
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
H τεχνολογία προέρχεται από τις

ελληνικές λέξεις τέχνη και λόγος, αλλά
σημαίνει κάτι ευρύτερο από αυτές τις

λέξεις. Η τεχνολογία μπορεί να
αναφέρεται σε υλικά αντικείμενα, 

όπως μηχανές ή σκεύη, αλλά και σε
κάποια συστήματα. Οι πρώτοι

άνθρωποι ξεκίνησαν τη σχέση τους με
τη τεχνολογία μετατρέποντας τις
φυσικές πρώτες ύλες σε απλά

εργαλεία. 



ΙΑΤΡΙΚΗΙΑΤΡΙΚΗ
Είναι η λιγότερο κομπιουτεροποιημένη
επιστήμη,επομένως ,αναμένονται ραγδαίες
αλλαγές. Στις προβλέψεις για την Ιατρική
δεν αναμένεται απλώς η από απόσταση
διενέργεια επεμβάσεων και διοργάνωση
ιατρικών συσκέψεων , που έτσι και αλλιώς
ήδη είναι δυνατή, αλλά και η πλήρης 3-D 
απεικόνιση του σώματος ακόμη και σε
ολόγραμμα, όπως και η συνταγογράφηση
και διάγνωση μέσω υπολογιστή και χωρίς
την παρέμβαση γιατρού.



ΟΟ ρόλοςρόλος τωντων μηχανημάτωνμηχανημάτων στηνστην
ΙατρικήΙατρική

Στον τομέα της ιατρικής,η εποχή μας
χαρακτηρίζεται από ραγδαιες εξελίξεις και

αλματώδη ανάπτυξη.
Η ανακάλυψη νέων φαρμάκων και η

ανάπτυξη της τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας στην ιατρική,με νέες

επαναστατικές μεθόδους διάγνωσης και
θεραπείας ,αλλάζουν τα δεδομένα τόσο την
πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των

διάφορων ασθενειών.



ΠώςΠώς επηρέασεεπηρέασε οο υπολογιστήςυπολογιστής
τηντην επιστήμηεπιστήμη τηςτης ΙατρικήςΙατρικής

Σχεδόν σε όλους τους τομείς και σε
όλες τις επιστήμες οι ηλεκτρονικοί

υπολογιστές έχουν πλέον εδραιωθεί
για τα καλα.Στο χώρο της υγείας η

βοήθεια που παρέχουν ειναι
μεγαλύτερη απο κάθε αλλο(απο το

ηλεκτρικό μαχαίρι μεχρι την αξονική
τομογραφία ,τα μηχανήματα Laser και

την μαγνητική τομογραφία.)



TABLET
Ο όρος tablet αναφέρεται στους μικρούς φορητούς
υπολογιστές , οι οποίοι δε διαθέτουν πληκτρολογιο

και ποντικι, αλλά οθόνη αφής. 



Xωρίζονται σε τρείς κατηγορίες:

Tablet PC, δηλαδή tablet που διαθέτουν κάποιο λειτουργικό
σύστημα και λειτουργούν ως μικρά Laptop

Web Tablet, δηλαδή tablet για αποκλειστική χρήση Internet
και πολυμέσων

Επίσης τα tablet δημιουργούνται με διάφορα λειτουργικά
συστήματα σαν το Android , το IOS (αποκλειστικά σε
συσκευές της Apple) , το Windows (είναι επέκταση της
Microsoft σε tablet και κινητές συσκευές ενώ
δημιουργήθηκε ήδη πριν από πολλά χρόνια και για
desktops) και τέλος αναμένεται να βγει και για tablet το
λειτουργικό σύστημα που παρουσίασε η Mozilla που
ονομάστηκε FOS (Firefox OS).



Οι παγκόσμιες πωλήσεις tablet αυξάνονται
σήμερα με υψηλό ρυθμό!



ΤΕΧΝΟΛΟΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Η πρώτη αναφορά στα βότανα και τις φαρμακευτικές τους
ιδιότητες έγινε από τον Κινέζο αυτοκράτορα Shenung το
2700 π. Χ. 

