
ΟΙ ΕΦΕΤΡΕΕΙ ΠΟΤ 
ΑΛΛΑΞΑΝ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

4ο ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ  
ΕΣΟ: 2018-2019 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΙΣΙΜΠΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 
ΕΡΓΑΙΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ Α΄4 



Είμαι η διαδικαρία ςηπ 

αμςαλλαγήπ πληοξτξοιώμ μεςανύ 

δύξ ή πεοιρρξςέοχμ μεοώμ, 

ενελιρρεςαι με ςημ πάοξδξ ςξσ 

υοόμξσ.   



  Αμακαλύτθηκε ρςιπ Κάςχ Χώοεπ ρςιπ αουέπ 

ςξσ 17ξσ αιώμα. Τξ ςηλερκόπιξ βξήθηρε μα 

γίμξσμ καςαμξηςά ςα ξπςικά ρήμαςα  από 

μεγάλεπ απξρςάρειπ. 



 Τξμ ετηύοε ξ Κλώμς Σαπέ. Η ρσρκεσή 

λειςξσογξύρε με ςοειπ πεοιρςοετόμεμεπ 

μεςαλλικέπ οάβδξσπ ξι ξπξίεπ μπξοξύραμ μα 

μεςαδώρξσμ 196 ρήμαςα και ήςαμ 

ςξπξθεςημέμη πάμχ ρε πξλύ φηλό ρςύλξ.  



Ο ετεσοέςηπ ςξσ ήςαμ ξ Μξοπ, ξ ξπξίξπ 

επιμόηρε έμα αλτάβηςξ  με αοιθμξύπ πξσ 

αμςιποξρώπεσαμ  ςξ αλτάβηςξ. Είμαι μια 

διάςανη με ςημ ξπξία γοαπςά ρημεία 

μεςαδίδξμςαμ με ςημ βξήθεια ηλεκςοικξύ 

οεύμαςξπ. 



 Τξ ποώςξ ςηλέτχμξ ετεσοέθηκε ςξ 1876 από 

ςξμ Γκοάυαμ Μπέλ. Όμχπ άουιρε μα 

υοηριμξπξιείςαι για ςημ επικξιμχμία μεςανύ 

μεγάλχμ απξρςάρεχμ από ςξ 1877 γιαςί ςόςε 

ετεσοέθηκε ςξ μικοότχμξ. 



Ο κάθε σπξλξγιρςήπ είμαι εμπλξσςιρμέμξπ με 

Επενεογαρςή, έυει ςημ δική ςξσ μμήμη, 

μξμάδα απξθήκεσρηπ πληοξτξοιώμ, ξθόμη 

και κάπξιξσ είδξσπ μέρξ για μα δίμξσμε 

πληοξτξοίεπ ρςξμ σπξλξγιρςή όπχπ ςξ 

πληκςοξλόγιξ ή ςξ πξμςίκι. Τξμ 

υοηριμξπξιξύμε ρήμεοα ρςημ 4η γεμιά. 
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ΟΡΙΜΟ 

Διαδίκτυο ονομάηεται ζνα ςφνολο υπολογιςτϊν και 

δικτφων από ολόκλθρο τον κόςμο που ςυνδζονται 

μεταξφ τουσ ςε ζνα παγκόςμιο δίκτυο, ζτςι ϊςτε να 

μποροφν να επικοινωνοφν και να μοιράηονται 

πλθροφορίεσ. 

 

 

 



ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τν Γηαδίθηπν ζεσξείηαη έλα άθξσο δεκνθξαηηθό κέζν 

καδηθήο επηθνηλσλίαο, θαζώο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε 

θάζε ρξήζηε λα πιεξνθνξεζεί αιιά θαη λα 

πιεξνθνξήζεη αληαιιάζζνληαο ειεύζεξα απόςεηο, 

αλεμάξηεηα από ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε. Δπηπιένλ, ε επηθνηλσλία κέζσ 

ηνπ δηαδηθηύνπ θαζίζηαηαη άκεζε θαη ακθίδξνκε. 

