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Μεταφορές 
 
         Μέσο μεταφοράς αποτελεί οποιαδήποτε τεχνολογία χρησιμοποιείται για τη 
μετακίνηση ανθρώπων και προϊόντων από το ένα μέρος στο άλλο. 
          Οι μεταφορές αποτελούν ένα από τους σπουδαιότερους παράγοντες της 
οικονομικής ζωής. Είναι αυτονόητο ότι ένα προϊόν, όσο πολυδάπανη κι αν είναι 
η παραγωγή του, είναι αδύνατο να αποκτήσει κάποια αξία, αν δε μεταφερθεί ως 
τον καταναλωτή ή αν δε μεταφερθεί ο καταναλωτής ως το αγαθό. Από εδώ 
πηγάζει και η τεράστια σημασία του κλάδου των μεταφορών. Είναι η βάση της 
ανταλλαγής και της κυκλοφορίας των αγαθών και χωρίς αυτές δεν υπάρχει 
οικονομική ζωή. 
          Η βελτίωση των μέσων μεταφοράς έχει ως συνέπεια τη σημαντική μείωση 
της περιόδου κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, πράγμα που συνεπάγεται τη 
γενικότερη μείωση της αξίας τους, επειδή τα έξοδα μεταφοράς αποτελούν μέρος 
της αξίας του εμπορεύματος. Στο Μεσαίωνα τα έξοδα μεταφοράς ήταν υπέρογκα. 
          Η εφεύρεση των σιδηροτροχιών και των ατμοκίνητων σιδηροδρόμων ήταν 
τεράστιο ιστορικό βήμα για την ανάπτυξη των μεταφορών. Η ατμομηχανή, 
βασικό στοιχείο για την βιομηχανική επανάσταση, αποδείχτηκε εξαιρετικά 
χρήσιμη και για τις μεταφορές, όπου χρησιμοποιήθηκε έντονα μετά το 1820. ο 
πρώτος τύπος ατμοκίνητου πλοίου δοκιμάστηκε στο Σηκουάνα το 1803. στη 
συνέχεια μελετήθηκε η χρησιμοποίηση των ατμόπλοιων, όχι μόνο στους 
ποταμούς αλλά και στη θάλασσα. 
          Στις σιδηροδρομικές μεταφορές η επανάσταση ήρθε επίσης από την 
κατασκευή των ατμομηχανών. Από το 1825 μπήκαν σε λειτουργία τρένα των 90 
τόνων με ατμομηχανή βάρους 9 τόνων. 
          Η τελειοποίηση των μέσων μεταφοράς για τη μείωση των αποστάσεων 
άσκησε τεράστια επίδραση σε όλους τους τομείς της οικονομικής ζωής. Η 
επανάσταση στον τομέα των μεταφορών στα μέσα του 19ου αιώνα επέτρεψε 
στην αγροτική οικονομία να βρει νέες αγορές, οι πόλεις σώθηκαν από τους 
κινδύνους έλλειψης εφοδιασμού τους σε τρόφιμα, οι βιομήχανοι συγκέντρωσαν 
τη μεγάλη παραγωγή και τις εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας, γιατί ήταν 
εξασφαλισμένοι όσον αφορά τον τακτικό εφοδιασμό σε πρώτες ύλες και 
κάρβουνο.  
Τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς χρησιμοποιούν ως ενέργεια: 
• τη μυϊκή ενέργεια (ποδήλατο) 
• την αιολική ενέργεια (ιστιοφόρο) 
• τη θερμική ενέργεια από κατανάλωση καυσίμων που μετατρέπεται σε 
μηχανική ενέργεια (αυτοκίνητα, αεροπλάνα κτλ.). για τη μετατροπή της θερμικής 
ενέργειας χρησιμοποιούνται κινητήρες εσωτερικής καύσης ή στρόβιλοι ή 
κινητήρες αντιδράσεως (jet). 
          Οι μεταφορές τα τελευταία χρόνια αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο 
κομμάτι της ζωής μας. Είναι ένας μεγάλος και πολύπλοκος τομέας που μπορεί 
για λόγους ευκολίας να ταξινομηθεί σε ομάδες όπως είναι: οι χερσαίες 
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μεταφορές, οι θαλάσσιες μεταφορές. Τα μέσα μεταφοράς είναι πολλά και με 
μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, αφού έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στο 
περιβάλλον που κινούνται, αλλά και στο φορτίο που μεταφέρουν. 
 
• Χερσαίες μεταφορές 
          Οι χερσαίες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων γίνονται κυρίως με 
αυτοκίνητα και τρένα. Τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα συνεχώς πυκνώνουν 
διατρέχοντας την επιφάνεια αλλά και το υπόγειο μέρος της γης. Τα μέσα 
μεταφοράς είναι πολυάριθμα και διαφόρων χρήσεων. Το κυρίαρχο μέσο 
καθημερινής μετακίνησης είναι το αυτοκίνητο. Με βασικό πλεονέκτημα την 
ευελιξία του αποτελεί βασικό εργαλείο στη ζωή μας, ένα είδος πρώτης ανάγκης  
που οι δυνατότητές του εξελίσσονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. 
          Στα χερσαία μέσα μεταφοράς συμπεριλαμβάνονται εκτός από το 
αυτοκίνητο, το τρένο, το λεωφορείο, το φορτηγό, το δίκυκλο, το ποδήλατο, αλλά 
και ο ανελκυστήρας, οι κυλιώμενες σκάλες κλπ. Για ειδικές μεταφορές 
χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι τρακτέρ, αυτοκίνητα-ψυγεία, ανυψωτικά 
μηχανήματα, κοντεϊνερς κλπ 
 

 
 

   
 

 
• Θαλάσσιες μεταφορές 
          Οι μεταφορές μέσω του νερού κυρίως του θαλασσινού αλλά και των 
ποταμών ή των λιμνών χάνονται στα βάθη του χρόνου. Τα πρώτα πλωτά μέσα 
ήταν ξύλινες βάρκες που κινούνταν με κουπιά ή πανιά. Ακολούθησαν τα 
ιστιοφόρα που σταδιακά εξελίχθηκαν και επέτρεψαν στους μεγάλους 
θαλασσοπόρους της Ευρώπης μεγάλα ταξίδια εξερευνήσεων στην Αφρική, την 
Ασία και την Αμερική. Μετά την ανακάλυψη της ατμομηχανής χρησιμοποιήθηκαν 
τα σιδερένια ατμοκίνητα πλοία. Τα περισσότερα πλοία σήμερα χρησιμοποιούν 
σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εξυπηρετούν το μεγαλύτερο μέρος του 
διεθνούς εμπορίου. Τα είδη πλωτών μέσων περιλαμβάνουν τδρόπτερα, 
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χοβερκραφτ, παγοθραυστικά, αεροπλανοφόρα, φορτηγά πλοία για μεγάλα 
φορτία, δεξαμενόπλοια, πλοία ρυμουλκά, υποβρύχια κλπ. 
 

    
 

 
 
• Εναέριες μεταφορές 
          Σήμερα τα αεροσκάφη είναι τα ταχύτερα μέσα μεταφοράς αφού κινούνται 
ανεξάρτητα από τη διαμόρφωση του εδάφους γι΄ αυτό και η χρήση τους έχει 
αυξηθεί σημαντικά. Μεταφέρουν κυρίως επιβάτες αλλά και ευαίσθητα 
εμπορεύματα μεγάλης αξίας και μικρού όγκου. 
 

  
 

 
 
  Στα είδη αεροσκαφών περιλαμβάνονται: 
• αεροσκάφη με σταθερά φτερά (αεροπλάνα) 
• αεροσκάφη με περιστρεφόμενα φτερά (ελικόπτερα) 
• αερόστατα. 
          Με τα μέσα αερομεταφοράς εξυπηρετούνται και δραστηριότητες όπως: 
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• Φωτογράφιση απομακρυσμένων περιοχών 
• Έλεγχος αυτοκινητόδρομων 
• Ψεκασμός καλλιεργιών 
          Οι τύποι των μεταφορικών μέσων που είναι διαθέσιμοι σε μια χώρα είναι 
ενδεικτικοί για τις τεχνολογικές δυνατότητες και το βαθμό ανάπτυξης της. Οι 
οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες διαθέτουν σύγχρονους αυτοκινητόδρομους, 
αερογέφυρες, μετρό, υπόγεια τούνελ, πυκνό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο και 
διεθνή αεροδρόμια, για τη γρήγορη, εύκολη και ασφαλή μετακίνηση των 
πολιτών. Με τα σύγχρονα μεταφορικά μέσα οι άνθρωποι μπορούν να διανύσουν 
μεγάλες αποστάσεις εύκολα, οικονομικά και με ασφάλεια. 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



Γιαλαμά Βένια                                                                             Το αεροπλάνο 
______________________________________________________________ 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ιστορική εξέλιξη του θέματος 
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   Ο πόθος του ανθρώπου να πετάξει είναι πολύ παλιός από πολλές χιλιάδες 
χρόνια. Υπάρχουν αναρίθμητοι θρύλοι που αναφέρονται σε πτήσεις. Ένας από 
αυτούς είναι και ο θρύλος του Δαίδαλου και του Ίκαρου-πατέρα και γιου-που 
έφτιαξαν φτερούγες από κερί και φτερά για να δραπετεύσουν από την Κρήτη. Ο 
μύθος αναφέρει ότι ο Ίκαρος πέταξε πολύ ψηλά, οπότε ο ήλιος έλιωσε το κερί , οι 
φτερούγες διαλύθηκαν και ο Ίκαρος έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Ο 
Δαίδαλος πετούσε χαμηλότερα και προσγειώθηκε στη Σικελία. Αυτή η ιστορία 
ήταν ένας θρύλος, αλλά η μίμηση των πτηνών ήταν μια καλή ιδέα για πολλούς 
υποψήφιους αεροπόρους. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Η μίμηση της πτήσης των πτηνών ήταν μια πλήρης αποτυχία για πολλούς 
λόγους. Ο κύριος λόγος της αποτυχίας ήταν η ψηλή αναλογία δύναμης και 
βάρους. Δηλαδή τα πουλιά έχουν πολλή μυϊκή δύναμη για το μέγεθός τους και 
σηκώνουν πολύ μικρό βάρος. Σε σύγκριση με τα πουλιά, οι μύες των ώμων και 
των βραχιόνων μας  είναι ασήμαντοι, και τα σώματά μας και ο σκελετός μας 
βαριά και συμπαγή. Για τον άνθρωπο το χτύπημα των πτερύγων είναι ανέφικτο. 
Συνεπώς το εύκολο πέταγμα των πουλιών δεν ήταν καλό πρότυπο για τους 
ανθρώπους που ήθελαν να πετάξουν. Μόνο κατά τον 19ο αιώνα η ιδέα των 
στερεωμένων φτερών αποτέλεσε τη βάση για την επιτυχή πτήση των ανθρώπων. 
          Σε όλη τη διάρκεια του μεσαίωνα, οι εφευρέτες σχεδίαζαν με το νου τους 
ιπτάμενες μηχανές. Οι προσπάθειες των Λεονάρντο ντα Βίντσι, Λαυρέντιου ντε 
Γκουσμάο, Χοσέ Πατίνο, Φραντσέσκο ντε Λάνα ήταν καταδικασμένες να 
αποτύχουν. 
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       Ένα τρίο Ισπανών κωπηλατών ήταν                           Ένας πορτογάλος ιερέας, ο  
       η κινητήρια δύναμη η οποία προτά-                       Λαυρέντιος ντε Γκουσμάο, σχεδίασε   
       θηκε για αυτό το  ιπτάμενο ψάρι του                       το 1709, την Πασαρόλα ή «Μεγάλο 
      18ου αιώνα, Χοσέ Πατίνο                                           πουλί» 
 