Ο αιγυπτιακός πάπυρος Ebers (1550 π. Χ.) καταγράφει ένα
μεγάλο αριθμό ασθενειών καθώς και πλήθος συνταγών
για την αντιμετώπισή τους (800 φάρμακα – 700 χημικές
ουσίες) 

Ο Ιπποκράτης (460-375 π. Χ.) ενέκρινε 260 εξ’ αυτών.
Η αλχημεία του μεσαίωνα αποτελεί συνέχεια των αράβων

αλλά ήταν περισσότερο πειραματική και λιγότερ
ο μυστικιστική με στόχο να δημιουργήσουν το

ελιξήριο της ζωής (elixir vitae).



Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα παρατηρήθηκε
σημαντική πρόοδος στον τομέα της φαρμακολογίας
από τους μουσουλμανικούς λαούς, οι οποίοι
ανέπτυξαν τη φαρμακοποιία σε υψηλό επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια του 17ου και 18ου αιώνα άνθησε το
εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και τα
ιατρικά πειράματα. 

Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα, η
αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια ενός
φαρμάκου αποτελούν τα βασικά κριτήρια που
προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ε.Ε για την
έγκρισή τους.



Σύντομη ιστορία της ασπιρίνης
1500 π.Χ. Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούν εκχύλισμα από φύλλα μυρτιάς (που περιέχει

σαλικυλικό οξύ) για τους πόνους της πλάτης

200 π.Χ Ο Ιπποκράτης δίνει συνταγές από φύλλα και φλοιό δέντρου από ιτιά (που
επίσης περιέχει σαλικυλικό οξύ) για τον πυρετό και τους πόνους

1828 Ο Edward Stone, ένας Άγγλος κληρικός, αναφέρει στο Royal Society of 
London τα χρήση φλοιού ιτιάς για τον πυρετό. Ο Johann Buchner, Γερμανός από
το Μόναχο, απομονώνει καθαρή salicin από φλοιό ιτιάς. Το όνομα salicin
προήλθε από το salix που σημαίνει ιτιά στα λατινικά

1897 Ο Herman Kolbe ανακαλύπτει πως να συνθέσει σαλικυλικό οξύ από
λιθανθρακόπισσα. Η μέθοδος που χρησιμοποίησε ονομάζεται «Kolbe synthesis». 
Με αυτή τη μέθοδο το σαλικυλικό οξύ πουλιέται για την ανακούφηση του πόνου, 
όμως έχει σοβαρές παρενέργειες στο στομάχι. Ο Felix Hoffmann, χημικός στη
Bayer συνθέτει καθαρό δείγμα ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ASA). Η αρχή της
ιστορίας της ασπιρίνης.

1915 Η Bayer παρουσιάζει το πρώτο δισκίο ασπιρίνης.



Παραδοσιακή μέθοδος ανακάλυψης
φαρμάκων

Σύνθεση της δραστικής ουσίας

Τροποποίηση της δομής για καλύτερο φάρμακο (καλύτερη
δραστικότητα, λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες)



Ταυτοποίηση ασθένειας

Απομόνωση της
σχετικής πρωτεϊνης
(2-5 χρόνια)

Εύρεση βιοδραστικής χημικής δομής
(πιθανή φαρμακευτική ουσία)
(2-5 χρόνια)

Προκλινικοί έλεγχοι
(1-3 χρόνια)

Φαρμακοτεχνική μορφή

Κλινικές μελέτες
(2-10 χρόνια)

Παραγωγή μεσαίας κλίμακας

Έγκριση ΕΟΦ
(2-3 χρόνια)
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Νέα μέθοδος ανακάλυψης
και ανάπτυξης φαρμάκων



Ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου

Ανακάλυψη
(2-10 χρόνια)

Προκλινικοί έλεγχοι
(έλεγχοι στο εργαστήριο και σε πειραματόζωα)

Φάση Ι
(20-30 υγιείς εθελοντές για έλεγχο για ασφάλεια και
δοσολογία)

Φάση ΙΙ
(100-300 ασθενείς εθελοντές για δραστικότητα και
ανεπιθύμητες ενέργειες)

