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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των αισθητήριων 

πίεσης και θερμοκρασίας και η αξιοποίηση τους σε διάφορες  εφαρμογές και την 

μελέτη των συστημάτων προσαρμογής. Στα παρακάτω κεφάλαια  θα κάνουμε μια 

αναλυτική ερεύνα της χρησιμότητας αυτών των αισθητήρων  σε διάφορες εφαρμογές . 

 

Στο 1ο κεφάλαιο   γίνεται μια ιστορική αναδρομή για την χρήση των 

αισθητήρων και δίνεται ο  γενικός ορισμός  του αισθητήρα και κατηγοριοποιεί τους 

αισθητήρες σε ενεργούς και παθητικούς αλλά και σε απολυτούς και σχετικούς. 

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά των χαρακτηριστικών των 

αισθητήρων  που χωρίζονται σε στατικά και δυναμικά   και δίνονται οι ορισμοί   και 

για περαιτέρω επεξήγηση και  τα κατάλληλες γραφικές παραστάσεις . 

Επιπλέον δίνεται μια κατηγοριοποίηση των αισθητήρων σε αισθητήρες 

μηδενικής,πρώτης και δεύτερης τάξης. 

Στο κεφάλαιο  3 της πτυχιακής εργασίας δίνονται αναφορές και οι επεξηγήσεις 

διάφορων φαινομένων  και παρατηρήσεων στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του 

εκάστοτε αισθητήρα .Σε πρακτικό επίπεδο μπορεί αυτά τα φαινόμενα να είναι ένας 

παράγοντας που να μας περιορίζει σε κατασκευαστικό επίπεδο αλλά και  ως προς την  

επιλογή του κατάλληλου αισθητήρα για την συγκεκριμένη εφαρμογή. 

Στο κεφάλαιο  4 γίνονται αναφορές σε διαφορά είδη αισθητήριων 

θερμοκρασίας. Τα αισθητήρια αυτού του τύπου  μπορούν να μετρήσουν την 

θερμοκρασία μια εξεταζόμενης περιοχής ή σώματος ώστε να εξάγουμε τα απαραίτητα 

δεδομένα  για την εκάστοτε εφαρμογή .Επιπλέον  γίνεται περαιτέρω ανάλυση  σε 

διαφορά  είδη  αισθητήρια θερμοκρασίας   ως προς την κατασκευή ,την χρήση , τα 

πλεονεκτήματα  και μειονεκτήματα αλλά και τους περιορισμούς που θα έχουν έναντι 

των υπολοίπων  αισθητήρων. 

Στο κεφάλαιο 5 γίνονται αναφορές  για τους αισθητήρες  που για να εξαγωγή 

συμπερασμάτων μετράνε το μέγεθος της  πίεσης. 

 Όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο  έτσι και σε αυτό  γίνεται η αναφορά διάφορων 

ειδών μετρητικών διατάξεων και επιπλέον δίνεται  ο τρόπος κατασκευής 

,πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα των διατάξεων αυτών αλλά και τους περιορισμούς 

τους ως προς την εκάστοτε εφαρμογή . 

Στο κεφάλαιο 6  γίνεται λεπτομερής αναφορά στα συστήματα προσαρμογής 

σήματος.  Αρχικά αναφέρουμε τις βασικές  μεθόδους για την  τροποποίηση του 

σήματος  ώστε να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για την εκάστοτε εφαρμογή. 

Επιπλέον  γίνεται μια εκτενής ανάλυση  των διατάξεων που θα μας επιτρέψουν  την 

μετατροπή  του  σήματος  ώστε να γίνεται αντιληπτό από την μετρητική διάταξη. Αυτό 

επιτυγχάνεται   με διάφορους τρόπους όπως την ενίσχυση τους σήματος  με χρήση των 

κατάλληλων διατάξεων (τελεστικοί ενισχυτές ) αλλά και η μετατροπή του σήματος από 
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μια μορφή σε  μια άλλη μέσο χρήσης μετατροπέων. Ένας άλλος παράγοντας που θα 

εξετάσουμε είναι  χρήση φίλτρων στις εξόδους των μετρητικών διατάξεων για τον 

περιορισμό παρεμβολών που θα επηρεάσουν το σήμα και αρά την μέτρηση που θα μας 

δίνεται .Επίσης γίνεται  αναλυτικά αναφορά στα είδη φίλτρων που χωρίζονται σε δυο 

βασικές κατηγορίες τα ενεργά και τα παθητικά φίλτρα. 

Στο κεφάλαιο 7 αναφέρουμε διαφορά παραδείγματα εφαρμογών που κάνουν χρήση 

αυτών των μετρητικών διατάξεων. Η χρήση αυτών των αισθητήριων δεν περιορίζεται 

σε μόνο ένα κλάδο αλλά είναι διαδεδομένα και χρήσιμα  σε διάφορες  εφαρμογές ως 

υποσυστήματα  η ακόμα ως κύρια συστήματα. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

 

Οι αισθητήρες έχουν πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή του ανθρώπου, οι πρώτοι 

αισθητήρες εμφανίστηκαν με τα πρώτα έμβια όντα και μάλιστα αποτελούσαν και 

αποτελούν όργανα τους. Καθώς με την χρήση τους μπορούν να  λαμβάνουν  

ερεθίσματα και να αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Τέτοια είδους  αισθητήρια 

είναι το αυτί και το μάτι, το πρώτο ανιχνεύει ηχητικά κύματα τα οποία ουσιαστικά 

αποτελούν κύματα πίεσης και το δεύτερο ανιχνεύει τμήμα του φάσματος της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Με την εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας δημιουργήθηκαν και διάφορα 

πρακτικά προβλήματα όπως για παράδειγμα ήταν η μέτρηση του όγκου και του βάρους 

τον αντικείμενων κάτι που οδήγησε τον άνθρωπο στο να δημιουργήσει το πρώτα 

συστήματα μέτρησης αλλά και τους πρώτους αισθητήρες. 

Αυτοί οι πρώτοι αισθητήρες ήταν μηχανικά όργανα μέτρησης. Ενδεικτικά 

μπορούμε να αναφέρουμε  τα θερμόμετρα που η λειτουργεία τους βασιζόταν στην 

ιδιότητα που έχουν διάφορα σώματα να διαστέλλονται ή να συστέλλονται και γενικά 

να μεταβάλουν σχήμα ή όγκο ανάλογα με την αυξομείωση της θερμοκρασίας. 

 Με την πάροδο τον χρόνων και την αύξηση της τεχνογνωσίας του ανθρώπου 

δημιουργήθηκαν οι πρώτοι ηλεκτρικοί αισθητήρες, οι οποίοι στην έξοδό τους έβγαζαν 

αναλογικό σήμα και μετέπειτα  με την ανάπτυξη της τεχνολογίας τον ημιαγωγών 

δημιουργήθηκαν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί αισθητήρες. 

