηλεκτρομαγνητικό κύμα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς 
να μεσολαβεί κάποιο φυσικό μέσο. Το 1883 ο Χερτς 
(Hertz) επαλήθευσε τη θεωρία του Μάξγουελ για τον 
ηλεκτρομαγνητισμό και ανακάλυψε τα ραδιοκύματα. 
Γύρω στα 1897, ο Μαρκόνι επαληθεύει τα πειράματα 
του Χερτς και καταφέρνει να στείλει ασύρματο σήμα 
σε απόσταση 3 km. Με τη συσκευή αυτή ο Ιταλός 
Μαρκόνι πηγαίνει στην Αγγλία - που ήταν η 
μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της εποχής - και ιδρύει 
την εταιρεία 'Marconi Wireless telegraph', η οποία 
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προσφέρει υπηρεσίες στη ναυσιπλοΐα. Τα 
ραδιοκύματά του δεν μετέδιδαν φωνή αλλά σήματα 
Μορς. 

 

Ήταν τα Χριστούγεννα του 1906 στην Νέα Υόρκη 
όταν ο Φάσεντεν μετέδωσε για πρώτη φορά φωνή 
και μουσική μέσω ραδιοκυμάτων. Αργότερα ήρθε ο 
ντε Φορέ για να εφεύρει την ηλεκτρονική λυχνία, η 
οποία ήταν η μόνη "μορφή" ραδιοφώνου για τα 
επόμενα 50-60 χρόνια. Μέχρι τον Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο 
χρησιμοποιούμενο σε ερασιτεχνική βάση και δεν 
είναι καθόλου ανεπτυγμένο ούτε διαδεδομένο. 

 

Σταθμός στην ιστορία του ραδιοφώνου αποτελεί η 
έμπνευση ενός Αμερικανού, του Φρανκ Κόνραντ 
(Frank Conrad), ο οποίος εργαζόταν ως μηχανικός 
και ερασιτεχνικά ασχολείτο με το ραδιόφωνο και τον 
αθλητισμό. Ο Κόνραντ τυχαία "βγήκε στον αέρα" με 
το ραδιόφωνο για να μεταδώσει τα αποτελέσματα 
των αγώνων. Απέκτησε φανατικό κοινό. Ήταν τότε 
που μεταδόθηκε και η πρώτη ραδιοφωνική 
διαφήμιση, ενός καταστήματος στη γειτονιά του 
Κόνραντ. Την εκπομπή του Κόνραντ, που ουσιαστικά 
θεωρείται ο πατέρας του ραδιοφώνου, πήρε η 
εταιρεία Westinghouse, την υποστήριξε τεχνικά και 
την επαύξησε. Στις 20 Νοεμβρίου 1920 λειτούργησε ο 
πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός, ο K.D.K.A., που 
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λειτουργεί ακόμη και σήμερα. Το 1926 εμφανίζεται 
στην αγορά ραδιοφωνικός δέκτης αρκετά εύχρηστος, 
ποιοτικός και φθηνός. Από τότε το ραδιόφωνο 
κατακτά πολύ ευρύ κοινό. Στην πορεία εμφανίζεται 
και η σύσταση σχετικής νομοθεσίας για την 
οργάνωση τόσο των σταθμών όσο και των 
συχνοτήτων εκπομπής. Η εδραίωση, όμως, του 
ραδιοφώνου έρχεται μετά το 1930. Σε αυτή την 
περίοδο δημιουργείται το καλά οργανωμένο δίκτυο 
σταθμών (κρατικών και ιδιωτικών) τόσο στην 
Αμερική όσο και στην Ευρώπη. 

 

Κατά τη διάρκεια του Β' παγκοσμίου πολέμου το 
ραδιόφωνο και ο Τύπος γίνονται δύο μέσα 
ανταγωνιστικά μεταξύ τους, γιατί το ραδιόφωνο 
αποκτά μεγάλο ειδησεογραφικό περιεχόμενο. Η λήξη 
του Μεγάλου Πολέμου φέρνει το ραδιόφωνο στην 
αρχική του ιδιότητα και γίνεται ξανά ένα μέσο 
κυρίως ψυχαγωγικό. Στα τέλη της δεκαετίας του '40 
με αρχές της δεκαετίας του '50 το ραδιόφωνο αποκτά 
ένα νέο ανταγωνιστή, την τηλεόραση η οποία έχει 
στα χέρια της ένα πολύ δυνατό όπλο έναντι του 
ραδιοφώνου, την εικόνα. Η ακροαματικότητα του 
ραδιοφώνου πέφτει κατακόρυφα και οι 
ραδιοφωνικοί σταθμοί ψάχνουν λύσεις. Η λύση 
έρχεται το '50-'60 και την εμφάνιση της 
δημοφιλέστατης μουσικής Rock 'n Roll. Η κρίση 
ξεπερνιέται και το ραδιόφωνο καθιερώνεται ως 
αποκλειστικά ψυχαγωγικό-μουσικό μέσο. 
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Τη δεκαετία του '60 αμφισβητείται στην Ευρώπη το 
κρατικό ραδιόφωνο, γιατί δεν μετέδιδε Ροκ μουσική 
και απορρίπτεται από τη νεολαία της εποχής. 
Εμφανίζεται η Πειρατική Ραδιοφωνία με πρωτοπόρο 
το Radio Caroline στην Αγγλία, το οποίο εκπέμπει 
από ένα μικρό πλοίο έξω από τα χωρικά ύδατα της 
Αγγλίας και μεταδίδει μόνο Rock. Η 
ακροαματικότητά του είναι τόσο υψηλή, που απειλεί 
το BBC. Ακολουθεί ευρεία διάδοση αυτού του τύπου 
ραδιοφωνίας σε όλη την Ευρώπη. 