          Ο πρώτες επανδρωμένες πτήσεις έγιναν με αερόστατα θερμού αέρα. Κατά 
τον 18ο αιώνα οι Ζακ και Ζόζεφ Μονγκολφιέ πειραματίστηκαν με αερόσακους 
γεμάτους καπνό. Νόμισαν ότι ο καπνός που ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα είναι 
μια δύναμη ύψωσης, και το 1783 πέτυχαν να ανυψώσουν ένα σάκο πλάτους 
10,7 μ. το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου έστειλαν ένα πρόβατο, μια πάπια κι ένα 
πετεινάρι ψηλά, που ήταν και τα πρώτα ζώα αεροπόροι. Στις 21 Νοεμβρίου ο 
Μαρκήσιος Ντ’ Αρλάντ και ο Ζαν Πιλάτρ ντε Ροζιέ, ανέβηκαν σε ένα αερόστατο 
Μονγκολφιέ. Η επανδρωμένη πτήση τους ήταν η πρώτη, διήρκεσε 25 λεπτά και 
οι ίδιοι υψώθηκαν σε ύψος 152 μέτρων στον αέρα. 
Η ιδέα του αλεξίπτωτου έχει ίσως την προέλευσή της σε σκίτσα του Λεονάρντο 
ντα Βίντσι, γύρω στα 1500. η πρώτη πραγματική κάθοδος με αλεξίπτωτο έγινε 
από έναν τολμηρό Γάλλο, τον Αντρέ Γκάρνερ το 1797. Έπεσε από ένα ιπτάμενο 
αερόστατο, από ύψος 2.135 μ., πάνω από τους δρόμους του Παρισιού. 

 
Πτήσεις με τα πρώτα αλεξίπτωτα 
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         Σύντομα ανακαλύφτηκε ότι ο θερμός αέρας και όχι ο καπνός ήταν η δύναμη 
ανύψωσης των αερόστατων Μονγκολφιέ. Υπολογίζοντας ότι ένα ελαφρύ αέριο 
μπορεί να πλέει στον αέρα, όπως οι βάρκες επιπλέουν στο νερό, οι 
πειραματιστές άρχιζαν να γεμίζουν τα αερόστατα με αέριο ελαφρύτερο από τον 
ατμοσφαιρικό αέρα, όπως είναι το υδρογόνο. Το 1783, απογειώθηκε το πρώτο 
αερόστατο με υδρογόνο. Από κάτω μέσα σε ένα καλάθι ήταν ο εφευρέτης Ζακ 
Σεζάρ Σαρλ, και ο βοηθός του. Αυτοί πραγματοποίησαν ένα ασφαλές ταξίδι 40 
χιλιομέτρων από το σημείο απογείωσης του ως το Παρίσι. 
Δυο χρόνια αργότερα, η πτήση πάνω από τη Μάγχη ήταν πρόκληση για τον Ζαν 
Πιερ Μπλανσάρ και τον Τζον Τζέφρις. Ενώ ήταν ακόμα πάνω από τη θάλασσα, 
άρχισαν να χάνουν ύψος. Για να μην πέσουν, πέταξαν καθετί που μπορούσε να 
μειώσει το βάρος, ως και τα ρούχα τους. Προσγειώθηκαν με επιτυχία μόνο με τα 
εσώρουχά τους, σε απόσταση 19 χιλιομέτρων από την ακτή. 
          Κατά τα 1800, ανέτειλε η εποχή των πτήσεων όπως τις γνωρίζουμε 
σήμερα. Αν και τα αερόστατα ήταν αρκετά επιτυχημένα, είχαν και τα όρια των 
δυνατοτήτων τους, εκτός από το ότι κινούνταν μόνο προς την κατεύθυνση που 
φυσούσε ο άνεμος. Ο πατέρας των σημερινών πτήσεων ήταν ο  άγγλος 
μηχανολόγος Τζορτζ Κεϋλεϋ. Οι ιδέες του είχαν ως αφετηρία το μικρό μοντέλο 
ανεμόπτερου που κατασκεύασε το 1804. αυτό είχε μια στερεωμένη φτερούγα και 
μια κινούμενη ουρά, χαρακτηριστικά που συναντιούνται από τότε και στα 
αεροσκάφη. Αφότου εγκαταλείφτηκε η ιδέα των φτερών που κινούνται, δε 
χρειάζεται παρά ένα βήμα προς της πτήσεις ανεμοπορίας. 
          Στις επιτυχίες του Κεϋλεϋ περιλαμβάνεται και το τριπλάνο σκάφος 
ανεμοπορίας του 1849, το οποίο πέταξε με ένα μικρό αγόρι πάνω σε αυτό. 
Ύστερα από τέσσερα χρόνια, όταν ήταν 80 χρονών, έστειλε έναν από τους 
αμαξάδες του σε μια πτήση με ανεμόπτερο στους κήπους του σπιτιού του. Είπε 
ότι ο αμαξάς, ασυγκίνητος παραιτήθηκε αμέσως μόλις προσγειώθηκε ασφαλής. 
Τα ανεμοπλάνα, όσο ασφαλή κι αν ήταν, όπως εκείνο του Κεϋλεϋ, τους έλειπε 
ένα πράγμα, μια κατάλληλη μηχανή. 
Η έλλειψη αποτελεσματικής μηχανής ήταν ένα κύριο πρόβλημα για τους 
μηχανικούς αεροσκαφών του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Κατά τη δεκαετία 
του 1840 δυο Άγγλοι, ο Γουίλιαμ Χένσον και ο Τζον Στρινγφέλοου, 
κατασκεύασαν μια μικρή ατμομηχανή, για να κινήσει ένα μοντέλο ανεμοπλάνου. 
Δεν υπάρχει καταγραμμένη καμιά πτήση , αλλά και άλλοι μηχανολόγοι είχαν 
παρόμοιες ιδέες. 
          Το 1857, ανυψώθηκε στον αέρα το κινούμενο με ωρολογιακό μηχανισμό 
μοντέλο του Γάλλου Φελίξ ντυ Τεμπλ, και μια μικροσκοπική μηχανή, η οποία 
αντικατέστησε τον ωρολογιακό μηχανισμό. Ήταν το πρώτο αεροσκάφος που 
κρατήθηκε μόνο του στον αέρα. Επειδή ήταν δύσκολη η κατασκευή μιας 
ατμομηχανής σε πλήρες μέγεθος , το σκάφος του ντυ Τεμπλ του 1874 κρατήθηκε 
μόνο ένα ή δυο δευτερόλεπτα στον αέρα. Στα 1890, ο Κλεμέν Αντέρ πέτυχε μια 
πτήση ακρίδας σε ύψος 20 εκατοστών. 
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Όρβιλ και Γουιλπαρ Ράϊτ 

 
Στις 17 Δεκεμβρίου 1903, ο Όρβιλ Ραϊτ, απέδειξε ότι ο άνθρωπος μπορεί να 
πετάξει. Με περιστρεφόμενους τους δίδυμους έλικές του και με έναν βρυχηθμό 
της μηχανής του, το διπλάνο Ράϊτ Φλάϊερ όρμησε σε έναν διάδρομο απογείωσης 
και υψώθηκε στον αέρα επάνω από τη Βόρεια Καρολίνα. Αυτή η πτήση διήρκεσε 
12 δευτερόλεπτα, αλλά έγινε με πλήρη έλεγχο και καταγράφτηκε στα βιβλία της 
ιστορίας. Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκαν και άλλες πτήσεις με μεγαλύτερη 
διάρκεια (59 δευτερόλεπτα). 
Το μυστικό της επιτυχίας των Φλάϊερ βρίσκεται στην ελαφριού βάρους 
βενζινομηχανής τους. Μόνο η πρόσφατα κατασκευασμένη μηχανή εσωτερικής 
καύσης μπορούσε να αναπτύξει αρκετή ενέργεια για μια μηχανή πτήσης. 
Η επιτυχία των Ράιτ αρχικά αγνοήθηκε από πολλές εφημερίδες και περιοδικά ως 
ένα ψέμα ή μια καθαρή φαντασία. Πριν ακριβώς από ένα μήνα, ο διαπρεπής 
επιστήμονας Σάμουελ Λάγκλεϋ είχε καταστρέψει το Αεροντρόμ, στη διάρκεια δυο 
προσπαθειών του να πετάξει. 
 

   
 

  
Από τις πτήσεις των αδερφών Ράϊτ 
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      Μετά τις επιτυχημένες πτήσεις των αδελφών Ράϊτ και άλλοι αεροπλόοι 
δοκίμασαν τα σχέδιά τους. Μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια υψώθηκαν στον αέρα 
μια μεγάλη ποικιλία αεροσκαφών και οι πιλότοι δοκίμασαν τις δυνατότητες των 
εύθραυστων μηχανών τους. 
          Πέντε λεπτά μετά την ανατολή του ήλιου, στις 25 Ιουλίου 1909, ο Γάλλος 
πιλότος Λουί Μπλεριό άνοιξε τη ρυθμιστική βαλβίδα της μηχανής του μικρού 
μονοπλάνου του για να απογειωθεί από την παραλιακή ακτή του Καλέ της 
Γαλλίας. Στόχος του ήταν να φτάσει στη Αγγλία, μια πτήση 37 χιλιομέτρων 
επάνω από τη θάλασσα. Η μικρή απόσταση της πτήσης ήταν μια πρόκληση, 
διότι τα αεροσκάφη του 1909 ήταν βραδυκίνητα και αναξιόπιστα και μια 
εφημερίδα πρόσφερε ένα βραβείο 1000 στερλινών στον πρώτο αεροπόρο που 
θα περνούσε το στενό της Μάγχης. 
          Η πτήση του Μπερλιό ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αν και δεν έλειψαν οι 
εντάσεις. Λίγο μετά την απογείωσή του, ο Μπλεριό δεν έβλεπε ξηρά και ήταν 
εκτός πορείας. Επισήμανε τη αγγλική ακτή έγκαιρα και διόρθωσε την πορεία του. 
          Το Μπλεριό ΧΙ, το οποίο πραγματοποίησε το ταξίδι, ήταν για την εποχή 
του, προηγμένο – ένα μονοπλάνο με ένα φτερό. 
          Το 1909 διοργανώθηκε η πρώτη αεροπορική έκθεση κοντά στην πόλη 
Ρεμς της Γαλλίας που κράτησε μια εβδομάδα. Στη διάρκεια της έκθεσης 
πραγματοποιήθηκαν αεροπορικοί αγώνες ταχύτητας και ύψους. 
           