Στην σημερινή εποχή οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλες της 

εφαρμογές. Από τα αυτοκίνητα και την βιομηχανία μέχρι και στις πιο απλές συσκευές, 

όπως στα ψυγεία για την ένδειξή της θερμοκρασίας. Τέλος εξαρτόμαστε πάρα  πολύ 

από τους αισθητήρες στην σύγχρονη εποχή κάτι που μπορεί να γίνει αντιληπτό από  τη 

όλο και ποιο εκτεταμένη χρήση των αισθητήρων σε κάθε νέο προϊόν. Ένα  πολύ 

εμφανές παράδειγμα που τεκμηριώνει αυτό τον ισχυρισμό είναι τα αυτοκίνητα, τα 

οποία στις αρχές της δεκαετίας του εξήντα είχαν μόνο δύο αισθητήρες ,έναν για την 

μέτρηση της θερμοκρασίας του ψυκτικού και έναν για την μέτρηση της στάθμης του 

καυσίμου, σε αντίθεση με τα σημερινά αυτοκίνητα που έχουν αισθητήρια μέχρι και για 

την διατήρηση της καμπίνας του αυτοκινήτου σε σταθερή θερμοκρασία .   

 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 

 

Ένα αισθητήριο είναι γενικά ένα αντικείμενο που μπορεί να αντιληφθεί 

συμβάντα ή αλλαγές στο περιβάλλον του.  

Συνεπώς ο αισθητήρας είναι μια συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους. Αυτή η ικανότητα τους προέρχεται από την 
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ιδιότητα τον αισθητήρων να έχουν σαν είσοδο ένα φυσικό μέγεθος και να παράγουν 

σαν έξοδο ένα ηλεκτρικό σήμα (εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι αισθητήρες μπορούν 

να παράγουν ως έξοδο τάση η ρεύμα) το οποίο εκφράζει  απόλυτα το εκάστοτε 

μετρούμενο μέγεθος . 

 

1.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ  

 

Οι αισθητήρες έχουν δύο διακριτούς τρόπους για την κατηγοριοποίησή τους. 

χωρίζονται σε δύο κατηγόριες : 

• Στους ενεργούς και τους παθητικούς αισθητήρες  

• Στους απόλυτους και  τους σχετικούς αισθητήρες  

 

1.3.1 ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  

 

Ενεργούς χαρακτηρίζουμε τους αισθητήρες που χρειάζονται τροφοδοσία από 

εξωτερική πηγή ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να μας αποδώσουν σήμα 

εξόδου. Αντίθετα οι παθητική αισθητήρες δεν χρειάζονται να τροφοδοτηθούν από πηγή 

για να μας αποδώσουν σήμα εξόδου καθώς έχουν την ιδιότητα να μετατρέπουν την 

ενέργεια του εισερχόμενου σήματος  στην μορφή του εξερχόμενου σήματος (η οποία 

μπορεί να είναι ρεύμα ή τάση). 

 

 

1.3.2 ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  

 

Αυτή η κατηγοριοποίηση  τον αισθητηρίων σχετίζεται με την αναφορά τις μέτρησης 

του αισθητήρα σε κάποια κλίμακα. 

  ¨Ένας αισθητήρας χαρακτηρίζεται ως απόλυτος όταν το σήμα που παράγει 

αναφαίρετε σε μία απόλυτη (η καλύτερα ακριβής) φυσική κλίμακα, η οποία είναι 

ανεξάρτητη από τις συνθήκες μέτρησης. 

Ένας αισθητήρας χαρακτηρίζεται ως σχετικός όταν το σήμα εξόδου του 

αναφέρεται σε μία ειδική κλίμακα τιμών (όπως στην περίπτωση του  μανομέτρου).  
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2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

 
Στους αισθητήρες  διακρίνουμε δύο κατηγορίες βασικών  χαρακτηριστικών τα 

χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με τα δομικά στοιχεία του αισθητήρα γνωστά ως 

στατικά χαρακτηριστικά και στα δυναμικά χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με τη 

αποκρισιμότητα τους. 

 

 

2.1 ΣΤΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

 

 Υπάρχουν γνωρίσματα στους αισθητήρες τα οποία εξαρτώνται αποκλειστικά 

και μόνο από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της κάθε διάταξης αισθητήρα. Είναι 

στοιχεία που παραμένουν σταθερά χωρίς να μεταβάλλονται από τα σήματα εισόδου 

της διάταξης.   

 Τα κυριότερα στατικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων είναι η συνάρτηση 

μεταφοράς του, η ακρίβεια, η διακριτική ικανότητα, και ο θόρυβος που εμφανίζει. Στις 

ενότητες που ακολουθούν γίνεται αναλυτική παρουσίαση των γνωρισμάτων αυτών 

αλλά και άλλων στατικών χαρακτηριστικών των αισθητήρων.  

 

2.1.1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

Η μαθηματική σχέση που περιγράφει τη σχέση εισόδου-εξόδου ενός αισθητήρα 

ονομάζεται συνάρτηση μεταφοράς. Η συνάρτηση μεταφοράς περιγράφει στο πεδίο 

συχνοτήτων την αλλαγή που προκαλεί ο αισθητήρας στο σήμα εισόδου δημιουργώντας 

το σήμα στην έξοδο του.  

Η συνάρτηση μεταφοράς παίζει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό του 

συστήματος προσαρμογής που πρέπει να συνδεθεί στην έξοδο του αισθητήρα.  

Μία συνάρτηση μεταφοράς μπορεί να έχει μία από τις ακόλουθες μορφές: 

 

• S a bs  ,γραμμική 

• lnS a b s  ,λογαριθμική 

• ksS a e  ,εκθετική 

• 
0 1

kS a a s   ,πολυωνυμική 

 

2.1.2 ΚΛΙΜΑΚΑ & ΕΥΡΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ 

 

Κάθε αισθητήρας έχει ως σκοπό να μετρήσει-ανιχνεύσει ένα σήμα το οποίο 

εφαρμόζεται στην είσοδο του. Το εύρος των τιμών που μπορεί να ανιχνεύσει η 

μετρητική διάταξη καλείται κλίμακα ή περιοχή τιμών εισόδου και ορίζεται ως το 



 

 
11 

σύνολο τιμών: min max( , )Range x x , ενώ η διαφορά της ελάχιστης από τη μέγιστη τιμή 

του αισθητήρα είναι το εύρος πλήρους κλίμακας εισόδου: max minx xSpan    

Στην περίπτωση που αναφερόμαστε στο σήμα ή στα σήματα που παράγει 

στην έξοδο του ο αισθητήρας τότε ορίζεται αντίστοιχα το εύρος πλήρους κλίμακας 

εξόδου: 
max minFSO y y  . 