 

Μετά από αυτό ακολουθεί η απορρύθμιση 
(Deregulation) της δεκαετίας του '70 και ουσιαστικά 
το ραδιόφωνο εισέρχεται στην τελευταία φάση της 
ωριμότητάς του. Τις λυχνίες αντικαθιστούν τα μικρά 
τρανζίστορ. Το ραδιόφωνο και το κασετόφωνο 
συνδυάζονται σε μια συσκευή. Η ραδιομετάδοση 
εμφανίζεται την περίοδο 1921-1922 σχεδόν 
συγχρόνως σε όλα τα βιομηχανικά κράτη. Γεννιέται 
από τις αλλαγές της τεχνολογίας των 
ραδιοεπικοινωνιών και από την ανάγκη των μεγάλων 
εταιρειών ραδιοηλεκτρικού υλικού, που αύξησαν 
κατακόρυφα την παραγωγή τους κατά τη διάρκεια 
του πολέμου, να ανοιχτούν προς την ιδιωτική αγορά, 
ακόμη και αν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους 
ομίλους, στις ΗΠΑ κυρίως, αντιλαμβάνονται με 
καθυστέρηση την σημασία της ραδιομετάδοσης. 
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Στις αρχές του 1920 η μη επαγγελματική χρήση της 
ασύρματης επικοινωνίας περιορίζεται σε μερικούς 
ερασιτέχνες, που επικοινωνούν μεταξύ τους στα 
στενά περιθώρια που τους επιτρέπουν οι 
στρατιωτικές αρχές, οι οποίες δεν δείχνουν να 
ανησυχούν από την ανάπτυξη ενός μη ελεγχόμενου 
συστήματος διαπροσωπικής επικοινωνίας, ενώ 
παράλληλα ενθουσιάζονται με την νέα τεχνική, 
καλλιεργώντας έτσι μια θετική εικόνα του νέου 
μέσου. Λίγο πριν από τον πόλεμο, η ραδιοεπικοινωνία 
στρέφεται προς το μοντέλο της ραδιομετάδοσης. 
Πριν από το 1914 δημιουργούνται σε όλες τις χώρες 
πειραματικές ραδιοφωνικές εκπομπές. Στις ΗΠΑ 
φοιτητές αρχίζουν να μεταδίδουν δελτία ειδήσεων 
και μουσικά προγράμματα. Στο Βέλγιο 
αναμεταδίδουν μια συναυλία κλασικής μουσικής. Ο 
εφευρέτης Λι Ντε Φορέ, προσεγγίζοντας ένα 
βιομηχανικό σχέδιο, το οποίο δεν θα καταφέρει όμως 
να φέρει σε πέρας μόνος του, οργανώνει το 1908 τη 
μετάδοση μιας συναυλίας από τον Πύργο του Άιφελ 
και, το 1910, την αναμετάδοση μιας παράστασης με 
τον Καρούζο από τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας 
Υόρκης. Αλλά ο Λι ντε Φορέ παραγκωνίζεται από τις 
μεγάλες αμερικανικές βιομηχανικές εταιρείες, που 
δεν θέλουν να τον ανταμείψουν για τις ευρεσιτεχνίες 
του, με αποτέλεσμα αυτοί οι πειραματισμοί να μην 
έχουν συνέχεια. Στη Γαλλία οι μόνες τακτικές 
εκπομπές είναι η ενημέρωση για την ώρα, που από το 
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1910 μεταδίδεται δύο φορές την ημέρα από τον 
Πύργο του Άιφελ, τα δελτία καιρού και το 
χρηματιστήριο. Όλες αυτές οι εκπομπές 
διακόπτονται, όμως, κατά τη διάρκεια του πολέμου 
από τις στρατιωτικές αρχές. 

