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ΛΙΣΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

• Πως λειτουργούν?

• Ιστορία κινητών τηλεφώνων

• Ανακύκλωση

• Κίνδυνοι από την χρήση τους

• Οι γνωστότερες εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας

• Τι προσφέρουν τα κινητά στις μέρες μας

• Βιβλιογραφία 



Πώς λειτουργούν?

• Τα κινητά τηλέφωνα είναι φορητές 
ηλεκτρονικές συσκευές μεγάλης 
εμβέλειας που χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία των κυψελών(cell). 
Ειδικότερα  χρησιμοποιούν ένα 
δίκτυο από ειδικευμένες βάσεις 
σταθμών γνωστές ως cell sites.



ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

• 1947 - Γεννιέται η ιδέα του 
κινητού τηλεφώνου, όταν οι 
επιστήμονες των AT&T(Cingular) 
συνειδητοποιούν ότι ένας πομπός 
μικρής εμβέλιας μπορεί να 
μεταμορφωθεί σε πομπό μεγάλης 
εμβέλειας συνδέοντας πολλές 
<<κυψέλες>> ενός τοπικού δικτύου.

• 1950s - Διαδίδονται τα τηλέφωνα 
στο αυτοκίνητο. Το 1954 o 
businessman με το γελοίο όνομα 
Larrabee πραγματοποιεί μια 
κλήση από το τηλέφωνο της 
λιμουζίνας του.

• 1970s - Οι Rich&famous στη 
Βρετανία εμφανίζονται όλο και 
περισσότερο να χρησιμοποιούν 
τηλέφωνο στο αυτοκίνητο. 

1. NEC Cellstar 500 series 
(1992)
2. Nokia 2110 series (1994)
3. Nokia 5120 (1998)
4. Kyocera 2135 (2002)
5. Audiovox CDM8300 (2002)
6. Samsung SCH-A650 (2004)



• 1973 - Ο Dr. Martin Cooper της 
Motorola κάνει το πρώτο 
τηλεφώνημα στον ανταγωνιστή του 
Joel Engel(AT&T Bell Labs) 
περπατώντας στους δρόμους της 
Νέας Υόρκης χρησιμοποιώντας το 
Motorola DynaTAC.

• 1979 - Αρχίζει η λειτουργία του 
πρώτου εμπορικού δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας στο Τόκιο.

• 1983 - Ο Dr. Martin Cooper
παρουσιάζει το DynaTAC 8000X
που στοιχίζει 2,500$.

• 1984 - Παρά της τσιμπημένες τιμές 
των κινητών τηλεφώνων περίπου 
300.000 άνθρωποι στον κόσμο 
έχουν στην κατοχή τους ένα.

• 1989 - Η Motorola παρουσιάζει το 
MicroTac. Έκπληκτοι αφελείς 
τρέχουν να αποκτήσουν το τηλέφωνο 
θαύμα που δεν είναι δύσκολο στην 
χρήση και κυρίως στην μεταφορά. 



• 1990 - Έρχεται η δεύτερη γενιά 
κινητής τηλεφωνίας (2G) 
συμπεριλαμβανομένου του GSM
και στις ΗΠΑ πραγματοποιείται 
το πρώτο ψηφιακό τηλεφώνημα 
από κινητό.

• 1991 - Η Ευρώπη ακολουθεί το 
παράδειγμα των ΗΠΑ καθώς 
ανοίγει το πρώτο GSM ευρωπαϊκό 
δίκτυο.

• 1992 - Κυκλοφορεί το περίφημο 
Νοκια 101 και κλέβει τις 
εντυπώσεις.

• 1996 - Λανσάρεται στην αγορά το 
Motorola StarTAC το πρώτο 
Clamshell κινητό και το μικρότερο 
της εποχής του. Λίγο αργότερα, 
Βραβεύεται ως ένα από τα 50 
σημαντικότερα gadgets του 
δεύτερου μισού του 20ου αιώνα.

• 1999 - Το Matrix κάνει διάσημα 
τα κινητα μπανάνα 7110 και 8110. 
Ποτέ άλλοτε τα κινητά της Nokia
δεν ήταν τόσο δημοφιλή.



• 2000 - Ξεκινά η λειτουργία των 3G
δικτύων τα οποία επιτρέπουν στους 
συνδρομητές να μεταφέρουν 
τεράστιες ποσότητες data ασύρματα 
και να κάνουν βιντεοκλήσεις. Ωστόσο 
κανένας δεν κάνει το τελευταίο.

• 2001 - Κυκλοφορεί το SE T68 το 
πρώτο μαζικό έγχρωμο κινητό. 

• 2004 - Οι πωλήσεις των ringtones
φέτος ξεπερνούν τα 2,5 δις.$.