 
Αμερικάνικο αερόπλοιο 

 
          Στη δεκαετία του 1930 η γερμανική εταιρεία Ζέπελιν κατασκεύασε 
τεράστια επιβατικά αεροσκάφη. Στην ουσία ήταν τεράστια αερόστατα με 
μηχανές. Το τεράστιο ατρακτοειδές μπαλόνι ήταν γεμάτο υδρογόνο, αέριο 
ελαφρύτερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα, και το κινούσαν τέσσερις μηχανές, που 
ήταν τοποθετημένες σε αεροδυναμικές θήκες, έξω από την κύρια δομή. 
          Το Γκραφ Ζέπελιν ήταν το πιο επιτυχημένο από αυτά και το 1929 κάλυψε 
την καταπληκτική απόσταση των 11.270 χιλιομέτρων από τη Γερμανία ως το        
Τόκιο της Ιαπωνίας. Το αερόπλοιο συνέχισε τις πτήσεις του πάνω από τον 
Ατλαντικό ως την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Στις 7 Μαϊου 1937 το γεμάτο με υδρογόνο Χίντεμπουργκ ανατινάχθηκε σε μια 
μπάλα φλογών καθώς προσέγγιζε το αγκυροβόλιο στο Λεϊκχαρντ των Η.Π.Α. 
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Σκοτώθηκαν τριάντα πέντε μέλη του πληρώματος και επιβάτες, αριθμός 
τρομακτικός για την δεκαετία του 1930. Έτσι έκλεισε η εποχή αυτών των 
αεροσκαφών. 
 

   
Το Γκραφ Ζέπελιν 

 
          Τα μεγάλα επιβατικά υδροπλάνα ήταν οι βασιλιάδες σε όλη την περίοδο 
της δεκαετίας του 1930. Ήταν μεγάλα κα άνετα και γι΄ αυτό  ήταν ιδανικά για 
ταξίδια σε μεγάλες αποστάσεις. Κατά τη δεκαετία του 1930 τα λιμάνια ήταν και 
αεροδρόμια. Τα αεροπλάνα αυτά μπορούσαν να κινούνται σε καταφύγια και να 
ρίχνουν την άγκυρα. Οι επιβάτες και το πλήρωμα, φεύγοντας από το ξενοδοχείο, 
ταξίδευαν για λίγα λεπτά στη θάλασσα.  
          Το ταχύπλοο Μπόινγκ 314 ήταν το μεγαλύτερο επιβατικό υδροπλάνο. Είχε 
δυο καταστρώματα για τακτοποίηση 74 επιβατών και δέκα μελών του 
πληρώματος. Ήταν ειδικά κατασκευασμένο για υπερατλαντικές πτήσεις. Κατά τη 
διάρκεια αυτών των πτήσεων οι αεροπόροι κοιτούσαν από ένα θόλο τη θέση των 
αστεριών, για να ελέγχουν την πορεία του αεροσκάφους, σαν να βρίσκονταν 
επάνω σε ένα πλοίο. Η υπερατλαντική πτήση διαρκούσε 20 ώρες με ταχύτητα 
180 μιλίων την ώρα. 
          Τα υδροπλάνα χρησιμοποιήθηκαν κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ως 
περιπολικά και ναυαγοσωστικά, καταδιώκοντας υποβρύχια και σώζοντας τους 
καταρριφθέντες αεροπόρους. Μετά τον πόλεμο η μια μετά την άλλη αεροπορική 
εταιρεία έπαυσε να χρησιμοποιεί τα υδροπλάνα ως επιβατικά σκάφη. Η ειδική 
κατασκευή τους και το ψηλό κόστος λειτουργίας τα έκανε πιο δαπανηρά 
συγκριτικά με τα πρώτα επιβατικά αεροπλάνα και βαθμιαία αποσύρθηκαν. 
 
 

   
επιβατικά υδροπλάνα του 1940 
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          Η εμπορική αεροπορία έκανε το ξεκίνημά της μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Τα πρώτα επιβατικά αεροπλάνα κατασκευάστηκαν με βάση τα 
βομβαρδιστικά, και τη θέση των βομβών πήραν οι επιβάτες. Αλλά για τους 
πρώτους αεροπόρους ο κίνδυνος προερχόταν από τον καιρό. Το αεροσκάφος 
πετούσε χαμηλά και ήταν στο έλεος των κακών καιρικών συνθηκών. Η 
δημιουργία των αεροδιαδρόμων οφείλεται σε μια σύγκρουση μεταξύ δυο 
αεροπλάνων, το Απρίλιο του 1922. 
           Στις δεκαετίες του 1920 και 1930, δεν υπήρχαν τα σημερινά αεροδρόμια. 
Εκείνο που ήταν απαραίτητο ήταν ο σταθμός επιβατών και ένα γήπεδο με χλόη, 
διότι τα αεροπλάνα δεν ήταν τόσο βαριά για να χρειάζονται συμπαγείς 
διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης. Κατά τη δεκαετία του 1920, 
κατασκευάστηκαν τα πρώτα κατάλληλα αεροπλάνα σκάφη σχεδιασμένα για τη 
μεταφορά επιβατών. Το καλύτερο επιβατικό αεροπλάνο της δεκαετίας του 1930 
ήταν το Ντάγκλας DC-2,το οποίο κατέλαβε τις αεροπορικές εταιρείες εξ’ εφόδου. 
Η πτυσσόμενη συσκευή προσγείωσης, η αεροδυναμική διατομή του, και τα καλά 
οικονομικά οδήγησαν σε ένα ακόμα καλύτερο διάδοχό του το DC-3. Πολλά από 
αυτά τα αεροπλάνα πετούν ακόμα, αν και η παραγωγή τους σταμάτησε το 1948. 
 

   
                   Douglas DC-3                                             Douglas DC-6 
 
          Το πρώτο αεριωθούμενο (τζετ) που πέταξε ήταν το γερμανικό Χάινκελ Ηε-
178. Στις 27 Αυγούστου 1939, ο Έριχ Βαρσίτζ πιλοτάρισε το μικρό 
μονοκινητήριο αεροπλάνο σε μια δοκιμαστική πτήση. Το πρώτο αεριωθούμενο 
σε μάχη ήταν επίσης  γερμανικό στα 1944. Το Μεσερσμίτ Me 262 ήταν πολύ 
ταχύτερο από τα συμμαχικά μαχητικά. 
          Η μεγάλη ταχύτητα των νέων αεριωθουμένων σήμανε ένα καινούργιο 
κίνδυνο στον αέρα. Όταν τα αεροσκάφη προσπάθησαν να ξεπεράσουν την 
ταχύτητα του ήχου (περί τα 1224 χλμ. την ώρα στο επίπεδο της θάλασσας, 
μικρότερη στα ύψη), ανεμοδέρνονταν και δέχονταν ισχυρά χτυπήματα και 
δονήσεις. Θεωρούνταν αδιαπέραστο το «φράγμα του ήχου», μέχρι που ο Τσουκ 
Γέγκερ το έσπασε με ένα Μπελ Χ-1 το 1947. αυτό ήταν ένα αεροπλάνο 
πύραυλος, αλλά οι αρχές του σχεδιασμού με υπερηχητική πτήση απαιτούσαν 
την εφαρμογή του και στο αεριωθούμενο αεροπλάνο.  
          Σήμερα το σύνολο σχεδόν των εμπορικών και στρατιωτικών αεροπλάνων 
είναι αεριωθούμενα. 
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2.1 Φωτογραφίες 
 

 

 

 
Αδερφοί Ράιτ  Casa 352 L 

 

 

 
Boeing XPBB 1  Lockheed 5 C 

 

 

 
De Havilland  Lisunov L12 

 

 

 
Boeing 747  Boeing 767 

 

 

 
Concorde  Airbus A380 
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Antonov  Boeing 747 

 

 

 
Boeing 777  Airbus A 380 

 

 

 
Boeing 747  Airbus A 380 

 

 

 

Boeing 737  Boeing 737 
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2.2 Εξέλιξη πολεμικών αεροπλάνων 
 
          Όταν το 1914 άρχισε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, τα πιο πολλά αεροσκάφη 
δεν  ήταν τίποτε άλλο παρά εύθραυστα παιχνίδια. Αλλά κατά το τέλος αυτού του 
πολέμου, ύστερα από τέσσερα χρόνια τα στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν εξελιχθεί 
σε γρήγορες και αποτελεσματικές πολεμικές μηχανές. 
          Το στρατιωτικό Φλάιερ των Ράιτ του 1909 άνοιξε το δρόμο για την 
πολεμική αεροπορία. Μια βελτιωμένη έκδοση του Φλάιερ είχε ένα επιπλέον 
κάθισμα για τον παρατηρητή ή για τον πολυβολητή και εκτέλεσε επιτυχείς 
πολεμικές εξόδους. Το Βρετανικό δοκιμαστικό αεροσκάφος B.S.I. του 1913 
παρουσίαζε πολλές από τις λεπτομέρειες οι οποίες εμφανίστηκαν στα μαχητικά 
αεροπλάνα κατά τον πόλεμο. 
          Οι πρώτες βόμβες ρίχτηκαν από ένα γερμανικό Τάουμπε, ένα αεροσκάφος 
σε σχήμα πουλιού, που ήταν πολύ σταθερό κατά την πτήση. Ο πιλότος 
μπορούσε να αποσύρει τα χέρια του από τα όργανα ελέγχου για αρκετό χρόνο, 
και να ρίξει μια μικρή βόμβα, με τα χέρια του, από τα πλάγια κατά του εχθρού. 
          Το Φόκερ Ε-ΙΙΙ ήταν το πιο φονικό αεροπλάνο του 1915. Ο σχεδιαστής του 
Άντον Φόκερ, είχε λύσει το πρόβλημα των βολών των πολυβόλων μέσα από τους 
στροβιλιζόμενους έλικες. Τώρα οι πιλότοι μπορούσαν να πετούν κατευθείαν 
ενάντια στον εχθρό, σκοπεύοντας και πυροβολώντας. τα Φόκερ 
χρησιμοποιούσαν ένα διακοπτόμενο πτερύγιο, το οποίο επέτρεπε στα πολυβόλα 
να βάλλουν μόνο ανάμεσα από τα στροβιλιζόμενα ελάσματα του έλικα. Δεν ήταν 
τέλειο , και μερικοί πιλότοι πυροβολούσαν τους δικούς τους έλικες. Ακόμα και 
τότε, τα Ε-ΙΙΙ ήταν κύριοι των ουρανών, ώσπου το σύστημα αυτό αντιγράφηκε 
από άλλους σχεδιαστές. 
 