 

Το συμβατικό ραδιόφωνο περιλαμβάνει δύο 
κατηγορίες τρόπου μετάδοσης τα AM (διαμόρφωση 
κατά πλάτος) και τα FM (διαμόρφωση κατά 
συχνότητα). Στις συχνότητες αυτές 
χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα μήκη κύματος 
ανάλογα με το σκοπό (π.χ. οι κοινοί ραδιοσταθμοί 
εκπέμπουν στις συχνότητες FM 88-108). Άλλες 
συχνότητες χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς 
όπως π.χ. από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. Εκτός από το συμβατικό ραδιόφωνο 
υπάρχει και το ραδιόφωνο του Διαδικτύου, που 
εκπέμπει "stream audio" (δηλαδή επιφορτώνεται το 
αρχείο σε πραγματικό χρόνο, ο ήχος φορτώνεται 
εκείνη την στιγμή που παίζει) και, τέλος, το 
Podcasting που εκπέμπει μαγνητοφωνημένα. υς από 
ειδικούς δέκτες, αποτελεί πρακτική εφαρμογή της 
εφεύρεσης των ηλεκτρονικών λυχνιών. Άρχισε να 
αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1910 στις ΗΠΑΩΝΟ 
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10)LAPTOP 
 (φορητος-υπολογιστης) 
Φορητός Υπολογιστής (Laptop Computer/Notebook) είναι 
ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής μικρού μεγέθους και 
βάρους με εύκολη μεταφερσιμότητα, που διαθέτει 
ενεργειακή αυτονομία. Συνήθως ανήκει στους υπολογιστές 
τετάρτης γενιάς (αν και υπάρχουν και παλαιότερες 
υλοποιήσεις). Ο φορητός υπολογιστής ενσωματώνει πολλές 
και καινοτόμες τεχνολογίες με προσιτό πλέον κόστος. Μία 
από αυτές είναι η τεχνολογία οθόνης LED, ή διόδου 
εκπομπής φωτός (Light Emitting Diode). Η πολύ γνωστή, 
και ευρύτατα διαδεδομένη μέχρι πρότινος, τεχνολογία LCD, 
έχει πλέον εγκαταλειφθεί και ελάχιστα μοντέλα έχουν 
τέτοιο τύπο οθόνης. Η αναλογία πλευρών της οθόνης είναι 
πλέον 16:9 (ευρεία οθόνη) ή wide, σχεδόν σε όλους τους 
φορητούς αντί της παλαιότερης 4:3. 

Στα θετικά του σημεία μπορούμε να συμπεριλάβουμε την 
εργονομική κατασκευή του, τη φορητότητα, και τους 
μεγάλους χρόνους αυτονομίας που παρέχουν οι σύγχρονοι 
τύποι μπαταριών και τέλος τη μικρότερη κατανάλωση 
ρεύματος (τουλάχιστον 50% μικρότερη απ´ότι ένας 
επιτραπέζιος). 

Στα αρνητικά σημεία περιλαμβάνονται: το ελαφρώς 
μεγαλύτερο κόστος αγοράς, οι λιγότερες και ακριβότερες 
επιλογές αναβάθμισης σε σχέση με τα επιτραπέζια 
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συστήματα και η ευαισθησία που παρουσιάζουν λόγω της 
υψηλής συρρίκνωσης των ηλεκτρονικών τους κυκλωμάτων. 

 
Β) Χωρισμός της ενότητας 
Μεταφορές σε χερσαίες-θαλάσσιες-
εναέριες-διαστημικές 
Κ’ της ενότητας Επικοινωνίες σε 
Εναέριες-Ασύρματες 

  

Χερσαίες Θαλάσσιες Εναέριες Διαστημικές 
αυτοκίνητο πλοίο αεροπλάνο Διαστ.λεωφ. 
μηχανάκι ιστιοπλόο ελικόπτερο πύραυλος 
τσάπα υποβρύχιο ανεμόπτερο διαστημόπλοιο 
ποδήλατο καράβι αερόστατο  
πατίνι βάρκα τελεφερίκ  
λεωφορείο δεξαμενόπλοιο αεροσκάφη  
τραμ υδροπλάνο υδροπλάνο  
τρένο κότερο αερόπλοιο  
άμαξα κανό Επιβατ. 