ΕΟΦ
(Έλεγχος και Έγκριση)

Postmarketing 
Testing
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Φάση ΙΙΙ
(1000-6000 ασθενείς εθελοντές για
την παρακολούθηση αντιδράσεων σε
μακροχρόνια χρήση)

ΕΤΗ



Αυτοματοποίηση της διαδικασίας
Έρευνας & Ανάπτυξης

Η χρήση της συνεχώς αυξανόμενης ισχύος των νέων υπολογιστών, η εφαρµογή τους σε
όλους τις φάσεις ανάπτυξης και παραγωγής, η αυτοµατοποίηση και η
ροµποτοποίηση έχει ήδη ελαττώσει το κόστος. Οι τάσεις που διαφαίνονται είναι οι
εξής:

: Αυτοματοποίηση της διαδικασίας
Βοήθεια στην επιλογή υποψηφίων φαρμάκων
Επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης

Εξουδετέρωση της ανάγκης για τη Φάση ΙΙ
Ελάχιστες βασικές δοκιμές στη φάση ΙΙΙ
Εξοικονόμηση 2-3 ετών

Μείωση του ρίσκου αποτυχίας
Μείωση κόστους



Η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε
περιελάμβανε μια
ελαστική μεμβράνη από σίδηρο, που
βρισκόταν μπροστά από
ένα σιδηρομαγνητικό πυρήνα, 
περιτυλιγμένο με μονωμένο αγωγό. Μια
γραμμή από δυο καλώδια συνέδεε τη
συσκευή αυτή με μια άλλη παρόμοια. Στη
συσκευή του Μπελ η φωνή έπεφτε πάνω
στη μεμβράνη και την έκανε να πάλλεται. 
Αυτό τον καθιέρωσε σαν τον πρώτο που
εφάρμοσε τις κυματοειδείς μορφές των
ηλεκτρικών ρευμάτων.

Ακολούθησαν δικαστικές αγωγές που
έθεταν σε αμφισβήτηση την εφεύρεση
του Μπελ αλλά ο ίδιος έμεινε ανένδοτος
και υποστήριζε με πάθος την ανακάλυψη
του.

Τις πρώτες σημειώσεις σχετικά
με το τηλέφωνο έγραψε τον
Αύγουστο του 1903 ο
Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ και
ένα μήνα αργότερα ξεκίνησε να
γράφει σχετικά με τις
προδιαγραφές του. Στις 7 
Μαρτίου του 1876 το γραφείο
ευρεσιτεχνίας του Η.Π.Α έδωσε
στον Μπελ το σχετικό δίπλωμα
που κατοχύρωνε τη συσκευή
που μεταδίδει τον ήχο και τη
φωνή τηλεγραφικώς.



Τα παλιά τα χρόνια όταν δεν υπήρχαν τα κινητά οι άνθρωποι επικοινωνούσαν
με πολύ δυσκολία. Οι άνθρωποι για να επικοινωνήσουν χρησιμοποιούσαν τα
“γράμματα” με πολλές φορές να χάνονται ή να μην λαμβάνονταν στην ώρα τους
ή ακόμη χειρότερα να μην φτάνουν ποτέ στον προορισμό τους. Το αποτέλεσμα
ήταν να δυσκολεύονται στην επικοινωνία τους με άτομα σε αρκετά μεγάλη
απόσταση. Τότε ο κόσμος δεν έδινε και τόση μεγάλη σημασία σε
μικροπράγματα όπως το πώς θα επικοινωνήσουν με τους άλλους , δεν είχαν
τόση μεγάλη εξάρτηση από την τεχνολογία όπως σήμερα. Τα σημερινά παιδιά
έχουν προσκολληθεί στην τεχνολογία με αποτέλεσμα να χάνουν την ελευθερία
που είχαν κάποτε όπως τα παλιά τα χρόνια όπου το μόνο που σκεφτόντουσαν
ήταν να βγουν έξω να παίξουν με τους φίλους τους.

