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Κοινωνία

• Με τον όρο νεοκλαςικιςμό, χαρακτθρίηεται 
μια μεγάλθ πολιτιςτικι κίνθςθ, που 
διαδόκθκε ευρφτατα ςτθν Ευρϊπθ, ςτθ 
δεφτερθ πεντθκονταετία του 18ου αιϊνα και 
ςτισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 19ου. Η αρχι του 
ανάγεται ςτο ενδιαφζρον για τισ 
αρχαιολογικζσ ςπουδζσ, που ανακινικθκε 
μετά τισ επιτυχείσ αναςκαφζσ του Ηρακλείου 
και τθσ Πομπθίασ ςτθν Καμπανία.



Πθγι ζμπνευςθσ του Νεοκλαςικιςμοφ 
αποτζλεςαν:

• Πολυχρωμία ςτα κτίρια 

• Περίτεχνα διακοςμθμζνεσ τοιχογραφίεσ

• Λιτά πρότυπα τθσ αρχαίασ Ελλάδασ, των 
Ετροφςκων, τθσ Αιγφπτου και τθσ Ρϊμθσ



Επιτεφγματα

Η βιομθχανικι επανάςταςθ επθρζαςε  ςτον 
ςχεδιαςμό νζων επιτευγμάτων όπωσ:

αυτοκινοφμενα



Επιτεφγματα

 θλεκτρικό φωσ

Φωτογραφικι μθχανι



χεδιαςτικό τυλ

•Απλό
•Κομψό
•Κακαρζσ ςυμμετρίεσ
•Γραμμικά πόδια
•Ορκογϊνιεσ πλάτεσ



χεδιαςτικό τυλ

Διακοςμοφνταν κυρίωσ:
•Φφλλα αγκακιοφ
•Ανκζμια
•Δάφνεσ
•Πρόςωπα λιονταριϊν
•Αυλακϊςεισ ςτα πόδια



χεδιαςτικό τυλ

¨Η Λευκι αίκουςα του παλατιοφ Γκάτςινα. 1760¨

Τα κύρια χαρακτηριςτικά ςτην 
αρχιτεκτονική ήταν η χρήςη:
•Κιόνων 
•Ζωοφόρων
•Κλαςικών διακοςμθτικών μοτίβων

¨Μουςείο Πράδο ςτθ Μαδρίτθ , από τον Juan de 
Villanueva¨



Μεγαλφτερα ζργα νεοκλαςικιςμοφ

O ναόσ τθσ Αγίασ Μαγδαλθνισ ςτο 
Παρίςι (La Madeleine) , ζργο των Ντ` 
Ιβρί και Κουτίρ, το "Ανάκτορο των 
Νερϊν" (Palace on the Water) ςτθ 
Βαρςοβία

τθν Ελλάδα θ νωπογραφία τθσ ηωφόρου 
ςτο πανεπιςτιμιο τθσ Ακινασ, ζργο του 
Αυςτριακοφ ηωγράφου Carl Rahl αποτελεί 
εξαιρετικό δείγμα νεοκλαςικιςμοφ.



Ο κυριότεροσ ηωγράφοσ του Νεοκλαςικιςμοφ ςτθ Γαλλία υπιρξε ζνασ καλλιτζχνθσ που ιταν 
ταυτόχρονα επαναςτάτθσ Ιακωβίνοσ, ιταν ο Jacques-Louis David (1748-1825)



Ναυτικό χρονόμετρο Harrison H4

Καμπάςθ Ιουλία
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Γενικά

Ναυτικό χρονόμετρο 
κεωροφμε ζνα ρολόι το 
οποίο είναι τόςο 
ακριβζσ ςτθν μζτρθςθ 
του τυπικοφ χρόνου, 
ϊςτε να μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για τον 
προςδιοριςμό του 
γεωγραφικοφ μικουσ 
με τθ βοικεια τθσ 
ουράνιασ πλοιγθςθσ.



Μοντζλο του Jeremy Thacker

Ο J. Thacker κακιζρωςε τον όρο «Ναυτικό 
Χρονόμετρο» (1714). Σο ναυτικό χρονόμετρο που 
δθμιοφργθςε ιταν τοποκετθμζνο ςε αναρτιρεσ 
και ςτο εςωτερικό του περιείχε κενό αζρωσ.  