Αεροπλάνο 
 

φορτηγό Τζες σκι  Στρατιωτικό 
Αεροπλάνο 

 

πούλμαν σχεδία Φορτηγό 
Αεροπλάνο 
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Χωρισμός της ενοτητας 
             Επικοινωνίες 
 

Ενσύρματες                         Ασύρματες 
Σταθερό Τηλέφωνο κινητό τηλέφωνο ασύρματο 

τηλέφωνο 
Φαξ   
Ηχεία  Ασύρματα ηχεία 
Τηλέτυπος
 ραδιόφωνο 

GPS ραντάρ 

Η/Υ  λάπτοπ 
Projector  Κάμερες παρακολούθησης 
Ξυπνητήρι   Wi-Fi 
Hans free Μικρόφωνο 
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Χερσαίες: 
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Θαλάσσιες: 
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Εναέριες: 
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Διαστημικές: 
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ENOTHTA 2 

    ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
Τίτλος: Περιγραφή αντικείμενου 
                       ΤΡΕΝΟ 
  

 

  Ορισμός (Τι είναι) 

  Είδη αντικειμένου (Διάκριση) 

  Υλικό κατασκευής πραγματικά αντικειμένου 

  Μέρη  τα οποία αποτελείται 

  Φωτογραφίες αντικειμένου ή ζωγραφιές 

  Ορισμός αντικειμένου 

 

 

 

 

Το τρένο ή τραίνο (σιδηρόδρομος ή αμαξοστοιχία) αποτελεί 
σήμερα κυρίαρχο μέσο κατηγορίας μεταφορών, των 
σιδηροδρομικών μεταφορών. Αποτελείται από ειδικά 
οχήματα που κινούνται πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές 
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(ράγες ή σιδηροτροχιές) και μεταφέρουν φορτία ή επιβάτες 
από ένα γεωγραφικό σημείο σε άλλο. 

 

Μία σιδηροδρομική γραμμή αποτελείται από ένα ζεύγος 
παράλληλων σiδηροτροχιών, διάφορου μεταξύ τους εύρους. 
Επίσης μπορεί να είναι μονής τροχιάς, όπως παλαιότερα, 
(σήμερα συνήθως είναι κατασκευασμένες από ειδικό 
τσιμέντο) ή μαγνητικές. Τα περισσότερα τρένα κινούνται 
χρησιμοποιώντας κινητήρα ντίζελ ή ηλεκτρικό κινητήρα, ο 
οποίος τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια παρεχόμενη 
από παράπλευρα στη γραμμή συστήματα. Ιστορικά, οι 
ατμομηχανές ήταν η κυρίαρχη μορφή κινητήριας δύναμης 
από την εμφάνιση του σιδηροδρόμου ως και τα μέσα του 
20ου αιώνα, αλλά και άλλες πηγές ενέργειας [όπως άλογα, 
έλξη με σκοινί (ή καλώδιο), βαρύτητα, αέρας, ή τουρμπίνες 
αερίου] είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την έλξη του. 

 

Στην ορολογία του σιδηρόδρομου ο όρος "σύνθεση συρμού" 
περιγράφει την ομάδα των σιδηροδρομικών οχημάτων που 
αποτελούν ένα τρένο. Όταν αναφερόμαστε στην κινητήρια 
δύναμη, περιγράφεται ο τύπος του κινητήρα που έλκει το 
τρένο. Παρομοίως, ο όρος αμαξοστοιχία αναφέρεται σε μια 
ομάδα κινούμενων βαγονιών που είναι μόνιμα ή ημιμόνιμα 
συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να αποτελούν μια ενιαίο 
ομάδα τροχαίου υλικού (ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως 
για επιβατηγά τρένα). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι όροι σετ 
και μονάδα χρησιμοποιούνται κατά την αναφορά σε μια 
ομάδα μονίμως ή ημιμονίμως συνδεδεμένων οχημάτων 
όπως αυτών μιας πολλαπλής μονάδας. Κατά την αναφορά 
σε ένα τρένο που αποτελείται από ποικιλία βαγονιών, ή από 
διάφορα σετ/μονάδες, χρησιμοποιείται ο όρος σχηματισμός 
(formation). 
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Στο Νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου περί Σιδηροδρόμων του 
1993 άρθρο 83 παράγραφος 1, το τρένο ορίζεται ως εξής: 

α) δυο η περισσότερα κινούμενα βαγόνια συνδεδεμένα 
μεταξύ τους, από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι 
κινητήριο, ήβ) ένα κινητήριο όχημα μη συνδεδεμένο σε άλλο 
βαγόνι. 