Πως ήταν η ζωή πριν τα κινητά τηλέφωνα;



Από τα πρώτα τηλέφωνα που λειτουργούσαν με μανιβέλα και επέτρεπαν τη σύνδεση μόνο
μέσω τηλεφωνικού κέντρου, έως τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα μέσω δορυφόρων
και οπτικών ινών, τις ασύρματες συσκευές και την κινητή τηλεφωνία, έχουν περάσει μόλις
κάτι παραπάνω από 100 χρόνια. Αν και την εφεύρεση του τηλεφώνου την πιστώνεται
ευρέως ο Alexander Graham Bell, η τιμή ανήκει στην πραγματικότητα σε έναν ιταλό μετανάστη
στην Αμερική, τον Antonio Meucci, ο οποίος κατέθεσε το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του
«ομιλώντας τηλέγραφου» το 1849, αλλά ποτέ δεν προχώρησε στην κατασκευή του, 
επιτρέποντας Bell να κατοχυρώσει τη δική του πατέντα το 1876 και να προχωρήσει άμεσα
στην παραγωγή της πρώτης συσκευής .



Τα πρώτα τηλέφωνα



Όσοι μεγάλωσαν πριν μπουν τα κινητά τηλέφωνα στη ζωή μας
σίγουρα θα συμφωνήσουν με τις μεγάλες αλήθειες που

αποκαλύπτου ν τα διασκεδαστικά σκίτσα. Δείτε λοιπόν πως άλλαξε η
καθημερινότητα μας μέσα σε λίγα χρόνια…







Εξέλιξη σταθερού τηλεφώνου



Πλέον, έπειτα από το τεράστιο τεχνολογικό άλμα της ανθρωπότητας, 
έχουμε φτάσει σε σημείο να μετατρέπουμε όλα σχεδόν τα
επικοινωνιακά μέσα σε ασύρματα. Αυτό συμβαίνει χάρης στους
υπερσύγχρονους δορυφόρους που περιτριγυρίζουν την γη μας. Το
γεγονός αυτό έχει αρκετές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία αλλά και
στο φυσικό περιβάλλον λόγω της ακτινοβολίας το οποίο είναι αμελητέα
ποσότητα μπροστά στα υπέρογκα κέρδη των εταιριών. 



Κι επειδή οι ανάγκες των
ανθρώπων τρέχουν … η

τεχνολογία και οι εφευρέσεις της
οφείλουν να ακολουθούν..! 



Κάπως έτσι το 1972 ο Αμερικανός Μάρτιν Κούπερ
εφηύρε το κινητό τηλέφωνο. Όπως ο ίδιος
διευκρινίζει σήμερα … « επρόκειτο για μια ανάγκη, 
ανάγκη να απελευθερωθεί αυτός και όλοι μας από
τα ενοχλητικά καλώδια του τηλεφώνου . Η ανάγκη
είναι η μητέρα κάθε εφεύρεσης. Είχα την ιδέα τον
Δεκέμβριο του 1972.Η εφεύρεση κόστισε 4.000 
δολάρια και επισήμως ονομαζόταν Dynatec 
8000. Σιγά σιγά η ιδέα της μαζικής του παραγωγής
επηρέασε τη βελτίωσή του, τόσο στις λειτουργίες, 
όσο και στο μέγεθός του.Έτσι έχουμε πια τις
σημερινές εύχρηστες και απαραίτητες συσκευές σε
όλους μας…

ι



Αρχικά το υβριδικό αυτό κινητό τηλέφωνο ήταν 33 
εκατοστά , τεράστιο για τα σημερινά δεδομένα, και
ζύγιζε ένα κιλό, βαρύ και ασήκωτο. Η δε μπαταρία
του έφτανε για συνδιαλέξεις το πολύ 20 λεπτών. 
Επομένως δεν ήταν καθόλου εύχρηστο.



