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Ποιος ήταν ο εφευρέτης του τηλεφώνου
●Πως λειτουργεί
●Πως εξελίχθηκε το τηλέφωνο
●Το τηλέφωνο στις μέρες μας
●Πως θα είναι στο μέλλον



  



  

Ποιος ήταν ο εφευρέτης 
του τηλεφώνου

●Ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ Alexander 
Graham Bell γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 1847 
και πέθανε στις 2 Αυγούστου 1922 ήταν 
Σκωτσέζος επιστήμονας, εφευρέτης και 
μηχανικός, ο οποίος θεωρείται ως εφευρέτης 
του πρώτου πρακτικού τηλεφώνου.
●Γεννήθηκε στο Εδιμβούργο της Σκωτίας και 
ο πατέρας του ήταν ο Αλεξάντερ Μέλβιλ 
Μπελ.
●Ο νεαρός τότε Μπελ και τα δύο του αδέλφια 
εκπαιδεύτηκαν από τον πατέρα τους για να 
συνεχίσουν το έργο του.



  



  

●Πως λειτουργεί
●Το τηλέφωνο είναι μία συσκευή η οποία μεταφέρει 
τον ήχο μέσω ηλεκτρικών σημάτων. 
● Η συσκευή αυτή αποτελείται από πομπό και δέκτη 
και συνδέεται με καλώδιο με το τηλεφωνικό κέντρο.
● Ο πομπός έχει μέσα σ' ένα σωλήνα μια μετάλλινη 
πλάκα μπροστά σε ηλεκτρομαγνήτη. 
●Μόλις ακουστεί η φωνή μας επάνω στην πλάκα, 
αυτή αρχίζει να κάνει παλμικές κινήσεις ισχυρές ή 
αδύνατες, ανάλογα με τον τόνο που έχει η φωνή 
μας, που επηρεάζουν τον ηλεκτρομαγνήτη.
● Με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, τα 
ηχητικά κύματα περνούν από το καλώδιο και 
φτάνουν στο δέκτη .



  



  

●Πως εξελίχθηκε το 
τηλέφωνο

●Μετά την εφεύρεση όμως του 
μικροφώνου , το τηλέφωνο άρχισε να 
εξελίσσεται και να χρησιμοποιείται για 
τη σύνδεση μακρινών αποστάσεων. 
●Το μικρόφωνο αυτό περιλάμβανε μικρή 
ράβδο από άνθρακα η οποία 
περιβαλλόταν από δυο στρώματα 
άνθρακα. Στην αρχή μικρόφωνο και 
ακουστικό ήταν τοποθετημένα μαζί.
● Το τηλέφωνο πέρασε διάφορες εξελίξεις 
για να φτάσει στη σημερινή του μορφή.



  



  

●Το τηλέφωνο στις μέρες 
μας

●Το τηλέφωνο στις μέρες μας έχει 
αλλάξει πολύ από τα παλαιότερα 
χρόνια.
●Παλαιότερα ο μηχανισμός του 
τηλεφώνου ή ταν αρκετά πιο 
περίπλοκος από τα σημερινά χρόνια.
● Για παράδειγμα στα παλαιότερα 
χρόνια τα τηλέφωνα είχαν μεγαλύτερο 
μηχανισμό και όγκο.
● Στις σημερινές εποχές τα τηλέφωνα 
είναι πιο ελαφριά και λεπτά. 



  



  

●Πως θα είναι στο μέλλον
●Δεξιότητες τους που ξεπερνούν ή έστω 
θα είναι συγκρίσιμες με αυτές των 
ανθρώπων, θα έχουν τα έξυπνα 
τηλέφωνα του μέλλοντος!
● Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο 
κολοσσός πληροφορικής και 
τεχνολογίας IBM, ο οποίος υπόσχεται 
πως μέσα σε μια πενταετία, τα έξυπνα 
τηλέφωνα θα έχουν δυνατότητες των 5 
ανθρώπινων αισθήσεων, της όρασης, 
της ακοής, της όσφρησης, της γεύσης 
αλλά και της αφής!
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