 
 

το B.S.I. του 1913 είχε απαλή πτήση και μπορούσε να φτάσει τα 92 μίλια 
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ο Ρώσος Ιγκορ Σικόρσκι σχεδίασε αυτόν τον γίγαντα 

 

 
το πολεμικό Φλάιερ των Ράιτ 

 
 
          Κατά το Β΄ παγκόσμιο Πόλεμο πραγματοποιήθηκαν σε πολλά μέρη του 
κόσμου μάχες στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Όταν άρχισε ο πόλεμος, 
στα σμήνη του μετώπου εντάχθηκε μια νέα σειρά μαχητικών αεροπλάνων, στα 
οποία περιλαμβάνονταν τα βρετανικά Σπιτφάιρ και Χαρικέιν. Με αεροδυναμική 
διατομή και μεταλλική κατασκευή τα μονοπλάνα ήταν εξοπλισμένα με οχτώ 
πολυβόλα και πετούσαν με ανώτατη ταχύτητα 483 χιλιόμετρα ή και περισσότερο. 
Τώρα οι πιλότοι ήταν εφοδιασμένοι με αλεξίπτωτα και τα αεροσκάφη είχαν 
συστήματα διάσωσης. Την εποχή αυτή άρχισαν και οι τεράστιες βομβαρδιστικές 
επιδρομές. Με το φως της ημέρας χρησιμοποιούνταν τα αμερικανικά Μπόιγκ Β-
17. Τη νύχτα βρετανικά βομβαρδιστικά , όπως τα Άβρο Λάγκαστερ. 
          Το Μέσερσμιτ ήταν το πιο σημαντικό γερμανικό μαχητικό του πολέμου. Ο 
εξοπλισμός του περιελάμβανε δυο πολυβόλα στη μύτη, το καθένα με 1000 σειρές 
πυρομαχικών και ένα κανόνι σε κάθε φτερό. 
Τα γερμανικά βομβαρδιστικά ήταν κυρίως δικινητήρια πολύ γρήγορα, αλλά με 
μικρό φορτίο βομβών και με περιορισμένη ακτίνα δράσης. Το Χάινκελ ΗΕ-111 
και το Ντορνιρ Ντο-17 χρησιμοποιήθηκαν πολύ και τα δυο.  
          Ένα από τα καλύτερα μαχητικά ήταν και το ιαπωνικό Μιτσουμπίσι Α6μ 
Ζέρο, σχεδιασμένο το 1937. τ0 1943 νεώτερα αμερικανικά, όπως το Χέλκατ, 
έθεσαν τέρμα στην κυριαρχία των Ζέρο στον αέρα. 
          Η εξέλιξη των μαχητικών συνεχίστηκε με τρομακτικά μεγάλη πρόοδο, 
κυρίως με την χρησιμοποίηση αεριωθούμενων μηχανών και μετά το σπάσιμο 
του φράγματος του ήχου.  
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2.3 Φωτογραφίες πολεμικών αεροπλάνων 
 

     
            το ιπτάμενο φρούριο Μπόιγκ Β-17        το γερμανικό Μεσερσμιτ 

    
                           τα αμερικανικά Χέλκατ                     πιλοτήριο του Μπόιγκ Β-17 
 

Σύγχρονα μαχητικά 
 

       
                           το βομβαρδιστικό Β-52                απογείωση από αεροπλανοφόρο                                            

          
Tornado                                                      Sukhoi S                                           

            
                               το αόρατο F-117                                                F-15 
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2.4 Ιστορική αναδρομή Ελληνικής Αεροπορίας 
 
          Η ιστορία της ελληνικής αεροπορίας θα λέγαμε ότι ξεκινάει από τη 
μυθολογία. Ο Δαίδαλος ένας σπουδαίος τεχνίτης βρίσκεται φυλακισμένος μαζί 
με το γιο του, στο παλάτι της Κνωσσού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος διαφυγής, 
εκτός από το να πετάξουν. Έφτιαξε λοιπόν ο Δαίδαλος δυο ζευγάρια φτερά από 
κερί και φτερά πουλιών και πέταξαν μακριά από την Κρήτη. Ο Ίκαρος όμως 
μαγεμένος από την πτήση πέταξε πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα ο ήλιος να λιώσει 
το κερί των φτερών και ο Ίκαρος να βρει τραγικό θάνατο στη θάλασσα. 
          Η πραγματική ιστορία της ελληνικής αεροπορίας ξεκινάει πολύ αργότερα, 
το 1911, όταν ο Υπουργός Άμυνας της χώρας ζήτησε από αξιωματικούς του 
στρατού να εκπαιδευτούν στις αεροπορικές πτήσεις. Πέντε αξιωματικοί 
επιλέχτηκαν να εκπαιδευτούν στη Γαλλία και συγχρόνως παραγγέλθηκε το 
πρώτο στρατιωτικό αεροσκάφος από τη γαλλική εταιρεία Farman. 
          Αρκετά ρεκόρ καταγράφηκαν τα επόμενα πέντε χρόνια, 
συμπεριλαμβανομένου ενός παγκόσμιου ρεκόρ πτήσης σε ύψος 3100 μ. το 1912 
και ενός παγκοσμίου ρεκόρ ταχύτητας 110 χλμ. Την ώρα με ένα υδροπλάνο, το 
ίδιο έτος.  
          Επίσης οι Έλληνες πήραν μέρος στην πρώτη αεροναυτική επιχείρηση που 
έγινε στα Δαρδανέλια τον Ιανουάριο του 1913, κατά την διάρκεια των 
Βαλκανικών Πολέμων. 
          Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία πήρε μέρος σε πολλές άλλες 
επιχειρήσεις, τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιου Πολέμους και στον πόλεμο της Κορέας. 
Σήμερα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι εξοπλισμένες με τα πλέον σύγχρονα 
αεροσκάφη. 
          Ο Εμ. Αργυρόπουλος, ο πρώτος Έλληνας πιλότος της πολιτικής 
αεροπορίας, πέταξε πάνω από χιλιάδες θεατές, το πρώτο πολιτικό αεροπλάνο 
στην Ελλάδα το 1912. Το 1931 έγιναν οι πρώτοι νόμοι που ρύθμιζαν την εναέρια 
κυκλοφορία και το εναέριο εμπόριο. 
          Το 1957 ιδρύθηκε η Ολυμπιακή Αεροπορία, στην οποία ενσωματώθηκαν 
όλες οι υπόλοιπες μικρές αεροπορικές εταιρείες. Το 1975 η ιδιοκτησία της 
Ολυμπιακής αεροπορίας πέρασε από τον Αριστοτέλη Ωνάση, στο Ελληνικό 
Δημόσιο. Σήμερα εκτός από την Ολυμπιακή Αεροπορία, υπάρχουν στην Ελλάδα 
και άλλες ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες. 
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3. Περιγραφή της κατασκευής 
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Airbus A 380 
Η κατασκευή μου είναι το νέο Airbus A 380. Tο μεγαλύτερο επιβατικό αεροπλάνο 
στον κόσμο και το πρώτο αεροπλάνο με δυο καταστρώματα επιβατών. 
 

 

 
 

Μήκος: 72,75 μ. 
Ύψος: 24,08 μ. 
Άνοιγμα φτερών: 79,8 μ. 
Χωρητικότητα: 550 επιβάτες 
Βάρος κενό: 227 τόνοι 
Μέγιστο βάρος: 560 τόνοι 
Πρώτο δρομολόγιο σε αερογραμμές: Μάρτιος 2006 
Ταχύτητα: 0,88 Mach 
Μέγιστη απόσταση ταξιδιού: 14.800 μ. 
Ύψος ταξιδιού: 43.000 πόδια (13.100 μ.) 

 
Πορεία κατασκευής 
 

1. Συναρμολόγηση και βαφή του πιλοτηρίου. 
2. Συναρμολόγηση και βαφή των τροχών και του συστήματος προσγείωσης. 
3. Βαφή των δυο καταστρωμάτων επιβατών. 
4. Συναρμολόγηση των δυο καταστρωμάτων. 
5. Συναρμολόγηση της ατράκτου και τοποθέτηση μέσα σε αυτή του 

πιλοτηρίου και των καταστρωμάτων των επιβατών. 
6. Τοποθέτηση των τροχών στην άτρακτο. 
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7. Τοποθέτηση των φτερών και προσαρμογή τροχών πάνω σε αυτά. 
8. Τοποθέτηση καλύμματος στην κάτω επιφάνεια της ατράκτου. 
9. Τοποθέτηση αεροδυναμικών πτερυγίων στα φτερά. 
10. Κατασκευή και τοποθέτηση του ουραίου πτερυγιακού συγκροτήματος. 
11. Κατασκευή, βαφή και τοποθέτηση των τεσσάρων κινητήρων κάτω από τα 

φτερά. 
12. Τοποθέτηση τζαμιού πιλοτηρίου. 
13. Κάλυψη των ενώσεων με στόκο. 
14. Βάψιμο της ατράκτου και των πτερυγίων. 
15. Τοποθέτηση των ειδικών αυτοκόλλητων της κατασκευής. 
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4. Τεχνικά κατασκευαστικά σχέδια του θέματος 
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Το αεροπλάνο 
 
           Αεροπλάνο. Όχημα βαρύτερο από τον αέρα που πετά χάρη στο σχήμα 
του και κινείται από την ώθηση μεγάλων μαζών του αέρα ή καυσαερίων. Το 
αεροπλάνο είναι το κυριότερο μέσο μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων 
κυρίως σε μεγάλες αποστάσεις. Παράλληλα αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα 
όπλα του σύγχρονου συμβατικού και πυρηνικού πολέμου. 
 