 

 



ΟΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕς ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

το Διαδίκτυο, κάκε χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να 

μοιράηεται πλθροφορίεσ με άλλουσ χριςτεσ- γενόμενοσ ο 

ίδιοσ δθμιουργόσ και πάροχοσ των πλθροφοριϊν αυτϊν- με 

αποτζλεςμα να κυκλοφορεί ζνασ τεράςτιοσ όγκοσ 

πλθροφοριϊν, οι οποίεσ όμωσ δεν υφίςτανται κάποια 

μορφι ελζγχου από κάποιον ιεραρχικά ανϊτερο χριςτθ ι 

οργανιςμό. Σο κζμα τθσ μθ ιεραρχθμζνθσ πλθροφορίασ, 

όμωσ, τίκεται υπό αμφιςβιτθςθ.  

 



Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

Οι πρώτεσ 
απόπειρεσ για 
τθν δθμιουργία 

ενόσ 
διαδικτφου 

ξεκινοφν ςτισ 
ΗΠΑ κατά τθν 
διάρκεια του 

ψυχροφ 
πολζμου. 

Σο 1969 
γεννιζται το 

δίκτυο 
ARPANET 

από το 
Τπουργείο 

Άμυνασ. 

Σο 1973, γεννιζται 
μια νζα τεχνικι 

για τον ζλεγχο τθσ 
μετάδοςθσ των 

δεδομζνων, 
το Internet 

Protocol (IP), ενϊ 
ςχεδιάηεται και 

μια άλλθ τεχνικι, 
το Transmission 

Control 
Protocol (TCP).  



Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

Σο 1985, το Nation
al Science 

Foundation (NSF) 
δθμιουργεί ζνα 

δικό του γριγορο 
δίκτυο, το NSFNET 
χρθςιμοποιϊντασ 

το 
πρωτόκολλο TCP/IP

.  

Χιλιάδεσ 
πανεπιςτιμια και 

οργανιςμοί 
δθμιουργοφν τα 
δικά τουσ δίκτυα 
και τα ςυνδζουν 

πάνω ςτο 
παγκόςμιο αυτό 
δίκτυο το οποίο 

αρχίηει να γίνεται 
γνωςτό 

ςαν INTERNET.  

Σο 1993, το 
εργαςτιριο CERN 

ςτθν Ελβετία 
παρουςιάηει 

το World Wide 
Web (WWW)  που 
πρόκειται για ζνα 

ςφςτθμα 
διαςφνδεςθσ 

πλθροφοριϊν ςε 
μορφι 

πολυμζςων και 
παρουςίαςισ τουσ 

ςε θλεκτρονικζσ 
ςελίδεσ. 



ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Πξόθιεζε δεκηώλ 
ζε πξνζσπηθά 
δεδνκέλα 

• Γνύξεηνο 
ίππνο(Trojan 
horse) 

• Παξαγγειία 
πξντόλησλ από 
κε αζθαιείο 
ηζηνζειίδεο 

Πξόθιεζε δεκηώλ 
ζην ππνινγηζηηθό 
ζύζηεκα 

• Ιόο(virus) 

• Σθνπιήθη(worm) 

• Γνύξεηνο 
ίππνο(Trojan horse) 
 

Παξαπιάλεζε 

 

Δμαπάηεζε 

• Phishing 

• Pharming 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Εξζλιξθ μεκόδων προςανατολιςμοφ 

2. Πυξίδα 

3. GPS (Global Positioning System) 

4. Πϊσ λειτουργεί το GPS 

5. Λειτουργικά χαρακτθριςτικά του GPS 

 
 

 



1.Δμέιημε κεζόδσλ πξνζαλαηνιηζκνύ 

Πξνζαλαηνιηζκόο 

κε ηα ζεκεία ηνπ 

νξίδνληα 

1761: Δθεύξεζε 

ρξνλνκέηξνπ θαη 

ζπλδπαζκόο κε 

εμάληα 

1941: Φξήζε 

ξαδηνθπκάησλ θαη 

GPS 

Δθεύξεζε ππμίδαο 



2.ΠΥΞΙΓΑ 

       Ο όξνο ππμίδα πξνέξρεηαη από ηελ αξραία ιέμε ππμίο. 

Δίλαη όξγαλν κε ην νπνίν  επηηπγράλεηαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ρξήζηε, δείρλνληάο ηνπ ηελ 

θαηεύζπλζε ηνπ Βνξξά. Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηελ 

λαπζηπινΐα δηόηη κε απηό κεηξνύληαη θαη πξαγκαηνπνηνύληαη 

νη πνξείεο ησλ πινίσλ. 