• 2007 - Σήμερα περίπου 1,3 δις 
άνθρωποι έχουν κινητό δηλαδή το 
1/5 του πληθυσμού της Γής



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Υπάρχουν περισσότερα από 500 
εκατομμύρια σε χρήση κινητά 
τηλέφωνα στις Η.Π.Α στα ράφια  
ή στις χωματερές , και άλλα 125 
εκατομμύρια θα προστεθούν στα 
ράφια και στις χωματερές αυτό το 
χρόνο. Αυτό πρόβλημα μεγαλώνει 
σε ένα βαθμό όπου 2 εκατομμύρια 
κινητά κάθε εβδομάδα 
προσθέτοντας τόνους τοξικών 
αποβλήτων στις χωματερές 
καθημερινά. 



Αυτό το βουνό από τοξικά 
απόβλητα θέτει έναν μεγάλο 
κίνδυνο στο περιβάλλον, και μια 
εξίσου μεγάλη ευκαιρία να μπουν 
σε κανάλια ανακύκλωσης των 
υλικών που αποτελούνται.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης του 
πανεπιστημίου Rice, σε 
συνεργασία με το Student 
Recycling Council (SRC), 
οργάνωσαν μια εκστρατεία 
ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων 
το Μάιο του 2005. Και είναι στην  
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν   
ότι κατά την περίοδο αυτών των 
τριών εβδομάδων η Rice 
community μαζέψανε 136 κινητά 
τηλέφωνα για ανακύκλωση.



Επίσης κατά τη διάρκεια αυτής 
της εκστρατείας κινητών 
τηλεφώνων, επίσης μαζευτήκαν 
περίπου 20 κιλά αντάπτορες και 
φορτιστές. Καθώς το μηχάνημα 
ανακύκλωσης δεν μπορούσε να 
αντέξει αυτά τα αντικείμενα, τα 
παραδώσανε στο Department of 
Electrical και Computer 
Engineering για να 
ξαναχρησιμοποιηθούν σε 
εργαστήρια.



Κίνδυνοι από την χρήση τους

Από την εισαγωγή των κινητών 
τηλεφώνων στη ζωή μας, έχουν 
δημιουργηθεί ανησυχίες για τις 
επιπτώσεις στην υγεία από τη 
συχνή χρήση. Όσο επεκτείνεται η 
χρήση των κινητών τηλεφώνων, 
από το 1998 στη Φιλανδία και 
από το 1999 στη Σουηδία, τη 
Δανία και τη Νορβηγία, οι 
Σκανδιναβικές υγειονομικές 
αρχές έχουν αρχίσει μεγάλης 
διάρκειας έρευνες για την 
επίδραση της ακτινοβολίας των 
κινητών τηλεφώνων στους 
ανθρώπους, και ιδιαίτερα στα 
παιδιά.         



• Πολυάριθμες μελέτες έχουν 
ανακοινωθεί και οι πιο πολλές δεν 
αναφέρουν σημαντική συσχέτιση 
μεταξύ της χρήσης του κινητού 
τηλεφώνου και της υγείας του 
ανθρώπου. Μόνο μία μελέτη του 
International Agency for Research 
on Cancer με 4.500 χρήστες έδειξε 
συσχέτιση στατιστικά σημαντική 
μεταξύ καρκίνου και κινητού 
τηλεφώνου.  

• Μελέτες που έχουν γίνει σε 
πειραματόζωα (κουνέλια) που 
εκτέθηκαν σε υψηλές δόσεις 
ακτινοβολίας, απέδειξαν ότι μπορούν 
να προκαλέσουν καταρράκτη. Αυτό 
είναι αποτέλεσμα της θερμικής 
ενέργειας της ακτινοβολίας.



ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

• Nokia

• Sony Ericsson

• LG

• Motorola

• Samsung 



ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ?

• Ομιλία
O λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν.

• SMS
Μηνύματα κειμένου.

• ΜΜS
Μηνύματα εικόνας και ήχου.

• Φωτογραφική μηχανή-Βίντεο
Προσφέρουν φωτογραφίες και βίντεο πολύ καλής 
ανάλυσης.

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

• Ανταλλαγή δεδομένων.
Μέσω Bluetooth και υπέρυθρες.

• Και κάποια άλλα λίγα σύστημα GPS. 



• Βίντεο κλήση από τα 3G κινητά.

• Ραδιόφωνο.

• Πρόγραμμα για την αναπαραγωγή μουσικής.

• Και άλλα.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι πληροφορίες είναι από:

• Την ιστοσελίδα Wikipedia(Ελληνική και Αγγλική)

• Και από άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου. 



Τελικά τα κινητά τηλέφωνα είναι εύχρηστα γιατί έχουν πολλές λειτουργίες. 
Αλλά η χρήση τους πρέπει να γίνεται με μέτρο, γιατί ακόμα οι έρευνες 
συνεχίζονται για τυχόν επιπτώσεις από τη λειτουργία τους στον ανθρώπινο 
οργανισμό. 
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