Ναυτικό χρονόμετρο 
Henry Sully

Εφθφρε ζνα 
περίτεχνο εκκρεμζσ 
για ακριβζσ ναυτικό 
χρονόμετρο. Σο 
χρονόμετρο αυτό 
απζδιδε ςωςτά ςε 
καλζσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ αλλά όχι 
ςτθν ανοιχτι 
κάλαςςα.



Οι πορεία ανακαλφψεων του Ηarrison

H1 (1735) H2 (1739)



H3 (1759)



H4 (1761)

• Διάμετροσ 12 εκ. Και βάροσ  1,45 kg

• Μθχανιςμόσ κουρδίςματοσ
remontoire

• O ςυνδιαςμόσ χάλυβα και 
ορείχαλκου,με διαφορετικό 
ςυντελεςτι κερμικισ 
διαςτολισ,μείωνε ςθμαντικά τθν 
εξάρτθςθ του γεωγραφικοφ μικουσ 
του εκκρεμοφσ από τθ κερμοκραςία

• Αντί για πετρζλαιο οι τροχοί 
τροφοδοτοφταν με λιπαντικό για να 
αποφευχκεί θ παλαίωςθ των 
πετρελαίων και να επιτευχκεί θ 
μείωςθ τθσ τριβισ μεταξφ των 
εδράνων

• Οι τροχίςκοι εξοπλίςκθκαν με ζνα 
τεράςτιο αρικμό δοντιϊν που 
αφξθςε τθν αποτελεςματικότθτα που 
ρολογιοφ



Περιγραφι





Εξζλιξθ

Το μοντζλο 21 του Hamilton

τθρίηεται ςτθν τεχνολογία
‘’detent escapements’’ που 
ειςιγαγαν οι Thomas 
Earnshaw και John Arnold 
to 1780. Χρθςιμοποιικθκε 
ςτα πολεμικά πλοία του 
πρϊτου παγκόςμιου 
πολζμου. Περιλαμβάνει 
μθχανι ςτακερισ 
κατανάλωςθσ ενζργειασ, 
διαξονικό τροχό ιςορόπιςθσ 
τθσ κερμικισ διαςτολισ και 
αςφάλεια ρφκμιςθσ τθσ 
ϊρασ.



Καινοτομίεσ

• Σο 1920 ο Charles 
Edouard Guillaume 
βρίςκει ζνα κράμα 
νικελίου-ςιδιρου και 
χάλυβα που ονομάηεται 
Elinvar, γνωςτό για τθν 
φοβερι του 
ελαςτικότθτα ςτισ 
διακυμάνςεισ τθσ 
κερμοκραςίασ.

• κλθρζσ πζτρεσ όπωσ το 
ρουμπίνι και το ηαφείρι 
χρθςιομοποιοφνταν ωσ 
ρουλεμάν για να 
μειϊςει τθν τριβι 
μεταξφ των τροχϊν 
αλλά και τθ φκορά 
τουσ.



ιμερα

• χεδόν όλα τα πλοία και τα ςκάφθ 
χρθςιμοποιοφν θλεκτρονικά 
βοθκιματα ναυςιπλοΐασ, κυρίωσ το παγκόςμιο 
δορυφορικό ςφςτθμα πλοιγθςθσ (SAT NAV 
system), όπου είναι ζνα ςφςτθμα δορυφόρων 
που παρζχουν αυτόνομθ βάςθ γεω-
διαςτθμικισ κζςθσ με παγκόςμια κάλυψθ.

• φγχρονα καλάςςια χρονόμετρα μποροφν να 
βαςίηονται ςε ρολόγια χαλαηία που 
διορκϊνονται περιοδικά από ςιματα GPS ι με 
ραδιοκφματα.



Χμκδνμδήιμο
Γέζπμζκα -
dpsd11085

Ανβαθεζυξ 
Jacquard



Απγαλειόρ
Μδπακή φθακζδξ πμο 

πνδζζιμπμζήε δηε εονφηαηα 
ηαηά ηδκ πνμαζμιδπακζηή 
επμπή ηαζ ανβυηενα ηονίς ξ 
ζηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ. 
Απμηεθμφζε ημ ηφνζμ ιέζμ 
φθακζδξ ηαζ 
ηθςζ ημτθακημονβίαξ. Ο 
λφθζκμξ ανβαθεζυξ 
ζοκακηάηαζ ζήιενα ιυκμ  ζε 
εθάπζζηα ζπίηζα 
απμι αηνοζ ιέκςκ πενζμπχκ 
ή ζ ε ιμ οζεία θασηήξ ηέπκδξ.