 

 
Σχήμα 2.1 – Εύρος πλήρους εξόδου αισθητήρα 

 

2.1.3 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ  

 

Η ακρίβεια ορίζεται ως την απόκλιση  που παρουσιάζει το σήμα εξόδου σε 

σχέση με την πραγματική τιμή. Επειδή όμως ποτέ δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε 

ακριβός την πραγματική τιμή ενός μεγέθους η ακρίβεια αποδίδεται μέσο του σχετικού 

σφάλματος το οποίο αποδίδετε από την παρακάτω σχέση : 

 

 

 

( μετρούμενη τιμή - πραγματική τιμη )

πραγματική τιμή 
rese   
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Σχήμα 2.2 – τυπικό γράφημα ακρίβειας και προσέγγισης  

 

2.1.4 ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 

 

Μέσο της διαδικασίας της βαθμονόμησης μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη 

σωστή λειτουργεία ενός μετρητικού συστήματος καθώς και την αξιοπιστία των 

μετρήσεων. 

  Η βαθμονόμηση έχει  να κάνει με τις μονάδες στις οποίες βαθμολογείτε η 

κλίμακα εμφάνισης του οργάνου. Δηλαδή με ποιο απλά λόγια η βαθμονόμηση είναι η 

αντιστοίχιση του κάθε σήματος εξόδου ενός αισθητήρα σε μετρητικές μονάδες του υπό 

μέτρηση μεγέθους. 

  Υπάρχουν 2 τύποι βαθμονόμησης  η στατική και η δυναμική. 

 

•  ΣΤΑΤΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ 

Κατά την στατική βαθμονόμηση το σήμα εισόδου δεν μεταβάλετε ως 

προς το χρόνο.  

 

•  ΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ  

Κατά την δυναμική βαθμονόμηση το σήμα εισόδου μεταβάλετε ως προς 

το χρόνο. 

 

Επιπρόσθετα πρέπει να αναφερθεί ότι η διαδικασία της βαθμονόμησης απαιτεί 

ακριβή έλεγχο των παραμέτρων του υπό πιστοποίηση αισθητήρα ή μετρητικού 

συστήματος για αυτό το πιστοποιητικό βαθμονόμησης που συνοδεύει κάθε αισθητήρα 

αποτελεί τεκμήριο της σωστής λειτουργίας και της σωστής μέτρησης του.  
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Σχήμα 2.3 – ιδανική και πραγματική συνάρτηση μεταφοράς αισθητήρα 

 

 

2.1.5 ΣΦΑΛΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ  

 

Το σφάλμα βαθμονόμησης ορίζεται ως την απόκλιση της μέτρησης ενός 

συγκεκριμένου ερεθίσματος από έναν μη βαθμονομημένο αισθητήρα σε σχέση με έναν 

βαθμονομημένο αισθητήρα. Συγκεκριμένα η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων 

αποτελεί την απόλυτη τιμή του σφάλματος. 

 

 απόλυτο σφάλμα = βαθμονομημένος αισθητήρας - μη βαθμονομημένος αισθητήρας  

 

Οι μεταβολές της ύλης με την πάροδο του χρόνου αλλά και με τις συνθήκες 

περιβάλλοντος όπως θερμοκρασία, πίεση, υγρασία έχουν σαν συνέπια την 

απορρύθμιση ενός αισθητηρίου. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος οι 

κατασκευαστές αισθητηρίων συνιστούν τη βαθμονόμηση τους κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα.  
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Σχήμα 2.4 – διάγραμμα σφάλματος βαθμονόμησης 

 

2.1.6 ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ  

 

Θεωρώντας μία ακολουθία τιμών εισόδου x1,x2,…,xn η έξοδος του αισθητήρα 

θα είναι y1,y2,…,yn. Ένα φαινόμενο που παρατηρείται κατά την αντιστροφή των τιμών 

εισόδου δηλαδή xn,…,x2,x1 είναι η απόκλιση των τιμών εξόδου από την αναμενόμενη 

ακολουθία yn,…,y2,y1. Η απόκλιση αυτή καλείται υστέρηση του αισθητήρα. 

 Η υστέρηση μπορεί να ερμηνευτεί από διάφορους παράγοντες όπως η 

μηχανική τάση, η τριβή, αλλά και την μηχανική καταπόνησή που συσσωρεύεται από 

τη χρήση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας  ενός μετρητικού συστήματος η ενός 

αισθητήρα.  

 
Σχήμα 2.5 – καμπύλη υστέρησης  

-
 

Α
 

Α2 

S2 

Α2-Δ 

S1 

α1 
α 

Σφ
ά

λμ
α

 
β

α
θ

μ
ο

νό
μ

η
σ

η
ς 
 

Βαθμονομημ
ένος 

αισθητήρας  

Μη βαθμονομημένος 
αισθητήρας  
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2.1.7  Η ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ  

 

Σε αισθητήρες των οποίων η συνάρτηση μεταφοράς τους είναι γραμμική 

παρατηρείται το φαινόμενο της απόκλισης από αυτή τη ευθεία γραμμή για ένα εύρος 

ζευγών τιμών εισόδου-εξόδου. Αυτές τις περιοχές που ο αισθητήρας δεν ακολουθεί το 

γραμμικό νόμο αποτελούν τη μη-γραμμική περιοχή λειτουργίας του. 

Για να εξαλείψουμε το φαινόμενο αυτό εφαρμόζουμε μαθηματικές διορθώσεις  

όπως :  

 

• χάραξη ευθείας μέσο της μεθόδου ελάχιστον τετραγώνων  

• χάραξη της ευθείας μέσο σύνδεσης των άκρων της μη γραμμικής καμπύλης 

• χάραξη της ευθείας μεταξύ των μέγιστων της μη γραμμικής καμπύλης  

 
Σχήμα 2.6 καμπύλη με μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων 

 
Σχήμα 2.7  καμπύλη με μέθοδο σύνδεσης των άκρων  
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Σχήμα 2.8  καμπύλη με την μέθοδο σύνδεσης των μεγίστων   

 

2.1.8 Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ  

 

Η διακριτική ικανότητα ενός αισθητήρα αναφέρεται στη μικρότερη είσοδο ή 

μεταβολή στην είσοδο την οποία μπορεί να ανιχνεύσει. Αύξηση στη διακριτική 

ικανότητα ενός αισθητήρα συνεπάγεται και μικρότερο βήμα κβάντισης. 