Παρόλα αυτά, 42 χρόνια μετά, ο ίδιος ο εφευρέτης της
συσκευής , στην ερώτηση τι τον ενοχλεί ακόμη στην
κινητή τηλεφωνία που χρειάζεται βελτίωση,  απαντά: 
«Οι χρήστες !» Και συγκεκριμένα δηλώνει: «Είναι
αρνητικό μέχρι σήμερα να μην έχουμε μάθει ακόμη
πώς μπορεί κανείς να τηλεφωνεί ευγενικά». Μάλλον
έχει δίκιο. Ακόμη και στα πολιτισμένα έθνη το κινητό
τηλέφωνο έχει καταντήσει μία από τις καθημερινές
ενοχλήσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες ή το
χειρότερο η χρήση του είναι πολλές φορές αιτία
δυστυχημάτων .





Μεσα Μεταφορας.



Τα μεσα μεταφορας εχουν μεγαλη σημασια για την
καθημερινοτητα μας και χρησιμευουν

l Στην αναπτυξη της οικονομιας
l Στη μεταφορα
l Στον πολεμο
l Στη μετακινηση μεγαλων αποστασεων
l Στη μετακινηση στον αερα



Μόλις πριν από 100 χρόνια, το γρηγορότερο μεταφορικό μέσο
στην ξηρά ήταν το άλογο. 



Ύστερα ήρθαν τα αυτοκίνητα και τα τρένα, που σταδιακά
έγιναν πιο γρήγορα, ασφαλή και άνετα.



Παράλληλα , οι ατμομηχανές αντικατέστησαν τα πανιά ως
κινητήρια δύναμη των πλοίων.



Όμως, η μεγαλύτερη ταξιδιωτική μας περιπέτεια έως τώρα είναι
η κατάκτηση των αιθέρων. Τα αερόστατα, που τα παρέσυρε ο

άνεμος έδωσαν τη θέση τους στα αεροδυναμικά τζετ, που
φτάνουν να ταξιδεύουν δύο φορές γρηγορότερα από σφαίρα.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ

Τα πλοία και η θάλασσα τίποτα δεν
φτιάχτηκε ομορφότερο"

“Μέγα το της θαλάσσης κράτος”...



l Τα κύρια χαρακτηριστικά του πλοίο είναι:

l Η ικανότητά του να πλέει ασφαλώς όταν βρίσκεται
σε κατάσταση που πληροί τις προδιαγραφές .

l Η ικανότητα ασφαλούς μεταφοράς φορτίου και
επιβατών παράλληλα με την ικανότητά του να πλέει.



Το κύριο σώμα του πλοίου σκάφος (hull) διακρίνεται
σε τρία μέρη:

Το μπροστινό
καλούμενο πλώρη
Στη πλώρη φέρονται το
όνομα πλοίου, τα διεθνή
σήματα αγκυροβολίας
και ο πρόβολος των
ιστιοφόρων καθώς και
εκείνοι των πλοίων
ειδικών εργασιών



το μεσαίο και μεγαλύτερο
καλούμενο μέσο



και το πίσω μέρος καλούμενο
πρύμνη

Η πρύμνη παρουσιάζει οξύτερη κύρτωση (εσωκοίλωμα) από την πλώρη διευκολύνοντας αφενός
την ολίσθηση του πλοίου,αφετέρου την καλύτερη λειτουργία του πηδαλίου μειώνοντας την
ολίσθηση της έλικας, επ΄ ωφελεία της απόδοσης σε στροφές και ταχύτητα.



Επ΄ αυτής της διαμήκους οριζόμενη επιφάνεια καλείται κατάστρωμα ή κουβέρτα
(deck)
που μπορεί να εκτείνεται σε όλο το μήκος του πλοίου ή να περιορίζεται σε μέρος

αυτού.



Όλες οι κατασκευές από το ανώτατο ή κύριο κατάστρωμα καλούνται
"υπερκατασκευές"

Υπερστέγασμα Ελικοπτεροφόρου



Το εσωτερικό του πλοίου, ανάλογα
με το τύπο του, χωρίζεται σε

κύτη ή
αμπάρια
(holds)



σε δεξαμενές (tanks) για φορτίο



Πρόωση Πλοιου
Γενικά ο όρος πρόωση πλοίου σημαίνει κίνηση του πλοίου. Επικράτησε όμως ν΄ αναφέρεται μόνο
για τα μηχανοκίνητα πλοία, που είναι περισσότερη ελεγχόμενη, έναντι των αλλοτε ιστιοφόρων, ( με
ιστιοπλοΐα), και κωπήλατων, (με κωπηλασία).