Εξαπηήμαηα ηος απγαλειού και 
επγαλεία επεξεπγαζίαρ μαλλιού

 Ανηιά

 Κοςπούνα

 Ποηαμίζηπα

 Χηένι

 Μιηάπια

 Ξοθυπηεκμ

 αΐηα

 Μαζμφνζ (αένβα)

 Πμδανζηά

 Λακάνζα- Ξάζζιμ

 Ρυηα

 Αδνάπηζ

 Γνμ φβα

 θμκηφθζ

 ηδιυκζ



Πεπιγπαθή-Σκίηζο



Ιζηοπική εξέλιξη
Σα πνχ ηα νμφπα ηαηαζηεοάζηδηακ απυ δένιαη α 

γχ ς κ. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ημ δένια 
ακηζηαηαζηάεδηε απυ ημ φθαζ ια. 

Απυ ηδκ ανπαζυηδηα ζο κακηάιε ανβαθεζμφξ 
δζάθμνςκ  ηφπς κ ζε υθεξ ηζξ βκς ζηέξ θοθέξ. 

ηα ιζκς ζηά πνυκζα λεπς νζζηή ηαηδβμνία 
οθαζ ιάη ς κ απμηεθμφζακ  ηα πμθφ θεπηά 
οθάζια ηα (αναπκμΰθακηα). 

Σδκ ηθαζζ ζηή πενίμδμ μζ οθάκηνεξ ηαζ μ 
ανβαθεζυξ ζο βηαηαθέβμκηαζ ακάιεζα  ζηα 
δζαημζιδ ηζηά εέιαη α ηδξ εθθδκζηήξ 
αββεζμβναθίαξ. 

Ζ οθακηζηή έθηαζε ζηδ ιεβ αθφηενδ αηιή  ηδξ 
ηαηά ηα αογακηζκά ηαζ ηα ιεη ααογακηζκά 
πνυκζα.

Σμκ 6μ αζχκα άνπζζε δ παναβς βή ιεη αλς ηχ κ.

Σμκ 17μ ηαζ18μ αζχκα λεηίκδζε δ παναβς βή
πνχ ης κ οθχ κ ηαζοθακηχ κ πμο
πνμμνίγμκηακ βζαειπυ νζμ.

Ζ αζμιδ πακζηή ακάπηολδ ζηδ δοηζηή Δονχ πδ
πνμηάθεζε φθεζδ ζηδκ παναδμζζαηή



Είδη απγαλειών
α) μ υνε ζμξ ή ακηνμι ζδίζζμξ ανβαθεζυξ, ηαηάθθδθμξ βζα ηδκ φθακζδ ηζθζιζ χκ  πναι ζχκ  ηαζ 

ηάεε ε ίδμοξ παθζχκ .

α) Ο ηαεζζηυξ πμο απμηεθεί ηαζ ημκ ααζζηυηενμ ηφπμ ανβαθεζμφ πμο είκαζ μνζγυκηζμξ.

β) ημο θάηημο, ίδζμξ ιε ημκ ηαεζζηυ αθθά πζμ απθυξ ηαζ πνυπεζνμξ ζηδκ ηαηαζηεοή, 
πάκηα ημπμεεηδι έκμξ εηηυξ ζπζηζμφ.

δ) Ο πανανίζζμξ, πμο ι μζάγεζ ιε ημκ υνεζμ αθθά ημπμεεηείηαζ οπυ βςκ ία, ζημκ μπμίμ 
φθαζκακ θζκάηζεξ  (πανάνζα).



Ανπαίμξ υνεζμξ ανβαθεζυξ Καεζζηυξ ή πθαβζαζηυξ ανβαθεζυξ











Οι ζύγσπονοι απγαλειοί- Ο 
απγαλειόρ ηος Jacquard



Ο Joseph Jacquard ηάκμκηαξ πνήζδ ημο δοαδζημφ ηχ δζηα, 
ηαηαζηεφαζε ημ 1821 ημκ πνχη μ αοηυιαημ ανβαθεζυ πμο 
ιπ μνμφζε κα πεζνζζηεί ηνμιενά πμθφπθμηα ζπέδζα. 