Η πτήση του αεροπλάνου βασίζεται κυρίως στην επιστήμη της φυσικής και στο 
νόμο του Bernoulli, περί δυναμικής άντωσης, όπως θα δούμε παρακάτω. 

• Θεωρία της πτήσης. Πάνω σε ένα αεροπλάνο, που κινείται ασκούνται 
τρεις δυνάμεις: το βάρος του, η κινητήρια δύναμη που ασκείται από τον κινητήρα 
και η αντίδραση του αέρα (αεροδύναμη). Η αντίδραση του αέρα αναλύεται σε 
δυο συνιστώσες: α) στην δυναμική αντίδραση, που είναι παράλληλη προς τη 
διεύθυνση της κίνησης του αεροπλάνου και β) στη δυναμική άνωση, που είναι 
κάθετη στη διεύθυνση της κίνησης του αεροσκάφους. 
           Οποιαδήποτε τομή στο αεροπλάνο, παράλληλη στη διεύθυνση της 
κίνησης του, έχει σχήμα ιχθυοειδές και έτσι ο αέρας, που κινείται γύρω από κάθε 
διατομή έχει διαφορετική πίεση στο πάνω μέρος του αεροσκάφους απ’ ότι στο 
κάτω μέρος. Σύμφωνα με το νόμο του Bernouli, η πίεση που επικρατεί στην κάτω 
επιφάνεια είναι πολύ μεγαλύτερη (υπερπίεση) από εκείνη που επικρατεί στην 
επάνω (υποπίεση). Αυτή η διαφορά στην πίεση έχει ως συνέπεια να 
αναπτύσσεται μια δύναμη με διεύθυνση προς τα πάνω, που λέγεται άντωση ή 
δυναμική άνωση και που η δύναμη αυτή αναγκάζει το αερπλάνο να σηκωθεί.. Η 
δύναμη αυτή ενεργεί περισσότερο στα πτερύγια του αεροπλάνου, που έχουν 
ειδική στο σχήμα κατασκευή. Με τις αυλακώσεις, τις σχισμές, τα μικρά πτερύγια 
που υπάρχουν στα φτερά, ο πιλότος πετυχαίνει κάθε φορά την δυναμική άνωση 
που χρειάζεται. 
          Όταν η πτήση είναι οριζόντια, με σταθερή ταχύτητα, οι τρεις δυνάμεις που 
επενεργούν στο αεροπλάνο ισορροπούν. Έτσι, η δυναμική άνωση ισορροπεί το 
βάρος του αεροπλάνου, ενώ η κινητήρια δύναμη του κινητήρα ισορροπεί τη 
δυναμική αντίσταση. Όταν το αεροπλάνο κατεβαίνει με σβηστό κινητήρα, τότε η 
αεροδύναμη πρέπει να ισορροπεί το βάρος του αεροπλάνου. Όταν το 
αεροπλάνο ανεβαίνει, είναι απαραίτητο η κινητήρια δύναμη του κινητήρα να 
είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι στην οριζόντια πτήση, έτσι ώστε να 
αναπτύσσει την απαραίτητη για την άνοδο ταχύτητα. 

 
 
Αν φυσήξετε σταθερά κατά μήκος της επάνω 
επιφάνειας ενός χαρτιού, η εκπνοή σας θα μειώσει 
την πίεση του αέρα. Έτσι, το χαρτί θα ανυψωθεί, 
επειδή η πίεση του αέρα κάτω από αυτό θα είναι 
μεγαλύτερη. ( Αρχή Μπερνούλι) 
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φτερά αεροπλάνων σε στιγμές απογείωσης και προσγείωσης 

 
 
          Τα αεροπλάνα διακρίνονται:  
 
Ως προς τον τρόπο ωθήσεως σε: 
• ελικοφόρα 
• αεριωθούμενα 
• πυραυλοκίνητα  
• πυρηνοκίνητα  
 
Ως προς την ταχύτητα που αναπτύσσουν σε: 
• υποηχητικά 
• διηχητικά  
• υπερηχητικά  
 
Ως προς την χρήση σε: 
• πολιτικά  (επιβατικά, εμπορικά) 
• στρατιωτικά (στρατηγικά, βομβαρδιστικά, μαχητικά, μεταγωγικά, εκπαιδευτικά, 
αναγνωριστικά, ειδικών αποστολών) 

 
Υπάρχουν ακόμα πυροσβεστικά αεροπλάνα και αεροπλάνα επιστημονικών 
ερευνών. Τα αεροπλάνα που μπορούν να προσθαλασσώνονται και να 
αποθαλασσώνονται λέγονται υδροπλάνα. 
          Πιο παλιά τα αεροπλάνα διακρίνονταν ανάλογα με τα ζεύγη των πτερύγων 
που είχαν σε μονοπλάνα, διπλάνα και τριπλάνα. Ο πρώτος τύπος είναι αυτός 
που τελικά επικράτησε. 

              
               αεριωθούμενο                                                          ελικοφόρο 
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                    πολιτικό                                                       στρατιωτικό 

 

    
       πυροσβεστικό                                             ιπτάμενο ραντάρ 
 

  
                           υδροπλάνο                                                     διπλάνα 
 
 
4.1  Λεπτομερής περιγραφή του αεροπλάνου 
 

1. Άτρακτος. Είναι το κύριο σώμα του αεροπλάνου. Μέσα σ΄αυτήν 
βρίσκονται όλα τα εξαρτήματα πλοήγησης και ελέγχου και πάνω της 
προσκολλούνται οι πτέρυγες. Ονομάστηκε έτσι από το σχήμα της, που μοιάζει με 
αδράχτι. Η άτρακτος πρέπει να έχει σχήμα αεροδυναμικό, έτσι που να 
παρουσιάζει τη μικρότερη δυνατή αντίσταση κατά την κίνηση στον αέρα. Όταν η 
ταχύτητα του αεροπλάνου είναι υποηχητική, η αντίσταση του αέρα δεν είναι 
πολύ μεγάλη. Έτσι τα περισσότερα μεταφορικά αεροσκάφη είναι υποηχητικά,  
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γιατί μέσα στην άτρακτο μεταφέρονται τα εμπορεύματα και οι επιβάτες, γεγονός 
που απαιτεί άτρακτο με μεγάλες διαστάσεις. 
          Στα υπερηχητικά αεροπλάνα επιδιώκεται το μπροστινό μέρος να είναι 
κώνος με μικρή γωνία και το πισινό μέρος να καταλήγει σε κόψη, για να 
περιορίζει τις δίνες, που σχηματίζονται από την κίνηση της ατράκτου μέσα στον 
αέρα. Στο μπροστινό άκρο της ατράκτου αυτών των αεροσκαφών τοποθετείται 
σουβλερή μύτη που διευκολύνει τη μετάβαση από την ηχητική στην υπερηχητική 
ταχύτητα. 
          Για την κατασκευή της ατράκτου χρησιμοποιούνται κράματα όσο το 
δυνατό πιο ανθεκτικά στη θερμοκρασία και στην μηχανική καταπόνηση, που 
αποτελούνται κυρίως από τιτάνιο, αλουμίνιο, νικέλιο και πάνω από είκοσι άλλα 
στοιχεία σε πολύ μικρές ποσότητες. Η αναλογία των διαφόρων στοιχείων στο 
κράμα αποτελεί μυστικό και κτήμα της κάθε αεροναυπηγικής βιομηχανίας. Ακόμα 
η βαφή των εξωτερικών μεταλλικών κατασκευών των υπερηχητικών αεροπλάνων 
είναι τέτοια, ώστε να μην παρασύρεται κατά την κίνηση του σκάφους. 
 

 
Η άτρακτος ενός υπερηχητικού αεροπλάνου 

 

 
Η άτρακτος ενός υποηχητικού αεροπλάνου 

 
2. Πτέρυγες. Οι πτέρυγες είναι το κυριότερο τμήμα κάθε ιπτάμενης συσκευής 

βαρύτερης από τον αέρα, γιατί με αυτές κατορθώνεται η ανύψωση και η πτήση  
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της. Τα αεροπλάνα διαιρούνται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό, 
το σχήμα και τη διάταξη των πτερύγων. Αυτά που έχουν τρεις παράλληλες σειρές 
πτερύγων τη μια πάνω στην άλλη ονομάζονται τριπτέρυγα ή τριπλάνα. Με τούτο 
το είδος εκτελούνται θαυμάσια ακροβατικά γυμνάσια. Αν αντί τρεις έχουν δυο 
σειρές πτερύγων, ονομάζονται διπτέρυγα ή διπλάνα. Όταν η μια από τις δυο 
πτέρυγες είναι λίγο πιο μπρος από την άλλη, έχουμε προπορεία πτέρυγας. 
Θετική, όταν προεξέχει η επάνω και προς τα εμπρός. Αρνητική όταν προεξέχει η 
από κάτω. Τα πρώτα αεροπλάνα ήταν κυρίως διπτέρυγα. Ο τρίτος τύπος που 
χρησιμοποιείται σήμερα σχεδόν αποκλειστικά, είναι του μονοπλάνου, που έχει 
μονο μια σειρά πτέρυγες. Αυτός ο τύπος έχει τεράστια πλεονεκτήματα από 
αεροδυναμικής άποψης.  
 
Τα μονοπτέρυγα διαιρούνται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τη θέση της 
πτέρυγας στην άτρακτο. 
 
• Παρασόλ. Η πτέρυγα βρίσκεται πάνω από την άτρακτο και στηρίζεται σε 
αυτή με μικρούς στύλους. Σήμερα ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται σπάνια κυρίως 
σε υδροπλάνα, με σκοπό να διατηρήσει τους κινητήρες όσο το δυνατό ψηλότερα 
από την επιφάνεια του νερού. 
 

 
                                      αεροπλάνο τύπου παρασόλ 
 
• Υψηλοπτέρυγα. Η πτέρυγα είναι κολλημένη στο επάνω μέρος της ατράκτου. 
Τούτος ο τύπος χρησιμοποιείται κυρίως σε διθέσια και τετραθέσια αεροπλάνα 
ιδιωτικής χρήσης ελικοφόρα. Επίσης ένα μεγάλο μέρος των μαχητικών 
αεροσκαφών είναι κατασκευασμένο με αυτόν τον τρόπο. 
 

 
αεροπλάνο υψηλοπτέρυγο 
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• Μεσοπτέρυγο. Η πτέρυγα είναι κολλημένη στο μέσο της ατράκτου. 
Χρησιμοποιείται σπάνια στα στα βομβαρδιστικά και ακόμα σπανιότερα στα 
καταδιωκτικά, αλλά καθόλου στα επιβατικά. Το μεσοπτέρυγο παρουσιάζει 
πολλά αεροδυναμικά πλεονεκτήματα αλλά είναι πολλά και περίπλοκα τα 
προβλήματα του τρόπου κατασκευής του. 
 