Παρομοίως οι κανόνες λειτουργίας ενός τρένου των 
Atchison, Topeka και Santa Fe Railways του 1948 ορίζουν 
ένα τρένο ως: "Μια μηχανή ή περισσότερες από μια μηχανές 
συνδεδεμένες, με ή χωρίς βαγόνια, προβάλλοντας τα 
ενδεικτικά στοιχεία."[1] 

 

 

 Είδη αντικειμένου (Διάκριση) 

Είδη Ττρενων: 

1) τρένα μονής τροχιάς (monorails), 

2) υψηλής ταχύτητας τρένα (TGV) 

3)επιβατηκα 

4)εμπορικα 

  

  

 

 

 Υλικό κατασκευής πραγματικά του αντικειμένου 
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 Μέρη τα οποία αποτελείται 

1.  βαγωνια 

2. καμπηνες 

3.  ραγες 

4.  ροδες 

5.  μηχανη 

 

 

  

 

 Φωτογραφίες αντικειμένου ή ζωγραφιές 
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ENOTHTA 3 

         ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
 

 

Τίτλος: 

Ιστορική εξέλιξη αντικειμένου 

  

α. Αρχική μορφή 

 

 

Εφευρέτης:   Τομας σέιβερι 

Χρονολογία: 1698 

Περιγραφή αρχικής μορφής: Αν και απλές ατμομηχανές 
είχαν κατασκευαστεί ήδη από την αρχαιότητα, με 
γνωστότερο παράδειγμα την αιολόσφαιρα, ή 
ατμοστρόβιλος - η πρώτη ατμομηχανή στην ιστορία-του 
Ήρωνα (Έλληνα μηχανικού και γεωμέτρη), ωστόσο ποτέ 
δεν βρήκαν πρακτική εφαρμογή, καθώς οι τότε κοινωνίες 
χρησιμοποιούσαν κυρίως την απλή μυϊκή δύναμη. Η 
ατμομηχανή που κατασκεύασε ο Τόμας Σέιβερι το 1698 για 
την άντληση νερού είναι η πρώτη μηχανή του είδους που 
κατασκευάστηκε για πρακτικές εφαρμογές. Επόμενος 
σημαντικός σταθμός ήταν η μηχανή του Τόμας Νιούκομεν, 
το 1712, την οποία βελτίωσε ο Τζέιμς Βατ. Έκτοτε οι 
ατμομηχανές συνέχισαν να βελτιώνονται και να 
εξελίσσονται συνεχώς, παίζοντας το βασικό ρόλο στην 
πραγματοποίηση της Βιομηχανικής επανάστασης και 
επομένως τη μετάβαση από τον χειρωνακτικό τρόπο 
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εργασίας και παραγωγής στον μηχανοποιημένο. Επίσης, 
έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και 
της ναυτιλίας, με την εμφάνιση του ατμόπλοιου, που δεν 
εξαρτιόταν από τον άνεμο για την κίνησή του, όπως τα 
ιστιοφόρα, και την καθιέρωση του σιδηροδρόμου ως κύριου 
τρόπου χερσαίων μεταφορών στις ανεπτυγμένες χώρες. Τον 
εικοστό αιώνα, οι ατμομηχανές εκτοπίστηκαν σε μεγάλο 
βαθμό από τους κινητήρες ντίζελ, τους ηλεκτροκινητήρες 
και άλλα είδη κινητήρων εσωτερικής καύσης, μια και αυτοί 
ήταν οι τρόποι παραγωγής ενέργειας που έκαναν την 
εμφάνισή τους στο προσκήνιο εκείνη την εποχή (19ος 
αιώνας). 

  

  

   

  
  

       Β. Στάδια εξέλιξης αντικειμένου 
           (φωτογραφίες) 
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 ENOTHTA 4 

        ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
 

 Τίτλος: 

Επιστημονικά στοιχεία 

Τρένο υπερσύγχρονης τεχνολογίας που κινείται με πολύ 
υψηλή ταχύτητα (400 ως 500 χλμ. την ώρα) αιωρούμενο, 
δηλαδή υψωμένο λίγο πάνω από τις ράγες του, με τη 
βοήθεια μαγνητικών πεδίων. 

Οι έρευνες για την ανάπτυξη του μαγνητικού τρένου 
άρχισαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνεχίστηκαν 
κατά τις επόμενες δεκαετίες στην Ευρώπη, την Ιαπωνία και 
τις ΗΠΑ. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 έχουν 
επικρατήσει δύο κύριες παραλλαγές του που βασίζονται 
στην ίδια αρχή λειτουργίας, τη δημιουργία ενός ισχυρού 
μαγνητικού πεδίου που ανυψώνει και προωθεί το τρένο, και 
διαφέρουν στο σχεδιασμό και στις διατάξεις που 
δημιουργούν το πεδίο. Η κίνηση του τρένου επιτυγχάνεται 
με τη βοήθεια γραμμικού επαγωγικού κινητήρα, ενός τύπου 
ηλεκτροκινητήρα σε εξελισσόμενο στάδιο που παράγει ένα 
οδεύον μαγνητικό πεδίο. 
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Πώς λειτουργεί το αντικείμενό σας; 

 

 

  