 



3.GPS  

       Τν GPS (Global Positioning System), Παγθόζκην Σύζηεκα 

Σηηγκαηνζέηεζεο, ή Θεζηζεζίαο είλαη παγθόζκην ζύζηεκα 

εληνπηζκνύ γεσγξαθηθήο ζέζεο, αθίλεηνπ ή θηλνύκελνπ 
ρξήζηε.  



Πϊσ λειτουργεί το GPS; 

   Λεηηνπξγεί κε ηε βνήζεηα δνξπθόξσλ πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα εληνπίζνπλ ηε ζέζε ελόο ρξήζηε κέζσ 

ησλ πνκπνδεθηώλ. Μπνξνύλ λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζέζε ελόο ζεκείνπ, ην πςόκεηξν 

ηνπ θαη ηελ θαηεύζπλζε ηεο θίλεζήο ηνπ. 



Διαςτθμικό τμιμα  

  Απνηειείηαη από ην δίθηπν ησλ 24 - 32 δνξπθόξσλ. 

Οη δνξπθόξνη απηνί «ζθεπάδνπλ» νκνηόκνξθα κε ην 

ζήκα ηνπο νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε ώζηε λα κελ 

ππάξρεη θίλδπλνο λα απνπξνζαλαηνιηζηεί θαλείο 

πνηέ θαη πνπζελά. Η ηξνθνδνζία ηνπο κε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ 

θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ. 

 



 
 
 

Επίγειο τμιμα ελζγχου 
  Τν ηκήκα επίγεηνπ ειέγρνπ απνηειείηαη από έλα 

επαλδξσκέλν θαη ηέζζεξα κε επαλδξσκέλα 

θέληξα, εγθαηεζηεκέλα ζε ηζάξηζκεο πεξηνρέο ηνπ 

πιαλήηε. Οη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 

απηά αθνξνύλ ζηε ζσζηή 

ηνπο ηαρύηεηα θαη πςόκεηξν θαη ζηελ θαηάζηαζε 

ηεο επάξθεηαο ησλ δνξπθόξσλ ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα.  

 





ΕΙΑΓΩΓΗ 

  Μθχανι εςωτερικισ καφςθσ ονομάηεται θ κινθτιρια 
κερμικι μθχανι ςτθν οποία θ καφςθ του καυςίμου 
γίνεται ςτο εςωτερικό ςϊμα τθσ ίδιασ τθσ μθχανισ. 



Ατμομηχανθ 

 Η πρϊτθ εμβολοφόροσ ατμομθχανι καταςκευάςτθκε 
από το κϊτο μθχανικό Σηαίθμσ Βαττ το 18ο αιϊνα. Σα 
κφρια μζρθ τθσ είναι: 

   1. ο κάλαμοσ καφςθσ 

  2. ο λζβθτασ 

  3. ο κφλινδροσ με το ζμβολο 

  4. ο ςυμπυκνωτισ 

 υνοπτικά θ λειτουργία τθσ ατμομθχανισ 
πραγματοποιείται με τισ εξισ φάςεισ διαδρομισ του 
εμβόλου: ειςροι, εκτόνωςθ, απαγωγι, ςυμπίεςθ. 

 





Βενζινομηχανθ 

  Η Βενηινομθχανι ι αλλιϊσ Βενηινοκινθτιρασ 
χρθςιμοποιεί μζκοδο ςυμπίεςθσ καυςίμου 

   Οι πλζον καινοφργιεσ μθχανζσ, λειτουργοφν ςε 4 
χρόνουσ (τετράχρονεσ). Οι χρόνοι είναι οι εξισ: 

     1.Ειςαγωγι καυςίμου  

     2.υμπίεςθ και ανάφλεξθ 

     3.Εκτόνωςθ 

     4.Εξαγωγι.  

 





Κινητθρασ αεριώιηςησ (jet) 

     Ο κινθτιρασ αεριϊκθςθσ ι τηετ είναι ζνασ κινθτιρασ 
ο οποίοσ προκαλεί ϊκθςθ με τθν εκτόξευςθ ενόσ πίδακα 

αεριϊν με μεγάλθ ταχφτθτα εξαιτίασ τθσ δράςθσ του 
τρίτου νόμου του Νεφτωνα.  

https://www.scienceandtechnology.gr/questions-answers/pos-douleuei-enas-kinitiras-jet/




Ατμοςτρόβιλοσ 

     Ο ατμοςτρόβιλοσ είναι κερμικι 
μθχανι που μετατρζπει τθν ενζργεια του 
ατμοφ ςε ωφζλιμο μθχανικό ζργο. 