 
αεροπλάνο μεσοπτέρυγο 

 
• Χαμηλοπτέρυγο. Είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος για τα πολεμικά και 
πολιτικά αεροπλάνα. Σχεδόν το σύνολο των πολιτικών και το μισό περίπου των 
στρατιωτικών αεροπλάνων είναι χαμηλοπτέρυγα. Σε αυτόν τον τύπο η πτέρυγα 
είναι κολλημένη στο κάτω μέρος της ατράκτου. Κατασκευάζεται εύκολα, έχει 
πολύ καλά αεροδυναμικά στοιχεία και επιτρέπει πολύ καλή ορατότητα στο 
χειριστή του. Όλες οι πτέρυγες τοποθετούνται με κλίση προς τα πάνω, σε σχέση 
με το διαμήκη άξονα της ατράκτου. Το άκρο της πτέρυγας που είναι κολλημένο 
στην άτρακτο ονομάζεται ρίζα της πτέρυγας, ενώ το αντίθετο άκρο ονομάζεται 
ακροπτερύγιο. 
 

 
αεροπλάνο χαμηλοπτέρυγο 
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Ως προς το σχήμα τους οι πτέρυγες διακρίνονται σε ευθείες, κωνικές, κωνικές με 
βέλος και πτέρυγες σχήματος δέλτα. 
 

 
πέντε σχήματα πτερύγων 

 
Στα σύγχρονα αεροπλάνα τα καύσιμα είναι μέσα στις πτέρυγες τους. Στα 
πολεμικά υπάρχουν και πρόσθετες δεξαμενές στερεωμένες κάτω από τις  
πτέρυγες, πράγμα που τους επιτρέπει να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις χωρίς 
ανεφοδιασμό. Τα αεροσκάφη των αεροπλανοφόρων έχουν σπαστές πτέρυγες 
για οικονομία χώρου. Τελευταία άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι πτέρυγες 
μεταβλητής γεωμετρίας , που επιτρέπουν προσγείωση με μικρή ταχύτητα και 
πτήση με μεγάλη υπερηχητική ταχύτητα. Αυτό πετυχαίνεται με έναν μηχανισμό 
που επιτρέπει τις πτέρυγες να μαζεύονται στο εσωτερικό της ατράκτου και έτσι 
να παρουσιάζουν μικρότερη αντίσταση στις υψηλές ταχύτητες. 
 

3.  Ουραίο πτερυγιακό συγκρότημα. Επειδή οι πτέρυγες δεν αρκούν από 
μόνες τους για να εξασφαλίσουν την απαραίτητη ευστάθεια στο αεροσκάφος, 
προσαρμόζεται σε αυτό ένα πρόσθετο στοιχείο εξισορρόπησης. Το στοιχείο 
αυτό είναι το ουραίο πτερυγιακό συγκρότημα. Αποτελείται από βοηθητικές 
πτερυγιακές επιφάνειες, από τις οποίες είναι απαραίτητο, η μια να είναι κάθετη 
και η άλλη οριζόντια και να είναι συνδεδεμένες σταθερά μεταξύ τους. Η κάθετη 
επιφάνεια, που εξασφαλίζει την εγκάρσια ευστάθεια του αεροπλάνου, 
ονομάζεται κάθετο σταθερό, ενώ η οριζόντια επιφάνεια εξασφαλίζει τη διαμήκη 
ευστάθεια και ονομάζεται οριζόντιο σταθερό. Το ουραίο πτέρωμα τοποθετείται 
στο πίσω μέρος της ατράκτου, έτσι ώστε ο μοχλοβραχίονάς του να είναι μεγάλος 
και έτσι να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του σκάφους. Υπάρχουν διάφορα είδη 
διατάξεων των επιφανειών του ουραίου πτερώματος. Οι επιφάνειες του ουραίου 
πτερώματος εφοδιάζονται με κατάλληλα κινητά τμήματα, που ονομάζονται 
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πηδάλια. Έτσι στο κάθετο σταθερό έχουμε το πηδάλιο διεύθυνσης και στο 
οριζόντιο σταθερό τα πηδάλια ύψους-βάθους. 
 

 
ουραίο πτερυγιακό συγκρότημα μαχητικού αεροσκάφους 

 
4. Σύστημα προσγείωσης. Είναι το σύστημα που επιτρέπει στο αεροπλάνο 

να στηρίζεται στο έδαφος καθώς και να κινείται κατά την προσγείωση. 
Αποτελείται από ένα σύνολο τροχών με σαμπρέλα μεγάλου όγκου με χοντρό 
ελαστικό, έτσι ώστε να έχουν μεγάλη αντοχή. Συνήθως το σύστημα 
προσγείωσης είναι τοποθετημένο όσο το δυνατό πιο μπροστά, για να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος ανατροπής. Επίσης κατά την πτήση του αεροσκάφους 
ανασύρεται, για να μη δημιουργεί αντίσταση κατά την πτήση. Περιλαμβάνει 
επίσης υδραυλικό αμορτισέρ, για την απόσβεση των δονήσεων, κατά την 
προσγείωση και υδραυλικά φρένα για τους τροχούς. 
          Για ειδικές χρήσεις έχουν αναπτυχθεί διάφορες μορφές συστημάτων 
προσγείωσης. Υπάρχουν συστήματα με δυνατότητα προσανατολισμού, σε 
περιπτώσεις πλάγιου ανέμου, αρθρωτά συστήματα, για να δίνεται η δυνατότητα 
για προσγείωση σε οποιοδήποτε έδαφος και συστήματα με σκι ή υδροπτερύγια 
για προσγείωση σε χιόνι ή νερό. 
          Για την προσγείωση σε αεροπλανοφόρα χρησιμοποιούνται ειδικές 
διατάξεις για να ελαττώνεται το μήκος τροχοδρόμησης. Για το σκοπό αυτό το 
αεροπλάνο είναι εφοδιασμένο με έναν ανασυρόμενο γάντζο, που πιάνεται σε 
ειδικά καλώδια με μια σχετική ελαστικότητα. Αυτά είναι τεντωμένα κάθετα στο 
μήκος της διαδρομής. Τελευταία συνηθίζεται στο τέλος της διαδρομής 
προσγείωσης του αεροπλάνου, να τοποθετούνται ειδικά ελαστικά φράγματα.  
 

5. Συστήματα χειρισμού και ελέγχου. Το πιλοτήριο, το οποίο βρίσκεται στο 
μπροστινό μέρος της ατράκτου, περιλαμβάνει όργανα μέτρησης ταχυτήτων (του 
αέρα, του αεροπλάνου), ενδεικτικά όργανα, όργανα ραδιοτηλεφωνίας, αυτόματο 
πιλότο, όργανα κλιματισμού. Ο δείχτης ταχύτητας ανέμου λειτουργεί με βάση ένα 
σωλήνα Πιτό (Pitot), που δείχνει την ταχύτητα ανακοπής του αέρα, η οποία είναι 
ανάλογη με την ταχύτητα του αέρα. Απαραίτητα είναι και τα ενδεικτικά όργανα, 
που δείχνουν, αν το αεροπλάνο παρεκκλίνει από την πορεία του ή γλιστρά σε 
κάποια στροφή. 
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Στα όργανα αεροναυτιλίας συμπεριλαμβάνονται η μαγνητική πυξίδα, ο 
γυροσκοπικός δείκτης διεύθυνσης και διάφορα άλλα όργανα κατάπτωσης. Στα 
όργανα ραδιοτηλεφωνίας συμπεριλαμβάνονται και τα όργανα ραδιοεντοπισμού 
και τα ραδιογωνιόμετρα. Ο αυτόματος πιλότος λειτουργεί με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και είναι δυνατό να επιλύσει διάφορα προβλήματα που θα 
μπορούσαν να παρουσιαστούν στη διάρκεια της πτήσης. Μια άλλη σειρά 
οργάνων δείχνει τις θερμοκρασίες και τις πιέσεις, καθώς και την ποσότητα των 
καυσίμων, του αέρα, των λαδιών, των αερίων καύσης κτλ. Στον τεχνικό 
εξοπλισμό των αεροσκαφών υπάρχει το λεγόμενο μαύρο κουτί (black-box) που 
καταγράφει κάθε στιγμή ό,τι συμβαίνει στο αεροσκάφος, τις ενδείξεις των 
μετρητών, τις συνομιλίες των χειριστών κτλ. Το μαύρο κουτί το μελετούν οι 
ειδικοί σε περίπτωση πτώσης, για να γίνουν γνωστές οι αιτίες της καταστροφής. 
 

   
       πιλοτήριο πολιτικού αεροπλάνου               πιλοτήριο στρατιωτικού αεροπλάνου 

 
πιλοτήριο παλιού αεροπλάνου 

 
Μέσα στο πιλοτήριο υπάρχουν εκτός από τα όργανα ελέγχου και τα 

συστήματα χειρισμού. Με αυτά γίνονται όλες οι κινήσεις , που είναι αναγκαίες 
για την απογείωση, την πορεία και την προσγείωση του αεροπλάνου. Στα πρώτα 
αεροπλάνα  υπήρχαν χειριστήρια διευθύνσεως, κλίσεως, ανόδου-καθόδου και 
τροχοπεδήσεως. Κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κατασκευάστηκε ράβδος Τζόις, 
η οποία αντικατέστησε τα προηγούμενα συστήματα. Με τέτοια ράβδο είναι 
συνδεμένα τα πηδάλια κλίσεως και τα πηδάλια ύψους-βάθους, έτσι που όταν η  
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ράβδος κινείται δεξιά-αριστερά λειτουργούν τα πηδάλια κλίσεως και όταν 
κινείται μπρος-πίσω λειτουργούν τα πηδάλια ύψους-βάθους. 

Τα πηδάλια κλίσης είναι τοποθετημένα στο χείλος εκφυγής των πτερύγων 
και έχουν τη δυνατότητα να κινούνται πάνω ή κάτω με τη βοήθεια των 
αρθρώσεων. Έτσι το αεροπλάνο μπορεί να κλίνει δεξιά ή αριστερά όταν πρέπει 
να πάρει τη στροφή. 

Το πηδάλιο ύψους βρίσκεται τοποθετημένο στο χείλος εκφυγής του 
οριζόντιου σταθερού του ουραίου πτερώματος. Έχει τη δυνατότητα να κινείται 
πάνω ή κάτω σχετικά με το οριζόντιο σταθερό και έτσι το αεροπλάνο μπορεί να 
ανεβαίνει ή να κατεβαίνει. 