 Η πρώτη παραλλαγή (ηλεκτρομαγνητική αιώρηση) 
αναπτύχθηκε στη Γερμανία από τις αρχές της δεκαετίας του 
1970. Το γερμανικό μαγνητικό τρένο Τransraρid είναι 
διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιβάλλει τη 
σιδηροτροχιά και φέρει στο κάτω μέρος του μόνιμους 
μαγνήτες. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται 
ανυψώνει το τρένο 1 εκατοστό περίπου πάνω από τη 
σιδηροτροχιά, που είναι συνήθως κατασκευασμένη από 
σίδηρο και μπετόν, σε σχήμα Τ και φτάνει σε ύψος περίπου 
5 μέτρων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 το 
Τransraρid δοκιμάζεται σε μια πειραματική διαδρομή 
μήκους 31,5 χλμ. στο Λατέν (Έμσλαντ) της Γερμανίας και το 
1989 έφτασε την ταχύτητα των 435 χλμ./ώρα. 

Η δεύτερη παραλλαγή (ηλεκτροδυναμική αιώρηση) 
αναπτύχθηκε στην Ιαπωνία. Το ιαπωνικό μαγνητικό τρένο 
Μagleν (magnetic leνitatiοn) φέρει υπεραγώγιμους 
μαγνήτες από κράματα νιοβίου-τιτανίου και νιοβίου-
κασσιτέρου που ψύχονται με υγρό ήλιο. Κατά μήκος της 
σιδηροτροχιάς, που έχει συνήθως σχήμα U, στη βάση και 
στα πλάγια υπάρχουν πηνία που δημιουργούν μαγνητικό 
πεδίο που απωθεί τους υπεραγώγιμους μαγνήτες και 
ανυψώνει το τρένο 10 έως 15 εκατοστά. Για ταχύτητες έως 
και 100 χλμ. το τρένο χρησιμοποιεί συμβατικούς ελαστικούς 
τροχούς, ενώ για μεγαλύτερες ταχύτητες ανυψώνεται. Από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1970 το Μagleν δοκιμάζεται σε 
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μια τροχιά 7 χλμ. στο Μιγιαζάκι της Ιαπωνίας και έχει 
φτάσει την ταχύτητα των 517 χλμ./ώρα. 

Το Τransraρid απαιτεί συνεχή ρύθμιση της σιδηροτροχιάς 
με υπολογιστές, καθώς κινείται πάνω από τη σιδηροτροχιά, 
σε μικρή απόσταση από αυτή και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 
να τη χτυπήσει. Αντίθετα το Μagleν, χάρη στους 
υπεραγώγιμους μαγνήτες που παρέχουν ισχυρότερα 
μαγνητικά πεδία, εξασφαλίζει μεγάλη απόσταση από την 
τροχιά, έτσι ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος σύγκρουσης με 
την τροχιά, ακόμη και στην περίπτωση μετακίνησής της 
λόγω σεισμού. Επιπλέον, είναι σταθερότερο και δεν απαιτεί 
συνεχείς ρυθμίσεις, λόγω όμως των υπεραγώγιμων 
μαγνητών παρουσιάζει υψηλό κόστος κατασκευής και 
λειτουργίας, καθώς και πολύ υψηλή μαγνητική ροή στο 
εσωτερικό του που υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια και 
μπορεί να επηρεάσει ηλεκτρονικές συσκευές. 

Γενικά τα τρένα μαγνητικής αιώρησης πλεονεκτούν έναντι 
των συμβατικών, καθώς αναπτύσσουν υψηλότερες 
ταχύτητες, μειώνοντας τους χρόνους των διαδρομών, 
επιταχύνουν και φρενάρουν γρηγορότερα, έχουν πολύ 
μεγαλύτερη δυνατότητα κίνησης σε ανωφέρειες και 
λειτουργούν χωρίς προβλήματα σε δύσκολες καιρικές 
συνθήκες (βροχή, χιόνι, πάγος). Ακόμη, είναι άνετα και 
προκαλούν λιγότερο θόρυβο, ο οποίος ωστόσο αυξάνεται 
όσο η ταχύτητα πλησιάζει τα 400 χλμ./ώρα. Επιπλέον 
παρουσιάζουν αρκετά μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σε 
σχέση με τα συμβατικά τρένα υψηλών ταχυτήτων και τα 
αεροπλάνα, ενώ καθώς χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα, δεν 
προκαλούν ρύπανση της ατμόσφαιρας στην περιοχή όπου 
λειτουργούν. 