Ο ανβαθεζυξ εθέβπεηαζ απυ δζάηνδηεξ ηάνηεξ ιε μπέξ, η άεε  
βναιι ή ημο μπμίμο ακηζζημζπεί ζε ιία β ναιι ή ημο ζπεδζαζιμφ. 
Οζπμθθαπθέξ ζεζνέξ απυ ηνφπεξ ζε ηάεε ηάνηα ηαζμζπμθθέξ
ηάνηεξ πμο ζοκεέημοκ ημζπεδζαζιυ ηςκ
ηθςζημτθα κημονβζηχ κ μνβακχκ μκηαζυθεξ ιαγί ζε ζεζνά.

Κάεε μπή ζηδκ ηάνηα ηδξ ηαζκίαξημοJacquard ακηζζημζπεί ζημ 1
ηαζηάεε απμοζί α μπήξ ζημ 0 ημοδοαδζημφ ανζειδηζημφ
ζοζηήιαημξ .

Βαζί γεηαζζε πνμδβμφιεκεξ εθεονέζ εζξ απυ ημοξΓάθθμοξ Basile
Bouchon (1725), Jean Baptiste Falcon (1728) ηαζΕαη
Vaucanson (1740).











Ο Joseph Jacquard έθενε  επακάζ ηαζ δ 
ζ ηδκ ηθςζη μτθ ακημονβία εκχ αηυι α ηαζ 
ζ ήι ενα πνδζ ζιμπμζμφκηαζ ααζ ζηέξ ανπέξ 
ημο.

ήιενα ακαβκςν ίγμοι ε ζηδκ επζκυδζδ ημο 
Jacquard ηα πνχ ηα αήι αηα βζα ηδκ 
ρδθ ζμπμίδζδ θεζημονβζχκ.

διαζία ηδξ επζκυδζδξ ημο 
Jacquard



Κνπθά Υβόλλε 
dpsd11037



 Αξηζηνηέιεο: όηαλ παξαηήξεζε ηπραία ην εηδώιην 
ηνπ ήιηνπ πάλσ ζην έδαθνο

 «camera obscure» (=ζθνηεηλό δσκάηην)

 Niepce : 1826 ε πξώηε θσηνγξαθία  

Κνπθά Υβόλλε dpsd11037¨Αναπαράσταση ενός τύποσ 
camera obscure¨

¨Η πρώτη υωτογραυία¨



Κνπθά Υβόλλε
dpsd11037

«L’Atelier de l'artiste»
¨Πρώιμη νταγκεροτσπία¨

Louis Daguerre: 
1839 ληαγθεξνηππία ή

δαγθεξνηππία



 Talbot: αλαπαξαγσγή ηεο εηθόλαο ζε 
πνιιά αληίγξαθα

 Μέζνδνο ηεο πγξήο πιάθαο (wet plate) 

 1879 μεξά πιάθα δειαηίλαο

Κνπθά Υβόλλε
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“Το αρταιότερο αρνητικό”
“ Το παράθσρο Oriel από το 

Lacock Abbey, 1835”

“Σε θετικό”
“Το παράθσρο Oriel από το 

Lacock Abbey”



1. Τνπνζέηεζε ησλ ράιθηλσλ πιαθώλ ζην 
ηώδην

2. Έθζεζε πιαθώλ από 10-20 ιεπηά ζην 
θσο

3. Έθζεζε ηεο πιάθαο ζε πδξάξγπξν

4. Βπζίδεηαη ζε ζεξκό δηάιπκα θνηλνύ 
άιαηνο

5. Ξεπιέλεηαη κε θαπηό απνζηαγκέλν λεξό

Κνπθά Υβόλλε
dpsd11037



 Γελ κπνξνύζαλ λα αλαπαξαρζνύλ 
αληίγξαθα 

 Λεπηέο επηθάλεηεο γηα απηό ηηο 
θάιππηαλ ζπρλά κε γπαιί

 Η εηθόλα εκθάληδε ην πξόηππν ζε 
αληεζηξακκέλε όςε

 Οη ρεκηθέο νπζίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαλ ήηαλ ηδηαίηεξα 
ηνμηθέο Κνπθά Υβόλλε

dpsd11037



 Wikipedia

 “The Ansel Adams Guide”

 “Basic Techniques Of Photographs”

 “Φσηνγξαθία” , Πιάησλ Ρηβέιιεο

Κνπθά Υβόλλε
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Ο ενσύρματος τηλέγραυος,  Morse

Νεμηθαζζηζζιυξ  1760-18440        
Μανία Καηζζιδ ηζδ (dpsd 11031)



Από τθν αρχαιότθτα...