Με την επικράτηση όμως της έλικας πρόωση πλοίου ονομάζεται η κίνηση του πλοίου που
επιτυγχάνεται με μία ή περισσότερες έλικες οι οποίες και φέρονται επί αξόνων. Οι άξονες
περιστροφής των ελίκων συνδέονται με τις κύριες μηχανές



Επίσης για λόγους ασφαλείας υπάρχουν οι δεξαμενές
"ζυγοστάθμισης " πλώρης (fore-peak tank) και πρύμης

(after-peak tank) για τον ερματισμό

Ερματισμός ονομάζεται η χρησιμοποίηση θαλάσσιου νερού με το οποίο γίνεται η πλήρωση ειδικών
δεξαμενών των πλοίων για την επίτευξη επαρκούς ευστάθειας. Η εργασία αυτή ονομάζεται
ερμάτωση και αποτελεί αντικείμενο της ναυτικής τέχνης.

Το υπό κυπριακή σημαία Μπαλκ κάριερ
«RACER» κινούμενο ερματισμένο (in 
ballast) στο ποταμό Παρανά της
Αργεντινής υπό τη γέφυρα Ροζάριο
Βικτόρια.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΤΡΕΝΑ

“Όταν ένα τρένο μπαίνει μέσα σ΄ένα τούνελ και όλα
σκοτεινειάζουν,μην πετάξεις το εισητήριό σου ή
πέταχτείς!Κάθεσαι και εμπιστεύεσαι τον οδηγό...
Corrie Ten Boom



Το τρένο ή τραίνο αποτελεί σήμερα κυρίαρχο μέσο κατηγορίας μεταφορών, των
σιδηροδρομικών μεταφορών.

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



Κινητήρια µονάδα (locomotive) ονοµάζεται κάθε είδους αυτοκινούµενο (self-propelled) 
όχηµα, που χρησιµοποιείται για να κινεί σιδηροδροµικά βαγόνια πάνω στις γραµµές. 

Καθε τρένο αποτελείται από:



Τα βαγόνια που μεταφέρουν επιβάτες ή φορτίο



Τα μαγνητικά τρένα κινούνται και αιωρούνται από μαγνητικά πεδία. Επειδή δεν ακουμπούν στο
έδαφος έχουν ελάχιστη αντίσταση και θόρυβο και υψηλές ταχύτητες - 500 με 550 km/h - όσο τα
αεροπλάνα αλλά με την μισή κατανάλωση ενέργειας.

Τροφοδοτείται με τριφασικό ρεύμα και παράγει ένα εναλλασσόμενο και κινούμενο μαγνητικό πεδίο
που παρασύρει τον μαγνήτη του τρένου.

Μαγνητικά τρένα

Η γραμμή τροφοδοτείται μόνο στο κομμάτι που είναι το τρένο και στο μπροστινό του κάθε φορά. 
Αντιστρέφοντας τις φάσεις ο γραμμικός κινητήρας γίνεται γεννήτρια , και έτσι φρενάρει το βαγόνι
και επιστρέφει ρεύμα στο δίκτυο.



Ηλεκτροκίνητα τρένα
Μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε κινητική. Οι ηλεκτρικές μηχανές πρέπει να τροφοδοτούνται
με ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο
συνεχούς ρεύματος 3.000 V ή μονοφασικού εναλλασσόμενου 25.000 V.Η ηλεκτρική μηχανή έχει
ένα σύστημα λήψης του ηλεκτρικού ρεύματος και ένα μετασχηματιστή για τον υποβιβασμό της
υψηλής τάσης του δικτύου τροφοδοσίας σε τάση λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων.



Τρένα με ντιζελ

Κι αυτές επίσης μετατρέπουν τη θερμική ενέργεια σε κινητική. Χωρίζονται σε δυο τύπους: σε
αυτές που μετατρέπουν απευθείας τη θερμική ενέργεια σε κινητική και σε αυτές που μετατρέπουν
τη θερμική ενέργεια σε ηλεκτρική, που με τη σειρά της μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια.