Το πηδάλιο διεύθυνσης, που βρίσκεται στο κάθετο σταθερό του ουραίου 
πτερώματος, στρέφεται δεξιά ή αριστερά και έτσι το αεροπλάνο παίρνει στροφή 
με ταυτόχρονη κλίση. Μοιάζει στη λειτουργία του με το πηδάλιο του πλοίου και 
δε χρησιμοποιείται συχνά, γιατί αν χρησιμοποιηθεί μόνο του, θα προκαλέσει 
απώλεια στήριξης (σταλ). 

Το πτερύγιο ασφαλείας βρίσκεται στο χείλος προσβολής της πτέρυγας και 
χρησιμεύει στη βελτίωση ροής του αέρα γύρω από την επιφάνεια της πτέρυγας. 

Τα πτερύγια καμπυλότητας ή φλαπς βρίσκονται κάτω από τις πτέρυγες 
προς το χείλος εκφυγής και χρησιμοποιούνται για το σταμάτημα του αεροπλάνου 
όταν κινείται στο έδαφος. Επίσης χρησιμοποιούνται στις απότομες καθόδους, 
γιατί αυξάνουν την αντίσταση του αέρα. Όταν η ταχύτητα του αεροπλάνου 
μειώνεται υπερβολικά ή όταν κατά τη διάρκεια της ανόδου του κινδυνεύει να 
χάσει τη στήριξή του, τότε τα πτερύγια καμπυλότητας βγαίνουν από μόνα τους κι 
έτσι ο χειριστής καταλαβαίνει τον κίνδυνο και μπορεί να κάνει τους 
απαραίτητους χειρισμούς. 

Τα αερόφρενα είναι δυνατό να είναι τοποθετημένα είτε στο χείλος εκφυγής 
της πτέρυγας είτε κατά μήκος της ατράκτου και αποτελούνται από δυο 
αναδιπλούμενες επιφάνειες, που φέρνουν σχισμές για να μη διαταράσσεται η 
ροή του αέρα προς το ουραίο πτέρωμα και επίσης για να μη σκίζονται εύκολα. 
Χρησιμοποιούνται για το σταμάτημα του αεροπλάνου, αυξάνοντας την 
αντίδραση του αέρα. 

Τα τάμιος είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της πτήσης όταν το φορτίο του 
αεροπλάνου είναι ακανόνιστα τοποθετημένο μέσα στο σκάφος. 
 

6. Προωθητικό σύστημα. Στα αεροπλάνα, η κίνηση οφείλεται στο μηχανικό 
έργο που δίνει ο κινητήρας. Εξαιτίας της δράσης του κινητήρα, τα αέρια 
επιταχύνονται προς τα πίσω είτε εξαιτίας της περιστροφής του έλικα είτε εξαιτίας 
της κίνησης που αποχτούν μέσα στον ίδιο τον κινητήρα. Ο έλικας κατά την 
περιστροφή του αναρροφά και ταυτόχρονα σπρώχνει προς τα πίσω τις μάζες 
του αέρα. Για να γίνει αυτό ο έλικας ασκεί μια δύναμη πάνω στις μάζες και 
σύμφωνα με την αρχή της δράσης-αντίδρασης και οι μάζες του αέρα ακούν μια 
ίση δύναμη πάνω στον έλικα. Ακριβώς η δύναμη αυτή προκαλεί την προώθηση 
του αεροπλάνου. Στα αεριωθούμενα η προωστική δύναμη προκαλείται εξαιτίας 
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της ανάκρουσης που δημιουργείται από την εκτόξευση των αερίων μαζών προς 
τα πίσω. 
 

     
διάφορα είδη κινητήρων 

 
Τα είδη των κινητήρων που χρησιμοποιούνται στα αεροπλάνα είναι τα εξής: 
 
• Ελικοφόροι ή εμβολοφόροι κινητήρες. Αυτοί έχουν έμβολα. Η προωστική 
δύναμη δημιουργείται κατά την επιτάχυνση του αέρα προς τα πίσω, εξαιτίας της 
περιστροφής του έλικα. Η μηχανή τους είναι τετράχρονος βενζινοκινητήρας, με 
πολλούς κυλίνδρους. Συνήθως είναι εφοδιασμένη με στροβιλοσυμπιεστή, που 
συμπιέζει τον αέρα, τον οποίο αντλεί γιατί στα μεγάλα ύψη ο αέρας είναι πού 
αραιός. 
 
• Στροβιλοαντιδραστήρας. Είναι εφοδιασμένος με συμπιεστές, για να φτάνει 
την πίεση του αέρα στις πέντε ατμόσφαιρες. Ο αέρας μετά τη συμπίεση και τη 
θέρμανση του οδηγείται στο θάλαμο καύσης, όπου αναμειγνύεται με ποσότητα 
υγρού καυσίμου. Εκεί γίνεται η έκρηξη και η καύση, ενώ τα αέρια της καύσης, 
καθώς εκτονώνονται, δίνουν ένα μέρος της ενέργειας τους σε μια φτερωτή και 
βγαίνουν τελικά από το σωλήνα εξόδου με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Στους 
κινητήρες αυτούς είναι δυνατό να προσαρμοστεί (για μεγάλες αποδόσεις) μια 
διάταξη που ονομάζεται μετακαυστήρας και προκαλεί την καύση του οξυγόνου, 
που δεν έχει μέχρι τότε αντιδράσει, αν προστεθεί μια ποσότητα καυσίμων. Οι 
περισσότεροι στροβιλοαντιδραστήρες λειτουργούν με κηροζίνη. 
 
• Ελικοστρόβιλος ή ελικοπροωθητής. Είναι στροβιλοαντιδραστήρας, του 
οποίου ο στρόβιλος μεταδίνει την κίνησή του στον έλικα, με τη βοήθεια μειωτήρα 
στροφών έτσι συνυπάρχει η προωστική δύναμη των καυσαερίων και η ελκτική 
δύναμη του έλικα. 
 
• Ο κινητήρας συνεχούς ροής ή στατοαντιδραστήρας. Τα αέρια της καύσης 
που γίνεται μέσα στον κύλινδρο, διαφεύγουν από τα ακροφύσια εξαγωγής. 
 
• Κινητήρας ασυνεχούς ροής ή παλμοαντιδραστήρας. Σε αυτόν ο αέρας 
μπαίνει κατά διαστήματα. Τα αέρια της καύσης εκτονώνονται με το άνοιγμα της 
σχάρας, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να αυξάνει την ταχύτητά του κατά 
διαστήματα και να δημιουργούνται πολύς θόρυβος και κραδασμοί. 
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• Πυραυλοκινητήρας. Ο κινητήρας αυτός δεν καταναλώνει αέρα και έτσι είναι 
δυνατόν να λειτουργεί και έξω από την ατμόσφαιρα. Συνήθως χρησιμοποιούνται 
στερεά ή υγρά καύσιμα και προωθούνται με τη βοήθεια της χημικής ενέργειας, 
που ελευθερώνεται κατά τις αντιδράσεις που γίνονται στα καύσιμα. Στα υγρά 
καύσιμα τα αέρια παράγονται είτε με την αποσύνθεση μιας ουσίας, είτε με την 
αντίδραση μιας καύσιμης και μιας οξειδωτικής ουσίας. Τα παραγόμενα με αυτόν 
τον τρόπο αέρια εκτονώνεται σε υψηλή πίεση και θερμοκρασία. 
 
• Πυρηνικός αντιδραστήρας. Τα αέρια θερμαίνονται, εξαιτίας των ψηλών 
θερμοκρασιών που αναπτύσσονται κατά την πυρηνική αντίδραση. Το βασικό 
πλεονέκτημα του πυρηνικού αντιδραστήρα είναι η μικρή ποσότητα καύσιμου 
υλικού, που χρειάζεται. Προς το παρόν βρίσκει μικρή εφαρμογή. 
 
4.2 Αεροπλάνα που κινούνται με ηλιακή ενέργεια 
          Υπάρχουν και αεροπλάνα που χρησιμοποιούν ως κινητική ενέργεια την 
ηλιακή. Στα φτερά τους υπάρχουν οι ηλιακοί συλλέκτες, που συλλέγουν την 
ηλιακή ενέργεια και στη συνέχεια τη μετατρέπουν σε κινητική. 
 

       
 

αεροπλάνα που χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια 
 
4.3  Ανεμοπλάνα 
            Άλλα αεροπλάνα χρησιμοποιούν την αιολική ενέργεια ως κινητική. Δεν 
έχουν κινητήρες αλλά χρησιμοποιούν τα ρεύματα του αέρα για την πτήση τους. 
Είναι τα γνωστά ανεμοπλάνα. Στην  την απογείωση τα τραβά κάποιο αεροπλάνο 
με κινητήρα, κι όταν βρεθούν σε κάποιο ύψος, το ανεμοπλάνο αφήνετε να 
πετάξει μόνο του. 
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5. Εκτίμηση του κόστους της κατασκευής 
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Υλικό Τιμές 
Αεροπλάνο 45 € 
Χρώματα (4 Χ 3€) 12 € 
Κόλλα  3,90 € 
3 πινέλα (διάφορα μεγέθη) 4,20 € 
Κοπτάκι  1,60 € 
Λίμα  0,80 € 
Διαλυτικό χρώματος 1,80 € 
Στόκος  1,50 € 
Σύνολο: 70,80€ 

 
 
 
 
Κόστος εργασίας: 
 
Ώρες εργασίας: 30 
(1ώρα 1,5€) 
 
Κόστος εργασίας: 30 Χ 1,5€ = 45 € 

 
Κ= (Κ. υλικών) 70,80€ + (Κ. εργασίας) 45 € = 115,80€ 
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6. Κατάλογος εργαλείων και υλικών 
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Υλικά Εργαλεία 
Συναρμολογούμενο αεροπλάνο Πινέλα  
Χρώματα  Κοπτάκι  
Κόλλα  Λίμα  
Στόκος  Μικρό τρυπανάκι 
Διαλυτικό χρώματος Μαχαιράκια  
 Ψαλίδι 
 Τσιμπιδάκι  
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7η Ενότητα 
 

Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών μελέτης και 
κατασκευής του έργου 
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Χρονοδιάγραμμα Διαδικασιών 

 
Α/Α Ενότητες 1η  

Εβδομάδα 
2η  

Εβδομάδα 
3η  

Εβδομάδα 
4η  

Εβδομάδα 
5η  

Εβδομάδα 
6η  

Εβδομάδα 
7η  

Εβδομάδα 
8η  

Εβδομάδα 

1 Επιλογή της Γενικής Ενότητας  
 

       

2 Επιλογή του θέματος του 
ατομικού έργου 

        

3 Γραπτή εργασία  
 

       

4 Πρόχειρη σχεδίαση του έργου  
 

       

5 Τελική σχεδίαση του έργου  
 

       

6 Πίνακας υλικών και εργαλείων  
 

       

7 Υποστήριξη της κατασκευής  
 

       

8 Έναρξη και ολοκλήρωση της 
κατασκευής 

        

9 Παρουσίαση  
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8η Ενότητα 
Το θέμα σε σχέση με: 
• Την κοινωνική χρησιμότητα 
• Την εφαρμογή του στην παραγωγή 
• Το επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης 
• Την οικονομία, την επιστήμη
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α) Κοινωνική χρησιμότητα 
Σήμερα τα αεροπλάνα είναι τα ταχύτερα μέσα μεταφοράς. Αν λέμε ότι οι 
αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί, αυτό οφείλεται κυρίως στο εναέρια μέσα 
μεταφοράς. 
          Ό άνθρωπος μέσα σε ελάχιστο χρόνο μπορεί να φτάσει εκεί, όπου πριν 
μερικά χρόνια απαιτούνταν ταξίδι πολλών εβδομάδων ή και μηνών ακόμα.  
          Πολλοί προτιμούν αυτό το μέσο μεταφοράς από άλλα, για την άνεση την 
ταχύτητα αλλά και για την ασφάλεια. Αν και από πρώτη άποψη το αεροπλάνο 
φαίνεται επικίνδυνο, δεν είναι περισσότερο επικίνδυνο από ένα αυτοκίνητο. 