Τα μαγνητικά τρένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
χαμηλές ταχύτητες (μικρότερες από 100 χλμ./ώρα) για 
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μικρές αποστάσεις σε αστικές περιοχές, σύνδεση πόλεων με 
αεροδρόμια, λιμάνια κ.λπ. Τέτοια περίπτωση αποτελεί το 
μαγνητικό τρένο του Μπέρμινχαμ της Αγγλίας, που από το 
1984 συνδέει το σταθμό με το αεροδρόμιο της πόλης. 
Ωστόσο, στα μέσα της δεκαετίας του 1990 το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται στα μαγνητικά τρένα υψηλής ταχύτητας 
για κάλυψη μεγάλων αποστάσεων. Το 1994 αποφασίστηκε 
η κατασκευή τροχιάς 284 χλμ. για την εισαγωγή μαγνητικού 
τρένου για τη σύνδεση του Αμβούργου με το Βερολίνο. Υπό 
κατασκευή βρίσκεται ακόμη μια διαδρομή μήκους 43 
χιλιομέτρων δυτικά του Τόκιο, για τη διεξαγωγή δοκιμών 
του πιο εξελιγμένου τύπου του Μagleν, μετά τις οποίες 
σχεδιάζεται η χρησιμοποίησή του για τη σύνδεση Τόκιο και 
Οσάκα. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί επίσης και στις 
ΗΠΑ για τη χρησιμοποίηση του Μagleν στις συγκοινωνίες. 

Το 1994 αποφασίστηκε η προώθηση σχεδίου ανάπτυξης 
υπόγειων μαγνητικών τρένων στην Ελβετία, μια κατεξοχήν 
ορεινή χώρα, με το σκεπτικό ότι με τους υπόγειους συρμούς 
δεν θα επιβαρυνθεί το περιβάλλον από επίγειες κατασκευές 
και ρύπους. Τα αρχικά σχέδια προβλέπουν την κατασκευή 
διπλών σηράγγων διαμέτρου 5 μέτρων και μήκους 
εκατοντάδων χιλιομέτρων, που θα συνδέουν τη Γενεύη 
(νοτιοδυτικά) με το Σαιντ Γκάλεν (βορειοανατολικά) και τη 
Βασιλεία (βορειοδυτικά) με τη Μπελινζόν (νοτιοανατολικά). 

Η ανάπτυξη των μαγνητικών τρένων θεωρείται ότι θα 
συμβάλει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στους 
αυτοκινητόδρομους, καθώς και στη μείωση της εσωτερικής 
εναέριας κυκλοφορίας. Ανασχετικό παράγοντα, όμως, για 
την ευρεία διάδοση των μαγνητικών τρένων αποτελεί η 
μεγάλη δαπάνη που απαιτείται για τη δημιουργία εντελώς 
νέου σιδηροδρομικού δικτύου. Για την υπέρβαση του 
υψηλού κόστους του νέου δικτύου, προωθείται στις ΗΠΑ η 
πειραματική ανάπτυξη ενός νέου τύπου τρένου, που είναι 
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γνωστό ως Seraρhim (Segmented Rail Ρhased Ιnductiοn 
Μοtοr) και αποτελεί συνδυασμό μαγνητικής προώθησης και 
τροχών, διαφέρει δηλαδή από το καθεαυτού μαγνητικό 
τρένο στο ότι δεν ανυψώνεται, είναι όμως δυνατό να 
κινείται στις ήδη υπάρχουσες συμβατικές σιδηροτροχιές. Οι 
τροχοί στην περίπτωση των τρένων τύπου Seraρhim δεν 
χρησιμεύουν για την κίνηση του οχήματος, απλά το 
κατευθύνουν, έτσι ώστε η διαθέσιμη ισχύς από τα 
μαγνητικά πεδία να καταναλώνεται στην προώθηση. 
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ENOTHTA 5 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ   5 
 

 

 

Χρησιμότητα αντικειμένου στην σύνχρωνη 
κοινωνία: 

Α)Πως θα ήταν ο κόσμος αν έλειπε αυτό το 
αντικείμενο; 

Β)Σε τι χρησιμεύει το αντικείμενο που 
χρησιμοποιείται; 

Γ)Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα στην 
κοινωνία και στο περιβαλλον. 

 

 

 

Α)  Πιστεύω πως αν έλειπε στο τρένο θα 
υπήρχαν πολλά προβλήματα στην ζωή του 
ανθρώπου καθώς δεν μπορούσαν να 
μετακινηθούν πολλά άτομα μαζικά. Επίσης δεν 
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θα μπορούσαμε να μετακινήσουμε σε μεγάλες 
αποστάσεις πολλά μεγάλα αντικείμενα. 