      Οι βαςικζσ διαδοχικζσ φάςεισ 
λειτουργίασ του ατμοςτροβίλου είναι οι 
παρακάτω τζςςερισ: 

  α) Η ςυμπίεςθ του νεροφ 

  β) Η ατμοπαραγωγι 

  γ) Η εκτόνωςθ του ατμοφ 

  δ) H ςυμπφκνωςθ του ατμοφ 

 Ο ατμοςτρόβιλοσ χρθςιμοποιείται τα 
τελευταία  χρόνια για τθν παραγωγι 
ζργου ςε μεγάλα εργοςτάςια, πλοία 
κ.λπ. 

 



Ο Ατμοςτρόβιλοσ του Ήρωνοσ 

  Ο ατμοςτρόβιλοσ του Ήρωνοσ είναι θ πρϊτθ   
ατμομθχανι ςτθν ιςτορία. 



ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ 

    Ο θλεκτριςμόσ κεωρείται ωσ θ πιο «κακαρι» και αποδοτικι 

μορφι ενζργειασ. Μπορεί να περιγράφει ωσ ροι ενζργειασ 

μζςα ςτθν φλθ ι μεταξφ δφο ςωμάτων. Αυτό ςυμβαίνει επειδι 

ςε μερικά είδθ ατόμων, όπωσ των μετάλλων, τα εξωτερικά 

θλεκτρόνια ζλκονται χαλαρά από τον πυρινα του ατόμου.  



Ο ΗΛΕΚΣΡΙΜΟ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΑ 

  ε πρϊτθ φάςθ χρθςιμοποιικθκε για τον 

θλεκτροφωτιςμό θ μαηικι διανομι θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Οι καταναλωτζσ αντί να παγιδεφονται με κεριά και λάμπεσ 

φωταερίου ι πετρελαίου, μποροφςαν πλζον να κάνουν τθν 

νφχτα μζρα με το πάτθμα ενόσ διακόπτθ. Η γκάμα των 

θλεκτρικϊν ςυςκευϊν διευρφνκθκε και διευκόλυνε 

αφάνταςτα τον τρόπο ηωισ των ανκρϊπων. 

 



Ο ΗΛΕΚΣΡΙΜΟσ ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ 

  Όζον αθοπά ηην ιαηπική η ανθπώπινη ζωή 

εξαπηάηαι από διάθοπα ηλεκηπικά θαινόμενα. Κάθε 

ένα πεπίπος δεςηεπόλεπηο, ο καπδιακόρ μςρ 

μεηαθέπει ζηοισειώδη ηλεκηπικά ζήμαηα πος 

πποκαλούν και ζςνηονίζοςν ένα σηύπο ηηρ καπδιάρ. 

Αςηά ηα ζήμαηα ζηέλνοςν μέζα από ηοςρ ιζηούρ ηος 

οπγανιζμού, ηην "ησώ" ηοςρ μέσπι ηο δέπμα.  



ΝΙΚΟΛΑ ΣΕΛΑ 

  Ήταν ζρβο-Αμερικανόσ εφευρζτθσ, μθχανολόγοσ, 

θλεκτρολόγοσ μθχανικόσ, και ζνασ από τουσ 

ςθμαντικότερουσ φυςικοφσ ςτθν ιςτορία τθσ επιςτιμθσ. 

Επίςθσ είχε εξαςφαλίςει άδεια από τον Σόμασ Ζντιςον 

για τθ δθμιουργία ενόσ τθλεφωνικοφ κζντρου ςτθ 

Βουδαπζςτθ υπό τθν επίβλεψθ του αδελφοφ του.  



ΣΟΜΑσ ΕΝΣΙΟΝ 

 Ήταν Αμερικανόσ εφευρζτθσ και επιχειρθματίασ. Από 

τισ γνωςτότερεσ εφευρζςεισ του είναι το μικρόφωνο, ο 

φωνόγραφοσ και ο θλεκτρικόσ λαμπτιρασ. 

Δθμιοφργθςε το πρϊτο εργοςτάςιο παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ που τροφοδότθςε με θλεκτριςμό 

τθ Νζα Τόρκθ και εξελίχκθκε ςτθ γνωςτι γιγαντιαία 

εταιρία General Electric. 



ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΟΧΗ Α 