 

2.1.9 Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

 

Εάν κατά τη διαδικασία διαδοχικών μετρήσεων ενός σταθερού ερεθίσματος 

λαμβάνουμε διαφορετικές μετρήσεις, τότε λέμε ότι έχουμε σφάλμα στην 

επαναληψιμότητα της μέτρησης. Η κύρια αιτία αυτού του φαινομένου είναι η εξάρτηση 

της μέτρησης από θερμοκρασιακούς παράγοντές αλλά και από την πλαστική 

παραμόρφωση των υλικών. 

 

Η μαθηματική έκφραση του σφάλματος επαναληψιμότητας ορίζεται από τη 

σχέση : 

 

δr= 100%
FS
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Σχήμα 2.9 καμπύλη σφάλματος επαναληψιμότητας    

 

 

 

2.1.10 Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ  

 

Εάν η τιμή εισόδου σε ένα αισθητήρα ξεπεράσει το όριο της περιοχής 

ανίχνευσης τότε η έξοδος του θα σταθεροποιηθεί στη μέγιστη δυνατή τιμή της χωρίς 

να μπορεί να παρακολουθεί τις μεταβολές εισόδου. Σε αυτήν την κατάσταση ο 

αισθητήρας λειτουργεί στην περιοχή του κορεσμού και δεν μπορεί να παράγει 

αξιόπιστες μετρήσεις. 

.  

Σχήμα 2.10  σημείο εμφάνισης κορεσμού    
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2.1.11 Η ΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ  

 

Ένα φαινόμενο που παρατηρούμε στους αισθητήρες όταν το σήμα εισόδου 

κινείται γύρω από την περιοχή του μηδενός είναι η αδυναμία του να παράγει σήμα στην 

έξοδο. Αυτή η περιοχή τιμών για το σήμα εισόδου ονομάζεται νεκρή ζώνη. Η νεκρή 

ζώνη ενός αισθητήρα εξαρτάται κυρίως από τα χαρακτηριστικά του και τα υλικά τα 

οποία έχουν χρησιμοποιηθεί από τον κατασκευαστή. 

 

 

 
Σχήμα 2.11 καμπύλη εμφάνισης νεκρής ζώνης  

 

2.1.12 Η ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΙΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ 

 

Σύμφωνα με το θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος εάν στην έξοδο του 

αισθητήρα συνδέσουμε μία ηλεκτρονική διάταξη τότε για να έχουμε μέγιστη μεταφορά 

ισχύος στη διάταξη αυτή θα πρέπει να έχουμε προσαρμογή φορτίου. Έτσι λοιπόν η 

σύνθετη αντίσταση εξόδου (εμπέδηση) ενός αισθητήρα είναι ένα κύριο 

χαρακτηριστικό του που πρέπει να γνωρίζουμε. 

 

2.1.13 Η ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ  

 

Παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στην περίπτωση χρήσης 

ενεργών αισθητήρων είναι η απαιτούμενη τιμή τάσης και ρεύματος για την λειτουργεία 

του. Τυπικές τιμές τάσης είναι συνήθως τα 3.3, 5, 10, 12 Volt, ενώ αντίστοιχα για το 

ρεύμα είναι οι 50, 100, 200 μA, 1  mA. 
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2.1.14 Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ  

 

Η ικανότητα ενός αισθητήρα να λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες 

για μία δεδομένη χρονική περίοδο ή έναν δεδομένο αριθμό κύκλων λειτουργείας, 

παραμένοντας πάντα εντός  των πλαισίων των προδιαγραφών που έχουν ορισθεί από 

τον κατασκευαστή. 

 

2.1.15 ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 

 

Ως ελάχιστο σήμα κατωφλίου ενός αισθητήρα καλούμε εκείνη την τιμή του 

ερεθίσματος εισόδου που απαιτείται από τον αισθητήρα ώστε να ανιχνεύσει το 

ερέθισμα και να ανταποκριθεί σε αυτό. Ενδεικτική περίπτωση είναι η χρήση πύλης 

πυριτίου σε σχέση με μια πύλη γερμανίου στην κατασκευή ψηφιακών κυκλωμάτων 

καθώς η ορθή τάση πόλωσης διαφέρει. 

 

2.1.16 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ  

 

Η καθυστέρηση ή αλλιώς ο χρόνος απόκρισης  αποτελεί τη χρονική διάρκεια 

που απαιτείται από έναν αισθητήρα για να αντιληφθεί μια αλλαγή στην είσοδο του και 

να δημιουργήσει το αντίστοιχο σήμα στην έξοδο του. Ο χρόνος απόκρισής μετριέται 

συνήθως σε κλάσματα του δευτερολέπτου. 

 

 
Σχήμα 2.12  καμπύλη χρόνου απόκρισης  

 

2.1.17 ΘΟΡΥΒΟΣ  

 

Ως θόρυβο  ορίζουμε ένα τυχαίο σήμα το οποίο μπορεί να προστεθεί κατά την 

διάρκεια της μέτρησης ενός επιθυμητού σήματος στην είσοδο και να προκαλέσει 

αλλοίωση της μέτρησης. Ο θόρυβος πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν αν το ενεργειακό 

του περιεχόμενο είναι συγκρίσιμο με αυτό του σήματος εισόδου. 
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 Η πηγή του θορύβου μπορεί να οφείλεται σε πολλές αιτίες με την κυριότερη 

τον θερμικό θόρυβο τον στοιχείων (θόρυβος Johnson). Τέλος το φάσμα του θορύβου 

έχει να κάνει με την κατασκευή του κάθε αισθητήρα και διαφέρει από τον ένα 

αισθητήρα στον άλλον.  

 

2.1.18 ΟΛΙΣΘΗΣΗ  

 

Με τον όρο ολίσθηση αναφερόμαστε στο φαινόμενο της αλλαγής της 

ευαισθησίας του αισθητήρα. Η ολίσθηση μπορεί να οφείλεται σε περιβαλλοντικές 

παραμέτρους όπως η θερμοκρασία λειτουργείας, η υγρασία, η πίεση κ.τ.λ. οι οποίες 

επιδρούν αρνητικά στην εξαγωγή αξιόπιστης μέτρησης. Ακόμα μπορεί να οφείλεται 

στην αλλοίωση των χαρακτηριστικών του αισθητήρα με την πάροδο του χρόνου λόγο 

διάβρωσης, ρύπανσης, γήρανσης κ.τ.λ. τότε το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζεται ως 

μακροχρόνια ολίσθηση (long term drift). Ακόμα υπάρχει περίπτωση το όργανο 

μέτρησης μας να μπορεί να μεταβάλει με έναν τρόπο τη θέση ηρεμίας του ώστε να 

μηδενίσει την ολίσθηση του αισθητήρα  σε αυτή τη περίπτωση λέμε ότι έχουμε 

μηδενική ολίσθηση (zero drift).  