Β)Το τρένο χρησιμοπο0ιείται στην μεταφορά 
πολλών ανθρώπων μαζικά. Το τρένο συνήθως  
έχει δύο οδηγούς.  Ένα απλό παλιά τρένο για τις 
μετακινήσεις του χρησιμοποιεί την καύση ξύλου 
ή κάρβουνου. Τώρα πλέων υπάρχουν  τρένα με 
μαγνήτες . Αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως στις 
πόλεις που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και 
μεγάλη  έκταση γης. 
 

Γ) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 

Έχει την μικρότερη συμβολή στη ρύπανση του 
περιβάλλοντος  και τον  μεγαλύτερο αριθμό 
μετακινούμενων επιβατών  ανά τόνο καυσίμου. 
Συμβάλει αποτελεσματικά στην κυκλοφοριακή   
μετακίνηση διότι έχει την δυνατότητα να 
μεταφέρει πολλά άτομα.  

Καταλαμβάνει μικρή έκταση γης. 

Είναι το πιο φιλήκο μέσω μεταφοράς προς το 
περιβάλλον. 
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
Χ. Τα ατυχήματα έχουν πολλούς νεκρούς 
ανθρώπους και παιδιά. 
Χ.    Δεν υπάρχουν τρένα παντού π.χ. στην 
επαρχία.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 
 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 Πλάγια όψη και κάτοψη .(φυλλάδια Α3 ) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7 
Α)πορεία εργασίας            

Διαδικασία κατασκευής 

1ή ημέρα: 
Κόψαμε τα ξύλα και συναρμολογήσαμε 

ολόκληρη την κατασκευή. 

2ή ημέρα: 
Περάσαμε με αστάρι την κατασκευή κα μετά 

την βάψαμε. 

3ή ημέρα: 
Τελείωσα την κατασκευή!!!!!! 
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 β)Επισήμανση προβλημάτων –
τρόποι λύσης . 

Δεν αντιμετώπισα κανένα 
πρόβλημα . 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 
Κατάλογος εργαλείων- υλικών: 
Α)Πίνακας εργαλείων-υλικών  

πριόνι ξύλα 
 Συρραπτικό χρώματα 

πινέλο αστάρι 
σφυρί κόλα 
πένσα βίδες 

υαλόχαρτο  
φαλτσοκόφτης  

 
 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 
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Κόστος κατασκευής 
1)Κόλα……………………………….2€ 
2)Ξύλα……………………………......10€ 
3)Χρώματα………………………….5€ 
4)Αστάρι……………………………...3€ 
5)Βίδες…………………………………1,50€ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10 
Φωτογραφίες κατασκευής 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 11 
Αξιολόγηση διαδικασίας.  

Α)Αναγνώριση βοήθειας από 
συγγενείς και κοινωνικό περιβάλλον. 
Α)Για την κατασκευή με βοήθησε ο 
πατέρας μου (για να κόψω τα ξύλα) 
και λίγο η αδερφή μου.  
Β) Συμπεράσματα σχετικά με την 
γραπτή εργασία. 
Β)Η γραπτή εργασία με δυσκόλεψε 
ποιο πολύ από την κατασκευή αλλά 
την κατάφερα. 
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Ερωτηματολόγιο 
1)Σε ποιους τομείς πιστεύεις ότι 
απέκτησες περισσότερες 
γνώσεις: 
Α) κατασκευές   β)σχέδια    
γ)τεχνολογία  
 
2)Οι γνώσεις που απέκτησες ήταν: 
Α) πολλές   β)λίγες     γ) καθόλου 
 
3) Η κατασκευή του αντικειμένου ήταν 
δύσκολη: 
Α) πολύ Β) αρκετά Γ) λίγο Δ) καθόλου 
 
4)Είσαι ικανοποιημένος από το τελικό 
αποτέλεσμα: 
Α)πολύ  β)αρκετά Γ)λίγο δ) καθόλου 
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5)Τι θα ήθελες διαφορετικό ή καλύτερο 
όσο αναφορά την κατασκευή του 
αντικειμένου: 

ΤΙΠΟΤΑ 
6)Ολοκλήρωσες την γραπτή εργασία 
που ανέλαβες; 
Ναι 
7)Ποια προγράμματα  χρησιμοποίησες 
για την σύγχρονη γραπτή εργασία : 
A) word B)power point Γ)internet  δ)  
αλλα  
 
8)Τι σου άρεσε περισσότερο από το 
μάθημα : 
Γενικά μου άρεσε όλο το μάθημα της 
τεχνολογίας. 
9)Τι δεν σου άρεσε από το μάθημα; 
Δεν μου άρεσε που ο Κύριος μας έβαλε 
τόσο μεγάλη γραπτή εργασία. 
10)Τι  προτείνεις για την βελτίωση του 
μαθήματος; 
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Προτείνω να μην βάζει τόσο μεγάλες 
γραπτές εργασίες. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 12 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Internet:www.Wikipedia.com 
www.google.gr 
 


