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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥΙΣΤΟΡΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ

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 έκανε 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.
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 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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ΣΚΟΠΟΣΣΚΟΠΟΣ
 Θα εξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας της μηχανής και το Θα εξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας της μηχανής και το 

καύσιμο που χρησιμοποιείται.καύσιμο που χρησιμοποιείται.
Η αρχή λειτουργίας των κινητήρων αντίδρασης 
είναι ίδια μ' εκείνη που κάνει ένα όπλο να 
"κλοτσάει" (αντίδραση) όταν ρίχνει μια σφαίρα 
(δράση). Πιο συγκεκριμένα, ο κινητήρας 
αντίδρασης των αεροπλάνων αποτελείται από ένα 
σωλήνα που περιέχει μια σειρά από 
περιστρεφόμενα πτερύγια (συμπιεστής). Όταν το 
αεροπλάνο πετάει, ο αέρας που μπαίνει στο 
σωλήνα επιταχύνεται από τους ανεμιστήρες και 
αποκτά υψηλή πίεση. Σ' αυτή τη ροή αέρα -που 
βρίσκεται ακόμα στο σωλήνα- διοχετεύεται καύσιμο 
το οποίο αναφλέγεται και προκαλεί απότομη 
εκτόνωση, αυξάνοντας κατ' αυτό τον τρόπο την 
ταχύτητα με την οποία ο αέρας βγαίνει από το 
σωλήνα. Ένα μέρος της ενέργειας του καυσίμου 
διοχετεύεται σε μια άλλη σειρά πτερυγίων 
(τουρμπίνες) και χρησιμοποιείται για να διατηρεί 
την περιστροφή του συμπιεστή. Το σύστημα αυτό 
ονομάζεται στροβιλοαντιδραστήρας.
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ΠΛΑΙΣΙΑΠΛΑΙΣΙΑ
 Ωστόσο, αυτό που μπορεί να επηρεάσει την κατασκευή της Ωστόσο, αυτό που μπορεί να επηρεάσει την κατασκευή της 

μηχανής ή και ολόκληρου του αεροσκάφους είναι ο μηχανής ή και ολόκληρου του αεροσκάφους είναι ο 
οικονομικός τομέας αλλά και η ποιότητα του καυσίμου. οικονομικός τομέας αλλά και η ποιότητα του καυσίμου. 

Το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι η κηροζίνη. Η κηροζίνη είναι 
ένα λεπτό, διαφανές υγρό που σχηματίζεται από τους 
υδρογονάνθρακες. Λαμβάνεται από την κλασματική απόσταξη του 
πετρελαίου μεταξύ των 150 ° C και 275 ° C, με αποτέλεσμα ένα 
μίγμα αλυσίδων άνθρακα που περιέχουν συνήθως μεταξύ 6 και 16 
του άνθρακα άτομα ανά μόριο.
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
 Ακόμα θα λάβουμε υπ’ όψη μας την ποιότητα της μηχανής. Δηλαδή την Ακόμα θα λάβουμε υπ’ όψη μας την ποιότητα της μηχανής. Δηλαδή την 

δύναμη (λίβρες) που προσφέρει για μια πτήση, το ύψος που μπορεί να δύναμη (λίβρες) που προσφέρει για μια πτήση, το ύψος που μπορεί να 
προσφέρει στο αεροπλάνο, καθώς και τα λίτρα καυσίμων που θα προσφέρει στο αεροπλάνο, καθώς και τα λίτρα καυσίμων που θα 
καταναλώνει για κάθε πτήση που θα πραγματοποιεί.καταναλώνει για κάθε πτήση που θα πραγματοποιεί.

Όσον αφορά τον χρόνο κατασκευής μιας μηχανής δεν μπορούμε να 
έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες αφού οι εταιρείες κατασκευής 
τους λειτουργούν με παραγγελίες. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι 
κάποιοι πρόοδοι εταιρειών με αύξηση παραγγελιών σε ένα χρόνο.

ΥΠΟΘΕΣΗΥΠΟΘΕΣΗ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 Για μια καλή πτήση παίζει σημαντικό ρόλο η αεροδυναμική του Για μια καλή πτήση παίζει σημαντικό ρόλο η αεροδυναμική του 

αεροπλάνου. Ωστόσο ο πιο σημαντικός τομέας είναι η μηχανή του, αεροπλάνου. Ωστόσο ο πιο σημαντικός τομέας είναι η μηχανή του, 
αφού χάρη σ’ αυτή και τη δύναμη (λίβρες) που προσφέρει, κρατάει το αφού χάρη σ’ αυτή και τη δύναμη (λίβρες) που προσφέρει, κρατάει το 
αεροπλάνο στον αέρα.αεροπλάνο στον αέρα.

Η εργασίαεργασία  θαθα  πραγματοποιηθείπραγματοποιηθεί  στηνστην  ΚαλλιθέαΚαλλιθέα  γιαγια  το μάθημαμάθημα  τηςτης 
τεχνολογίαςτεχνολογίας, θαθα  πάρειπάρει  πέντεπέντε  (5) - δέκαδέκα  (10) μέρεςμέρες  γιαγια  νανα 
ολοκληρωθεί και θα γίνει στο πρόγραμμα ολοκληρωθεί και θα γίνει στο πρόγραμμα Power Point.Power Point.

ΌΡΙΑΌΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΙΟΡΙΣΜΟΙ
Γενικά, η εργασία έχει να κάνει με το τι μπορεί να προσφέρει ένας 
κινητήρας στη λειτουργία του αεροπλάνου. Συνήθως όσο πιο 
πολλές λίβρες μπορεί να δώσει, τόσο πιο ψηλά, γρήγορα και πάνω 
απ’ όλα ασφαλέστερα θα πετάει. Ακόμα δεν μπορούμε να 
παραβλέψουμε κάτι πολύ σημαντικό, το μήκος που θα χρειαστεί 
για να απογειωθεί ή που θα χρειαστεί να σταματήσει κατά τη 
διάρκεια της προσγείωσής τους.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Κάθε χρόνο ψάχνουν να βρουν τρόπους για την ανάπτυξη Κάθε χρόνο ψάχνουν να βρουν τρόπους για την ανάπτυξη 

των κινητήρων. Ήδη έχουν προσθέσει λίβρες στους των κινητήρων. Ήδη έχουν προσθέσει λίβρες στους 
κινητήρες για να μπορούν τα αεροπλάνα να πετάνε κινητήρες για να μπορούν τα αεροπλάνα να πετάνε 
ασφαλέστερα, ψηλότερα, γρηγορότερα και καίγοντας ασφαλέστερα, ψηλότερα, γρηγορότερα και καίγοντας 
λιγότεραλιγότερα  καύσιμα.καύσιμα.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

         GoogleGoogle
         WikipediaWikipedia
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 σελ. 1-2  (ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ)σελ. 1-2  (ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ)
 σελ. 3-4  (ΣΚΟΠΟΣ)σελ. 3-4  (ΣΚΟΠΟΣ)
 σελ. 4     (ΠΛΑΙΣΙΑ)σελ. 4     (ΠΛΑΙΣΙΑ)
 σελ. 5     (ΥΠΟΘΕΣΗ)-(ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ)σελ. 5     (ΥΠΟΘΕΣΗ)-(ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ)
 σελ. 6     (ΌΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)-(ΟΡΙΣΜΟΙ)-σελ. 6     (ΌΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)-(ΟΡΙΣΜΟΙ)-

(ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)(ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ)
 σελ. 7     (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)σελ. 7     (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)
 σελ. 8     (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ)σελ. 8     (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ)
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