 

 

Σχήμα 2.13 καμπύλη ολίσθησης σε ελατήριο συστήματος ζυγού  
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Σχήμα 2.14 ολίσθηση λόγο μεταβολής θερμοκρασίας    

 

2.1.19 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

Είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να έρθει σε πέρας ώστε ο αισθητήρας να 

μπορεί να μετρήσει σύμφωνα με τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του τα οποία μας 

έχει εγγυηθεί ο κατασκευαστής. Η διαδικασία λήψης μετρήσεων κατά την διάρκεια του 

χρονικού διαστήματος τις προθέρμανσης εισάγει ένα σημαντικό σφάλμα στα 

μετρούμενα μεγέθη ή φαινόμενα.  

 

2.2 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

 

Τα δυναμικά χαρακτηριστικά περιγράφουν τη συμπεριφορά του αισθητήρα 

μεταξύ της στιγμής κατά την οποία το σήμα εισόδου μεταβάλλεται έως την στιγμή κατά 

την οποία το σήμα εξόδου σταθεροποιείται ξανά. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι τα 

δυναμικά χαρακτηριστικά ισχύουν για ένα εύρος συνθηκών λειτουργίας του αισθητήρα 

σε περίπτωση που ο αισθητήρας βρεθεί να λειτουργεί εκτός αυτού του εύρους τότε τα 

δυναμικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να μεταβληθούν. 

Για να μελετήσουμε τα δυναμικά χαρακτηριστικά κρίνεται αναγκαίο να 

επιλέξουμε έναν αισθητήρα ως προς την συνάρτηση μεταφοράς του. Για αυτό το λόγο 

υποθέτουμε ότι έχουμε έναν γραμμικό αισθητήρα (τον οποίο και επιλέξαμε λόγο τις 

απλότητας του) ο οποίος μάλιστα έχει ιδιότητες που δεν μεταβάλλονται με την πάροδο 

του χρόνου. 
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Η σχέση σήματος εισόδου και εξόδου περιγράφεται από την ακόλουθη εξίσωση : 

 

1 1

1 1 1
1 1 1 1

n n m m

dn dn qo dqo dmqi bm qi dq
an an a ao qo bm bm b bo qi

dt dt dt dt dt dt 

 
              

 

Όπου qi kai q0  τα σήματα  εισόδου και εξόδου αντιστοίχως και a0 ……an , b0 

……bn σταθερές. Αν περιοριστούμε στην περίπτωση κατά την οποία το σήμα εισόδου 

είναι κλιμακωτή συνάρτηση τότε η εξίσωση λαμβάνει την ακόλουθη απλούστερη 

μορφή  

 

1

1
1 1

n n

dnqo dn qo dqo
an an a ao qo bo qo

dt dt dt


        

 

Αυτή η μορφή μπορεί να απλουστευτεί  περισσότερο για τις ακόλουθες 3 

περιπτώσεις: 

 

• Αισθητήρας μηδενικής τάξης  

• Αισθητήρας πρώτης τάξης  

• Αισθητήρας δεύτερης τάξης  

 

2.2.1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΤΑΞHΣ  

 

Αισθητήρας μηδενικής τάξεως είναι εκείνος του οποίου οι συντελεστές α1 ….. 

αn  είναι μηδέν  και μόνο ο α0  είναι διάφορος του μηδενός. 

Με βάση αυτή την περίπτωση η εξίσωση λαμβάνει την μορφή : 

 

bo
ao qo bo qi qo qi K qi

ao
     

 

Όπου Κ σταθερά  η οποία μάλιστα αποτελεί την ευαισθησία του αισθητήρα. 

 

2.2.2 ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ  

 

Πρόκειται για αισθητήρα του οποίου η συμπεριφορά μπορεί να περιγράφει από 

την εξής εξίσωση : 

1
dqo

ao qo bo qi
dt

    

Θεωρούμε  
d

D
dt

  και η παραπάνω εξίσωση παίρνει την ακόλουθη μορφή : 

 

1 Dqo ao qo bo qi    
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Από την οποία προκύπτει ότι :  

1
1

bo
qi

aoqo
a

D
ao





 

 

 

Αν ορίσουμε ως Κ= bo/ao την στατική ευαισθησία και  Τ=α1 / α0  την σταθερά 

χρόνου του αισθητήρα η εξίσωση γράφεται : 

 

1

K qi
qo

T D



 

 

2.2.3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ  

 

Ο αισθητήρας δεύτερης τάξης περιγράφεται από την εξίσωση της μορφής : 

 

2
2 2

1
d qo dqo

a a ao qo bo qi
dt dt

    

 

Χρησιμοποιώντας το σύμβολο D το οποίο είναι το σύμβολο του τελεστή η 

εξίσωση παίρνει την παρακάτω μορφή : 

 
2

2 1a D qo a Dqo ao qo bo qi    

 

Και έπειτα καταλήγουμε στην παρακάτω τελική μορφή : 

 

22

1
2 2

22
1o

bo qi qo K

D e Da a D a D qi

 

 
 

 

 

Η οποία μάλιστα αποτελεί τυπικοί εξίσωση αισθητήρα δευτέρας τάξεως.  

Όπου :  

Στατική ευαισθησία 
b

a




   

Μη αποσβησμένη φυσική συχνότητα 
2





  

Λόγος απόσβεσής  
1

2 2

a
e

ao a
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3 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 

 

3.1 ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Η ειδική θερμοκρασία και η θερμοχωρητικότητα χαρακτηρίζουν την ικανότητα 

του υλικού να απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον. Η απορρόφηση θερμότητας 

από το περιβάλλον έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμικής δόνησης των δομικών 

μονάδων του υλικού. Το μέγεθος πολλών υλικών αυξάνεται ελαφρώς καθώς 

θερμαίνεται. Αυτή η θερμική διαστολή είναι αποτέλεσμα της αύξησης της απόστασης 

μεταξύ των κέντρων και των παρακειμένων δομικών μονάδων καθώς η θερμική 

δόνηση των μεμονωμένων δομικών μονάδων αυξάνεται με την αύξηση της 

θερμοκρασίας. 

Κατά την ροή θερμότητας δια μέσου ενός υλικού η θερμική αγωγιμότητα είναι 

η σταθερά αναλογίας μεταξύ του ρυθμού ροής θερμότητας και της κλίσης της 

θερμοκρασίας. Είναι δυνατόν να υπάρχουν μηχανικές συνέπειες από την ροή 

θερμότητας στα υλικά. Μια από αυτές τις συνέπειες μπορεί να είναι το φαινόμενο του 

θερμικού σοκ. Το θερμικό σοκ μπορεί να επιφέρει στα υλικά την  καταστροφή  τους 

από την απότομη  μεταβολή της θερμοκρασίας , όπως συνήθως και κατά την απότομη 

ψύξη. 

