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Το περιεχόµενο του βιβλίου είναι σύµφωνο µε το πλαίσιο του προγράµµατος 
σπουδών, το οποίο προτάθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και εγκρίθηκε από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές τις βασικές αρχές 
λειτουργίας των αεροπορικών κινητήρων, να κατανοήσουν τη λειτουργία των 
διάφορων συστηµάτων τους και να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται 
για τη συναρµολόγηση, την επιθεώρηση, την επισκευή και την επανασυναρµολόγηση 
των κινητήρων και των συστηµάτων τους. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µε τη 
µελέτη των θεωρητικών εδαφίων αλλά και µε τις κατάλληλες εργαστηριακές 
ασκήσεις που συνοδεύουν και συµπληρώνουν την ύλη του κάθε κεφαλαίου.  

Η ύλη του µαθήµατος είναι κατανεµηµένη σε δύο κεφάλαια, τα οποία 
ανταποκρίνονται στους επιδιωκόµενους στόχους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην 
αρχή του κάθε κεφαλαίου. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθονται ανακεφαλαίωση 
και ερωτήσεις που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους σπουδαστές να κατανοήσουν τη 
διδακτέα ύλη. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια αναδροµή στην ιστορική εξέλιξη των εµβολοφόρων 
κινητήρων, στις αρχές θερµοδυναµικής που διέπουν τη λειτουργία τους καθώς και 
περιγραφή των διαφόρων τύπων εµβολοφόρων κινητήρων και του τρόπου 
λειτουργίας αυτών και των συστηµάτων τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους αεριοστρόβιλους κινητήρες, την 
ιστορική εξέλιξή τους, τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους καθώς και 
περιγραφή των διαφόρων τύπων κινητήρων. Επίσης περιγράφονται αναλυτικά τα 
µέρη που τους αποτελούν και ο ρόλος τους στην λειτουργία ενός αεριοστρόβιλου 
κινητήρα.  

Οι συγγραφείς του βιβλίου αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την εµπιστοσύνη που τους επέδειξε µε την ανάθεση της 
συγγραφής του βιβλίου αυτού και τους κριτές για τις εύστοχες και εποικοδοµητικές 
παρατηρήσεις τους. Ιδιαιτέρως αναγνωρίζεται επίσης η συµβολή της Επιχειρησιακής 
Μονάδας Συντήρησης Αεροκινητήρων της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας. 
Τέλος, οι συγγραφείς θέλουν να ευχαριστήσουν τις οικογένειές τους για την αµέριστη 
συµπαράσταση και κατανόηση. 

 

 

       Οι συγγραφείς 
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