• με πεηοφσ ι ζφιππουσ δρομείσ, με ςιματα 
καπνοφ, Σφυρίγματα…



τον 19ο αιϊνα

• Μπαίνοντασ ςτον 19ο αιϊνα ο θλεκτριςμόσ
ζδωςε μεγάλθ βοικεια ςτθν εξζλιξθ των 
τηλεπικοινωνιϊν.

• το 1838 ο Μορσ παρουςίαςε δθμόςια τθ 
ςυςκευι του, θ οποία με κατάλλθλο χειριςμό 
ιταν ςε κζςθ να μεταδϊςει μζχρι 10 λζξεισ το 
λεπτό. 



Ανάγκθ που βοικθςε ςτο ςχεδιαςμό

• Η μετάδοςθ μθνυμάτων ςε πολφ μακρινζσ 
αποςτάςεισ γριγορα και χωρίσ μεγάλο κόςτοσ



Βαςικι ιδζα!
Ο Μορσ ςκζφτθκε ότι 

κα μποροφςε να 
διαβιβάςει με δφο 
ςφρματα θλεκτρικό 
ρεφμα με διακοπζσ



Σα βιματα προσ τθν επιτυχία!

• Το 1832 ο Μορς επιδόθηκε ζε πρ οζπάθειες  για καηαζκεσή 
ενός ζσζηήμαηος ηλεκηρομαγνηηικής ηηλεμεηάδοζης
ζημά ηφν.

• Το 1835 ο Μορς είτε ολοκληρώζει  ηην καηαζκεσή ενός 
μονηέλοσ ηηλεγράθοσ

• Λόγο έλλειυ ης τρημάηφν τρηζιμοποίη ζε θαινομενικά 
άτρηζηα σλικά.



Η διάφορα του από τουσ άλλουσ 
επιςτιμονεσ…

προςπακοφςαν

προςπάκθςε

Οζ άθθμζ
ηαηαζηεοαζηέξ

Ο Μμνξ

Να ιεη αδχζμο κ
Απεοεείαξ

Χαναηηήνεξ α/α

Να ζηέθκεζ παθιμ φξ
Μζηνήξ ηαζ ι εβάθδξ

Γζάνηεζαξ



• Εγκαταςτάκθκε τθλεγραφικό δίκτυο κατά μικοσ των 
γραμμϊν του ςιδθροδρόμου.

• Σο πρόβλημα που παρουςιάςτθκε με τθν εφεφρεςθ του 
ενςφρματου τθλζγραφου ιταν θ ςφνδεςθ με υποβρφχια 
καλϊδια. Ζτςι το 1842 ζχουμε τθν πρϊτθ υποβρφχια 
ςφνδεςθ μεταξφ Νζασ Τόρκθσ και του Νθςιοφ των 
Κυβερνθτϊν.

• Με τθν ευρφτερθ εγκατάςταςθ αυτοφ του 
τθλεπικοινωνιακοφ μζςου δθμιουργικθκε και το 
επάγγελμα του τθλεγραφθτι και παράλλθλα ιδρφκθκαν 
ςχολζσ για τθν εκπαίδευςι τουσ.



Σο μορςικό αλφάβθτο

Ο Κώδικασ Μορσ είναι 
μια μζκοδοσ για 
μετάδοςθ 
πλθροφορίασ με 
τελείεσ και παφλεσ



Ανάλυςθ τθσ ςυςκευισ



Η εξζλιξθ του…

• Κακϊσ, λοιπόν, τελειοποιικθκε ο ενςφρματοσ 
τθλζγραφοσ και οι δυνατότθτζσ του 
χρθςιμοποιικθκαν ςτο ζπακρο 
δθμιουργικθκε θ ανάγκθ καταςκευισ μιασ 
ςυςκευισ που κα μποροφςε να μεταφζρει 
ιχουσ και πάνω από όλα τθν ανκρϊπινθ 
ομιλία



ιμερα…

• ιμερα ςχεδόν παντοφ χρθςιμοποιοφνται 
ςυςκευζσ που μετατρζπουν αυτόματα τα 
ςιματα Μορσ ςε αλφάβθτο.

• Με τθν εφεφρεςθ του αςφρματου το 
αλφάβθτο Μορσ χρθςιμοποιικθκε και ςτθν 
αςφρματθ τθλεπικοινωνία



Τθλζφωνο (1876) Ο αςφρματοσ (1895) 
Ραδιόφωνo

δορυφόροι Ραδιοφάροσ

κινθτό τθλζφωνο Τθλεόραςθ

θλεκτρονικό ταχυδρομιο



Τέλος…