 

 
 

Σχήμα 3.1 – Παράδειγμα θερμικής αγωγιμότητας μεταλλικού αγωγού υπό την επίδραση πηγής 
θερμότητας 

 

Αυτό το φαινόμενο το εκμεταλλευόμαστε σε διατάξεις  μέτρησης πίεσης με 

χρήση θερμού ελάσματος ή αλλιώς μέθοδος pirani, που βασίζεται στο φαινόμενο  κατά 

το οποίο η θερμική αγωγιμότητα ενός υλικού συσχετίζεται με την πυκνότητα αυτού 

του υλικού, η οποία εξαρτάται άμεσα από την πίεση που βρίσκεται στο υλικό. 
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3.2 ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Οι θερμοχωρητικοί αισθητήρες βασίζονται για την λειτουργία τους στο 

φαινόμενο  της θερμοχωτηκότητας.  Η περαιτέρω ανάλυση τους γίνεται στο κεφάλαιο  

για τους θερμοχωρητικούς αισθητήρες. 

Η  έννοια του φαινομένου της θερμοχωρητικότητας ενός υλικού είναι το ποσό 

της ενέργειας που απαιτείται για την ανύψωση της θερμοκρασίας του κατά 1 βαθμό 

κελσίου.  

Ο γενικός συμβολισμός της θερμοχωρητικότητας στο σύστημα SI  είναι το 

αγγλικό γράμμα  C και ως γενικό τύπο έχει : 

Q
C 


 

 To γράμμα Q  είναι η ποσότητα της θερμότητας που προκαλεί την μεταβολή 

της θερμοκρασίας T . 

Η θερμοχωρητικότητα εξαρτάται από την μάζα του υλικού. Συνήθως το 

μέγεθος αυτό αναφέρεται ανά γραμμοάτομο  για τα στοιχεία η ανά  γραμμομόριο για 

την περίπτωση που αναφερόμαστε σε ενώσεις. Επιπλέον ο συμβολισμός στις 

αντίστοιχες  μονάδες είναι J g atom K   ή J mol K . 

Για περισσότερο πρακτικούς σκοπούς το μέγεθος που χρησιμοποιείται είναι η 

ειδική θερμότητα. 

Ως ειδική θερμότητα ορίζεται το ποσό της θερμικής ενέργειας που χρειάζεται  

για να ανέλθει η θερμοκρασία της μονάδας  της μάζας της ουσίας (g ή Κg) κατά ένα 

βαθμό  Κέλβιν. Σε αυτήν την περίπτωση  το μέγεθος της θερμοχωρητικότητας 

συμβολίζεται με το γράμμα c και ο τύπος με τον οποίο ισούται είναι ο εξής : 

q
c

m T



 

. 

 Οι ποιο συνήθης τρόποι υπολογισμού τους μεγέθους της θερμοχωρητικότητας 

ή της ειδικής θερμότητας είναι δυο.  Η πρώτη μέθοδος διατηρεί σταθερό τον όγκο 
vc   

ενώ η δεύτερη διατηρεί σταθερή την πίεση 
pc . Η τιμή της 

pc  είναι πάντα μεγαλύτερη 

από την τιμή  
vc  ,αλλά  η διαφορά είναι ελάχιστη για τα περισσότερα στερεά σε 

θερμοκρασίες περιβάλλοντος ή μικρότερες θερμοκρασίες. Επειδή συνήθως 

χρησιμοποιούνται ποσότητες μάζας των βιομηχανικών υλικών υπό ατμοσφαιρική 

πίεση, είναι προτιμότερη η χρήση της  δεύτερης  μεθόδου .   

Η συσχέτιση μεταξύ θερμικής δόνησης των δομικών μονάδων και του 

φαινομένου της θερμοχωρητικότητας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι υπό την επίδραση 

χαμηλής θερμοκρασίας η VC αυξάνει γρηγορά από την τιμή 0 σύμφωνα με την σχέση 

3

VC A T , όπου Α είναι σταθερά ανεξάρτητη της θερμοκρασίας. Επιπλέον πάνω από 

μια ορισμένη τιμή της θερμοκρασίας που ονομάζεται θερμοκρασία Dedye  VC τείνει να 
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έχει σταθερή τιμή, ίση κατά προσέγγιση με 3R  (όπου R  είναι η παγκόσμια σταθερά 

των αερίων). Είναι σημαντικό να  αναφέρουμε ότι η θερμοκρασία  Dedye είναι 

χαρακτηριστική του υλικού και εξαρτάται από την συνεκτικότητα του ,την πυκνότητα 

του αλλά και από τις ενδοατομικές αποστάσεις. 

 

3.3 ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ 

 

Η λειτουργία των αισθητήριων  τύπου διμεταλλικού ελάσματος εκμεταλλεύονται το 

φαινόμενο της θερμικής διαστολής. 

 
3.2-Παράδειγμα θερμικής διαστολής  αισθητήρα διμεταλλικών ελασμάτων  

 

  Το φαινόμενο  της θερμικής διαστολής  ορίζεται ως η παρατήρηση  της 

αύξηση των διαστάσεων του υλικού  υπό την επίδραση θερμότητας. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι  αυξάνει το μέγεθος της θερμικής δόνησης των δομικών μονάδων που 

το αποτελούν .Επομένως η μέση απόσταση μεταξύ των παρακείμενων μονάδων 

αυξάνει  με αποτέλεσμα την αύξηση των διαστάσεων του υλικού. 

Η απειροελάχιστή μεταβολή  της μιας διάστασης του υλικού σε δεδομένη 

διεύθυνση  dL  

που συμβαίνει  με τη μεταβολή της θερμοκρασίας dT  δίνεται από τον παρακάτω τύπο 

: 

dL a L dT    

Όπου  α είναι ο γραμμικός συντελεστής θερμικής διαστολής του υλικού και L 

η αρχική διάσταση του υλικού πριν την   επίδραση αυτού του φαινομένου. 

Οι τιμές του γραμμικού συντελεστή   θερμικής διαστολής  διαφέρουν από υλικό 

σε υλικό.   Η  χρήση δυο διαφορετικών  μετάλλων   μας εξασφαλίζει την  λειτουργία  

αλλά και τον έλεγχο  της  θερμοκρασίας    μιας διάταξης.  Ο έλεγχος επιτυγχάνεται με 

την κάμψη ή μη του  διμεταλλικού ελάσματος υπό την επίδραση  διαφόρων μεταβολών 

της θερμοκρασίας.             
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  Η τιμή του α είναι μικρή για τα περισσότερα κεραμικά υλικά και γυαλιά ενώ 

στην πλειονότητα των μεταλλικών υλικών το α είναι το ίσο με το μισό της αντίστοιχης 

των παραπάνω υλικών .Τα υλικά τα οποία ο συντελεστής α έχει τις υψηλότερες τιμές 

είναι στα πολυμερή.   