Στον Αυλώνα υπάρχει σταθμός ΟΣΕ με προορισμό είτε την πόλη της Χαλκίδας
είτε τον Πειραιά με τις ενδιάμεσες στάσεις...

Βάση έρευνας που έγινε ανάμεσα σε 20 μαθητές του Λυκείου Αυλώνα
συμπαιράαμε τα εξης:



Χρησιμοποιείτε το τρένο για τη
καθημερινή σας μετακίνηση ;
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Θεωρείτε το τρένο ένα ασφαλές και
οικονομικό μέσο μετακίνησης ;
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Είστε ικανοποιημενοί με την μέχρι
τώρα λειτουργία του;
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Θα θέλατε μια αναβάθμιση στο
σταθμό που υπάρχει στο χωριό;
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
“Το αυτοκίνητο που οδηγούμε.λέει πολλά
για εμάς!!”
Alexandra Paul

“Όταν μπαίνεις σ'ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο και
τρέχεις για να κερδίσεις,η δεύτερη ή η τρίτη θέση
δεν είναι αρκετή...
Ayrton Senna



Τα κύρια μέρη του είναι:Το πλαίσιο

Αποτελεί το σκελετό του αυτοκινήτου. 
Είναι μια άκαμπτη κατασκευή από
ένα σύνολο χαλύβδινων δοκών που
δέχεται όλες τις καταπονήσεις του
οχήματος. Η διαμόρφωση του
πλαισίου είναι τέτοια, ώστε πάνω του
να συναρμολογούνται κατάλληλα τα
όργανα του αυτοκινήτου.



ο κινητήρας με το ηλεκτρικό σύστημα που εξασφαλίζουν την
αυτόνομη κίνηση του αυτοκινήτου, 

Ο κινητήρας χρησιμοποιείται για την πρόωση του αυτοκινήτου και είναι εσωτερικής καύσης. Οι
κινητήρες φέρουν έμβολα και τροφοδοτούνται με καύσιμα: βενζίνη ή πετρέλαιο.Ένας στοιχειώδης
κινητήρας αποτελείται από έναν κύλινδρο, μέσα στον οποίο παλινδρομεί ένα έμβολο. Ο αριθμός
των κυλίνδρων σε έναν κινητήρα φτάνει μέχρι τους 12.



το σύστημα μετάδοσης της κίνησης
(άξονες, σύνδεσμοι),



Γίνονται, επίσης, σημαντικές προσπάθειες για την κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων
με ηλεκτροκίνηση

Χρησιμοποιεταιί η ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται σε επαναφορτιζόμενες συστοιχίες
συσσωρευτών. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς κινητήρες αντί των
μηχανών εσωτερικής καύσης



Επίσης υπάρχουν και τα λεγόμενα "υβριδικά αυτοκίνητα", τα οποία διαθέτουν και τα δύο είδη
κίνησης, δηλαδή τόσο με υγρά καύσιμα όσο και με ηλεκτρική ενέργεια.

Το υβριδικό αυτοκίνητο συνδυάζει και χρησιμοποιεί δύο πηγές ενέργειας. Τη θερμοδυναμική που
προέρχεται από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και την ηλεκτρική που προέρχεται από τον
ηλεκτροκινητήρα



Επίσης, έχουν κατασκευαστεί αυτοκίνητα που κινούνται με ηλιακή ενέργεια, καθώς
διαθέτουν φωτοβολταϊκά πάνελ

Το ηλιακό αυτοκίνητο είναι ένα πειραματικό
όχημα που χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια και
αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 65 χιλιομέτρων την
ώρα. Το αεροδυναμικό του αμάξωμα αποτελείται
από ένα ελαφρύ «σάντουιτς» κυψελοειδούς
αλουμινίου και ενός υλικού από ίνες άνθρακα



Τεχνολογία στα
Αεροσκάφη



Σίγουρα όλοι έχουμε βρεθεί κοντά σε ένα αεροδρόμιο και έχουμε θαυμάσει την
προσγείωση ή την απογείωση ενός αεροπλάνου. Όσες φορές και να έχουμε δει
την πτήση ενός αεροπλάνου, πάντα μένουμε έκθαμβοι θαυμάζοντας αυτό το
τεχνολογικό θαύμα, εκατοντάδες τόνους μέταλλο να γλιστράνε απαλά πάνω σε
ένα στρώμα αέρα.