  Σε πολλές περιπτώσεις τα αεροπλάνα έχουν σώσει ανθρώπινες ζωές. 
Ειδικά αεροπλάνα μεταφέρουν ανθρώπους που κινδυνεύουν , από περιοχές 
όπου δεν υπάρχει ιατρική βοήθεια. Στην πατρίδα μας μάλιστα, με τα αμέτρητα 
απομακρυσμένα νησιά, τα αεροπλάνα προσφέρουν υπηρεσίες ζωής και μάλιστα 
σε συνθήκες δύσκολες, όταν άλλα μέσα αδυνατούν να πλησιάσουν τις περιοχές 
αυτές. Ακόμα και σε κανονικές συνθήκες, όταν απαιτείται η γρήγορη μεταφορά 
κάποιου ασθενή, χρησιμοποιούνται τα εναέρια μέσα μεταφοράς, 
          Επίσης παίρνουν μέρος σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, είτε στη 
θάλασσα, είτε σε δύσβατες και απόκρημνες περιοχές, ερευνώντας  ή 
μεταφέροντας συνεργεία διάσωσης. 
 
β) Εφαρμογή στην παραγωγή 
          Νέα επαγγέλματα δημιουργήθηκαν που έχουν σχέση άμεση ή έμμεση με 
το αεροπλάνο. Εκατομμύρια άνθρωποι βρήκαν δουλειά σε εργοστάσια 
κατασκευής αεροπλάνων ή εργοστάσια παραγωγής προϊόντων που έχουν 
σχέση με αυτό. Πιλότοι, αεροσυνοδοί, τεχνικοί, υπάλληλοι εξυπηρέτησης 
εδάφους είναι μερικά από τα νέα επαγγέλματα που δημιουργήθηκαν. 
Αεροδρόμια τεράστια δημιουργούνται για καλύτερη εξυπηρέτηση αεροσκαφών 
και επιβατών κι έτσι χιλιάδες άνθρωποι βρίσκουν δουλειά σε αυτά. 
 
γ) Επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης 

Στην προσπάθεια του ανθρώπου να κατασκευάσει αεροπλάνα πιο 
γρήγορα, καλύτερα και πιο ασφαλή αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς η 
επιστήμη της αεροναυπηγικής.  

Μαζί με την επιστήμη της αεροναυπηγικής αναπτύσσεται και η επιστήμη 
της πληροφορικής και επικοινωνίας, γιατί μέσω και αυτών των επιστημών ένα 
αεροπορικό ταξίδι μπορεί να γίνει πιο ασφαλής. 

Κατασκευαστικές εταιρείες ειδικεύονται στην κατασκευή νέων μεγαλύτερων, 
ασφαλέστερων και πιο σύγχρονων αεροδρομίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των ολοένα και περισσότερων επιβατών. 
 
δ) Οικονομία, επιστήμη 

 Η χρησιμοποίηση των νέων αυτών μέσων μεταφοράς βοήθησε στη 
ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και κατ’ επέκταση και της οικονομίας. Στελέχη  
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επιχειρήσεων ταξιδεύουν όλον τον κόσμο. Το πρωί βρίσκονται στη Νέα Υόρκη 
και το απόγευμα στο Τόκιο, προωθώντας διεθνείς οικονομικές συμφωνίες και 
συνεργασίες.   
          Τεράστια εμπορικά αεροσκάφη μεταφέρουν εμπορεύματα με μεγάλη 
ταχύτητα στον προορισμό τους. Στα αεροδρόμια έχουν δημιουργηθεί ειδικοί 
εμπορευματικοί σταθμοί για τη σωστή και γρήγορη διακίνηση των προϊόντων. 
Εμπορεύματα ευαίσθητα που πριν δεν μπορούσαν να διακινηθούν εξαιτίας των 
μεγάλων αποστάσεων, σήμερα φτάνουν με ασφάλεια σε κάθε άκρη της γης. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μειωθεί και το κόστος μεταφοράς των 
προϊόντων που πριν μερικά χρόνια ήταν αβάσταχτο. 
          Η εύκολη αυτή μετακίνηση που έφερε η χρησιμοποίηση του αεροπλάνου 
και η επιθυμία του ανθρώπου να γνωρίσει άγνωστα μέρη, έδωσε νέα και 
μεγαλύτερη ώθηση στον τουρισμό, ένα σημαντικό οικονομικό τομέα κάθε χώρας. 
 
. 
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9η Ενότητα 
Η επίδραση του θέματος στην κοινωνία και το 

περιβάλλον 
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           Όπως κάθε μέσο που χρησιμοποιεί καύσιμη ύλη, έτσι και το αεροπλάνο 
έχει το μερίδιό του στη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Επιβαρύνει με καυσαέρια τις 
πόλεις όπου υπάρχουν αεροδρόμια, καθώς πετά σε χαμηλό ύψος. Χρησιμοποιεί 
καύσιμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε οκτάνια, την κηροζίνη, που είναι και πιο 
ρυπογόνα.  
          Συμβάλλει και αυτό, όπως και τα άλλα μέσα μεταφοράς στη δημιουργία 
του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και στη μείωση των αποθεμάτων 
πετρελαίου, καθώς μόνο από εκεί προέρχεται η μοναδική καύσιμη ύλη που 
χρησιμοποιεί. 
          Τα αεροδρόμια που κατασκευάζονται είναι τεράστια, σε έκταση χιλιάδων 
στρεμμάτων, και πολλές φορές είναι αναγκαίο να καταστραφούν περιοχές 
πρασίνου για να κατασκευαστούν. Στους δρόμους γύρω από τα αεροδρόμια 
επικρατεί μεγάλη κίνηση που καταλήγει πολλές φορές σε κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα και τα νεύρα των κατοίκων. 
          Περιοχές που βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμια, πραγματικά δεινοπαθούν, 
από την τεράστια ηχορύπανση που προκαλούν τα τεράστια πλέον αεροπλάνα 
μέχρι και τον κίνδυνο που στη κυριολεξία κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους. 

Όσο ασφαλές κι αν είναι το αεροπλάνο, δε λείπουν και τα ατυχήματα, 
που οφείλονται κυρίως όμως στον παράγοντα άνθρωπο. Αν και με τα αυτοκίνητα 
σκοτώνονται κάθε χρόνο περισσότεροι άνθρωποι παρά από τα αεροπορικά 
δυστυχήματα, εντούτοις ένα αεροπορικό δυστύχημα προκαλεί τεράστια 
εντύπωση, λόγω του μεγάλου αριθμού επιβατών που μεταφέρει. 
          Το αεροπλάνο πολλές φορές γίνεται στόχος τρομοκρατών. Με τις 
αεροπειρατείες προσπαθούν να προωθήσουν πολιτικά, θρησκευτικά ή 
προσωπικά σχέδια, αγνοώντας για τη ζωή εκατοντάδων αθώων επιβατών. Πιο 
πρόσφατο και χαρακτηριστικό παράδειγμα, το γεγονός της 11ης Σεπτεμβρίου 
2001 στη Νέα υόρκη, όπου δυο αεροπλάνα γεμάτο επιβάτες, με την καθοδήγηση 
αεροπειρατών έγιναν θανάσιμες βόμβες για χιλιάδες αθώους ανθρώπους, 
           Αν παρακολουθήσει κανείς την ιστορία της εξέλιξης του αεροπλάνου, θα 
δει ότι σε μεγάλο βαθμό η εξέλιξη αυτή πραγματοποιήθηκε για στρατιωτικούς 
σκοπούς, κυρίως στους δυο Παγκόσμιους Πολέμους. Έτσι ο άνθρωπος, όπως 
συμβαίνει συχνά, χρησιμοποίησε ένα επιστημονικό επίτευγμα για 
καταστροφικούς σκοπούς. Η υπεροχή στον αέρα είναι η βασική επιδίωξη κάθε 
αντιμαχόμενης πλευράς στον πόλεμο, οι οποίες ξοδεύουν τεράστια ποσά για να 
τη επιτύχουν. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να έχουν κατασκευαστεί αεροπλάνα 
φρούρια που μεταφέρουν όπλα μαζικής καταστροφής, αεροπλάνα αόρατα από 
τον εχθρό, αεροπλάνα ηλεκτρονικού πολέμου και γενικώς αεροπλάνα που αντί 
για επιβάτες  μεταφέρουν τον θάνατο. Από αεροπλάνο άλλωστε έπεσαν οι δυο 
πρώτες ατομικές βόμβες 
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Βιβλιογραφία και πηγές πληροφόρησης 
 
 
Από τη βιβλιογραφία: 
Εγκυκλοπαίδεια «Επιστήμη και ζωή» Τόμοι 1,6,11 
Εγκυκλοπαίδεια «Πρώτη» Τόμος 11 
«Αναζητώντας τη γνώση» (Timelines) Τόμος 2 
Εγκυκλοπαίδεια «ΑΛΦΑ Επιστήμες» Τόμος 1 
 

Από το διαδίκτυο 
www.geocities.com/capecanaveral
www.airliners.net
www.topsitelists.com/bestsites/Airline/topsite.html
www.flight100.org
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