 

3.4 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ SEEBECK  

 

Οι μετρητικές διατάξεις τύπου θερμοζεύγους  κάνουν χρήση του φαινομένου 

Seebeck για την επίτευξη μετρήσεων θερμοκρασίας. Το φαινόμενο κατά το οποίο  

όταν θερμάνουμε ένα μέταλλο που οι άκρες του βρίσκονται σε διαφορετικά θερμικά 

περιβάλλοντα 2 1T T    αναπτύσσεται μια μικρή διαφορά δυναμικού dV  λόγο του 

θερμοηλεκτρικού φαινομένου ή αλλιώς φαινόμενο Seebeck.  

 

 

 

Σχήμα 3.3 – Σχηματική απεικόνιση του φαινομένου  Seebeck  με χρήση θερμοζεύγους 

 

Κατά  την διεξαγωγή του παραπάνω φαινομένου, τα ηλεκτρόνια του 

μεταλλικού αγωγού που βρίσκονται στο υψηλό θερμοκρασιακό περιβάλλον 1T  

διαχέονται προς την περιοχή που εκτίθεται στη θερμοκρασία 2T  λόγω της υψηλής 

ενεργειακής στάθμης . 

Η διαφορά δυναμικού μπορεί να υπολογιστεί μέσω της χρήσης της παρακάτω 

σχέσης : 

 

 

   2 1dV S T T T    
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Όπου το  S συμβολίζει  τον θερμοηλεκτρικό συντελεστή του υλικού (
OVolt K ). 

Ο υπολογισμός  του συντελεστή Seebeck δίνεται μέσο του παρακάτω τύπου : 

 

2 1
2

2

3 f

k k T

S
e E


 
 
   

 

Όπου  
fE  η ενέργεια Fermi. 

 

3.5 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ PELTIER 

 

Ένα άλλο φαινόμενο που εκμεταλλεύονται  τα αισθητήρια τύπου θερμοζεύγους  

για την επίτευξη μετρήσεων θερμοκρασίας είναι η χρήση του φαινομένου PELTIER.  

Το  φαινόμενο αυτό ορίζεται ως η τροφοδότηση με πηγή τάσης στα άκρα του 

θερμοζεύγους που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θερμικής ενέργειας που θα 

αποτεθεί στα άκρα του αισθητηρίου. Το άκρο που θα είναι ποιο κοντά στην πηγή 

θερμότητας θα απορροφήσει το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας  που έχει ως 

αποτέλεσμα το ψυχρό άκρο να απορροφήσει την υπόλοιποι ενέργεια σύμφωνα με το 

φαινόμενο PELTIER. 

Η επίδραση αυτού  του φαινομένου δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

 

xyQ I  

 

Όπου Ι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το θερμοζεύγος και όπου 
xy   Ο 

συντελεστής PELTIER  για το θερμοζεύγος x,y. 

 

 

 
Σχήμα 3.4 – Σχηματική απεικόνισή του φαινομένου PELTIER σε  ένα θερμοζεύγος 
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3.6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

 

Η μετατροπή  της θερμοκρασίας σε ηλεκτρική αντίσταση, είναι σημαντική για 

τις διατάξεις που χρησιμοποιούμε  για την απεικόνιση της μέτρησης μέσω μετρητικών 

οργάνων. 

Η ηλεκτρική αντίσταση των μετάλλων μεταβάλλεται με γνωστό και 

προβλέψιμο τρόπο σε αντίστοιχες μεταβολές της θερμοκρασίας. Η αύξηση ή η μείωση  

της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση ή την μείωση της ηλεκτρικής 

αντίστασης του μετάλλου. 

Γενικά η ηλεκτρική αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από την ειδική 

αντίσταση του υλικού, της οποίας ο τύπος παρουσιάζεται παρακάτω :  

 

l
R p

A
  

 

Η σχέση μεταξύ της μεταβολής της  θερμοκρασίας και της ηλεκτρικής 

αντίστασης  εκφράζεται με τον παρακάτω τύπο: 

 

  1F To TOR R a T T    

 

Όπου:  

 

• 
FR : ειδική αντίσταση του αγωγού σε θερμοκρασία TX 

• ToR : ειδική αντίσταση του αγωγού σε θερμοκρασία αναφοράς TO(0ο C ή 20ο 

C) 

• α: θερμικός συντελεστής του υλικού της ηλεκτρικής αντίστασης 

 

3.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ - ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  

  

Οι μετρητικές διατάξεις  που χρησιμοποιούν τα διαφορά είδη ακτινοβολίας για 

τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας  του μετρούμενου αντικειμένου γίνεται μέσω των 

διαφόρων ειδών πυρομέτρου αλλά και με διατάξεις που χρησιμοποιούν  οπτικές ίνες . 

Οι  εξειδικευμένες αυτές διατάξεις που είναι υπεύθυνες για την μετατροπή της 

θερμικής ακτινοβολίας σε θερμότητα και ακολούθως την μετατροπή της θερμότητας 

στο  μετρούμενο μέγεθος της  θερμοκρασίας που είναι το  ζητούμενο (πυρόμετρα 

απορρόφησης) αλλά και την περαιτέρω μετατροπή της σε ηλεκτρισμό (πυροηλεκτρικά 

πυρόμετρα). 
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Μια άλλη  ακόμα είναι  να χρησιμοποιηθεί ως μέσο μεταφοράς της 

ακτινοβολίας και μέσο της μέτρησης διαφόρων παραγόντων   να υπολογίσουμε την 

διαφορά της θερμοκρασίας (οπτικές ίνες). 

  Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολίας ή αλλιώς  ηλεκτρομαγνητική ενέργεια  

αποτελείται από κύματα ηλεκτρικής και μαγνητικής ενέργειας τα οποία διαδίδονται 

ταυτόχρονα στον ελεύθερο χρόνο. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα εμφανίζονται σε 

πολλές μορφές και διαδίδονται στον αέρα με την ταχύτητα του φωτός. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των διάφορων τύπων κυμάτων, είναι το μήκος και 

η συχνότητα κύματος.  

Το μήκος κύματος ορίζεται ως η απόσταση που καλύπτεται από ένα κύκλο του 

κύματος ενώ συχνότητα κύματος ορίζεται ως ο αριθμός των κυμάτων  που διέρχονται 

από ένα συγκεκριμένο σημείο ανά δευτερόλεπτο.  