Το αεροπλάνο παρόλο που είναι βαρύτερο από τον αέρα, κατορθώνει να µένει στον αέρα για
µεγάλο διάστηµα λόγω του αεροδυναµικό του σχήµα. 

Η µεγάλη επιφάνεια του αεροπλάνου συναντά την µεγάλη πίεση του αέρα στα ψηλότερα στρωµατά
της ατµόσφαιρας όπου εκµηδενίζει το βάρος του και το κάνει να αιωρείται στον αέρα σαν ένας

χαρταετός. 

Μετά τα φτερά του αεροπλάνου, και συγκεκριµένα κάποια πτερύγια που βρίσκονται ενσωµατωµένα
στα φτερά, όπου βοηθούν το αεροπλάνο να απογειωθεί και να προσγειωθεί µα και να παίρνει τις

κατάλληλες στροφές στον αέρα και να µένει σταθερό. 



Τα βασικά μέρη του
αεροπλάνου



Ο κορµός: Έχει ατρακτοειδές σχήµα (όπως το αδράχτι) για να
διασχίζει τον αέρα µε ευκολία. 



Οι πτέρυγες: Στερεώνονται στον κορµό του αεροπλάνου και έχουν µεγάλη επιφάνεια
για να δέχονται πίεση από τον αέρα. Κάθε αεροπλάνο έχει δυο φτερά και

σπανιότερα τέσσερα. 



Τα πηδάλια. Αυτά διακρίνονται σε:

α) πηδάλια διεύθυνσης, µε τα οποία το αεροσκάφος αλλάζει διεύθυνση δεξιά-αριστερά, 



β) Τα πηδάλια ύψους-βάθους µε τα οποία το αεροπλάνο µπορεί να ανυψώνεται η να
χαµηλώνει.



γ) τα πτερύγια κλίσης όπου χρησιμεύουν για την κλίση του
αεροπλάνου.



Οι κινητήρες: µηχανές µε εσωτερική καύση. 



Το σύστηµα τροχών: βρίσκεται στο κάτω µέρος του αεροπλάνου, κρατάει το
αεροπλάνο σε οριζόντια θέση και το βοηθάει στην προσγείωση και απογείωση του. 



Το yoke, ή αλλιώς γνωστό ως τιμόνι αεροσκάφους, είναι μια συσκευή που
χρησιμοποιείται για τον βασικό έλεγχο του αεροσκάφους στον αέρα.

Σε Airbus                                                       Σε Boeing



Απογείωση

Κατά την απογείωση, ο πιλότος προεκτείνει τα πηδάλια χείλους προσβολής και
επεκτείνει τα πηδάλια χείλους εκφυγής. Έτσι αυξάνεται το εμβαδόν επιφάνειας του
φτερού και δίνει μεγαλύτερη άνωση σε χαμηλή ταχύτητα.



Προσγείωση

Κατά την προσγείωση του αεροπλάνου ο πιλότος ανασηκώνει
τους φθορείς εδάφους. Έτσι αυξάνεται σημαντικά η δύναμη
αντίστασης στα φτερά, εμποδίζοντας την ροή του αέρα. Οι
φθορείς εκτρέπουν τον αέρα προς τα πάνω, άρα το
αεροσκάφος ωθείται προς τα κάτω και έτσι οι τροχοί
ακουμπούν σταθερά στον διάδρομο. Ο πιλότος χρησιμοποιεί
σταθερά τα φρένα και μπορεί να θέσει τους κινητήρες σε
λειτουργία ανάστροφης για να ακινητοποιήσει το αεροπλάνο .



ΤΕΛΟΣ