Οι σημαντικότερες διαφορές των διαφορετικών τύπων κυμάτων σχετίζονται ως 

προς την συχνότητα. Για  οποιοδήποτε ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι  εφικτός  ο 

προσδιορισμός της ταχύτητας που θα μεταδοθεί κάθε κύμα σύμφωνα με την παρακάτω 

σχέση : 

v f  

 

Οπού το v  συμβολίζει την ταχύτητα μετάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού 

κύματος σε m s , το είναι το μήκος κύματος σε m  (ενώ μετράτε συνήθως σε nm (

910 m )) και f  η συχνότητα  που μετριέται σε Hz . 

 
3.5 - Φάσμα φωτεινής ακτινοβολίας 

 

Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  χωρίζεται ανάλογα με το 

μήκος των κυμάτων. 

Η πρώτη κατηγορία ονομάζεται υπεριώδης ακτινοβολία και καταλαμβάνει το 

μέρος του φάσματος της ακτινοβολίας που κυμαίνεται μεταξύ των 100 έως 400 nm . 

Η ακτινοβολία που μπορεί να είναι ορατή από το  ανθρώπινο μάτι κυμαίνεται 

μεταξύ των 380 έως 780 nm . 
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 Ένα άλλος είδος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι η υπέρυθρη  

ακτινοβολία που στο φάσμα  έχει μήκος κύματος από 770 έως 100000 nm . 

Ανάλογα με το εύρος της απορροφημένης  ακτινοβολίας τα πυρόμετρα 

διακρίνονται σε ευρείας ζώνης ,που κυμαίνονται περίπου από 0.7-20 μm (wideband) 

και σε στενής ζώνης  (narrowband) επιλεκτικά ρυθμιζόμενης ζώνης.  

Επιπλέον  τα  οπτικά πυρόμετρα  που θα αναλυθούν αναλυτικά σε άλλο 

κεφάλαιο  βασίζονται στην χρωματική σύγκριση της ορατής ακτινοβολίας που 

εκπέμπεται από την ενσωματωμένη λυχνία πυράκτωσης, με την εκπεμπόμενη από την 

μετρούμενη θερμή επιφάνεια  και με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία αυτής να 

ξεπερνά τους 1000Κ. Τα οπτικά πυρόμετρα στενής ζώνης διαθέτουν πίσω από το 

αντικειμενικό φακό καταλληλά φίλτρα στενής διέλευσης που επιτρέπουν την δίοδο 

μόνο στην περιοχή των  0.6μm ενώ στο φάσμα της ορατής ακτινοβολίας περιέχεται 

στην ζώνη μεταξύ 0.38-0.78 μm. 

  Επιπλέον  για μέτρηση πίεσης χρησιμοποιούμε μετρητικές διατάξεις με 

οπτικούς αισθητήρες.  

Η επίτευξη της μέτρησης γίνεται μέσω  ενός διαφράγματος πάνω στο οποίο 

είναι προσαρτημένο στην αντίθετη πλευρά από αυτήν που δέχεται πίεση ένα αδιαφανές 

πτερύγιο. Αριστερά και δεξιά του πτερυγίου αυτού υπάρχει μια φωτεινή πηγή ( δίοδος 

led ) και ένας ανιχνευτής φωτεινής ακτινοβολίας. Μάλιστα πρέπει να αναφερθεί ότι το 

μηχανικό πτερύγιο μπορεί να κινηθεί κάθετα σε αυτή την διάταξη .  

  Η άσκηση πίεσης στο διάφραγμα επιτρέπει στο σύνολο της φωτεινής 

ακτινοβολίας να προσπέσει στον ανιχνευτή ενώ σε περίπτωση που ασκείται  πίεση σε 

αυτή την διάταξη έχουμε μετακίνηση του διαφράγματος και συνεπώς και μετακίνηση 

του αδιαφανούς μηχανικού πτερυγίου το οποίο παρεμποδίζει τμήμα τις φωτεινής 

ακτινοβολίας που  φτάνει στον ανιχνευτή και μπορεί να αντιληφθεί την μεταβολή της 

φωτεινής ακτινοβολίας αντιστοιχίζοντας την σε μονάδες πίεσης.  

 

3.8 ΘΙΑΘΛΑΣΗ - ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ  

 

  Οι παράγοντες για την επίτευξη μέτρησης της θερμοκρασίας  μέσω οπτικών 

ινών είναι μέσω της διάθλασης αλλά κα της διαπερατότητας . 

 Ένα διάφανες υλικό χαρακτηρίζεται από τον δείκτη διάθλασης μ, που ορίζεται 

ως ο λόγος της ταχύτητας του φωτός στο κενό c, προς την ταχύτητα του φωτός δια 

μέσου του υλικού ν. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο τύπος  είναι  
c

v
   .Ο δείκτης 

διάθλασης ενός υλικού είναι συνάρτηση  της  συχνότητας. Αυτό οφείλεται    κυρίως 

στον διαχωρισμό του λευκού φωτός στα χρώματα του φάσματος  με  την χρήση 

γυάλινου  πρίσματος. Επιπλέον ο δείκτης διάθλασης τέτοιου είδους υλικού κυμαίνεται 

από 1.5 έως 1.7.  Ένα υλικό με  δείκτη διάθλασης αυτής της τάξης είναι ιδανικό για  

αξιοποίηση του σε οπτικές εφαρμογές. 
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Σχήμα 3.6 - Σχηματική απεικόνιση του φαινομένου διάθλασής στο εσωτερικό  οπτικής ίνας 

 

Μια άλλη ιδιότητα των υλικών είναι η διαπερατότητα. Η διαπερατότητα μας 

δείχνει το ποσοστό (επί της εκατό) της φωτεινής ακτινοβολίας που διαπερνά  το υλικό. 

Αυτό είναι ένας παράγοντας διότι σε μερικές εφαρμογές  είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας για την  επίτευξη της μέτρησης αλλά και την του κατάλληλου υλικού    

κατασκευής  εξειδικευμένων αισθητήριων όπως  οι οπτικές ίνες.  

 

3.9 ΙΣΟΤΡΟΠΑ - ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΑ ΥΛΙΚΑ  

 

Οι  παράγοντες  των υλικών που  με αυτές τα  κατηγοριοποιούμε σε ισότροπα 

και ανισόρροπα υλικά . Τα ισότροπα υλικά  έχουν ίδιες  τιμές των φυσικών ιδιοτήτων 

τους και τον δείκτη διάθλασής προς όλες τις διευθύνσεις μέσα στην μάζα του .Τα 

ανισόρροπα υλικά είναι το ακριβώς αντίθετο δηλαδή παρουσιάζουν διαφορετικές τιμές 

των φυσικών ιδιοτήτων κατά τις διαφορετικές διευθύνσεις.  

 

3.10 ΜΕΛΑΝ ΣΩΜΑ  

 

Τα σώματα μπορούν  να εκπέμψουν  και να απορροφήσουν ακτινοβολία  από 

το περιβάλλον. Το σώμα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά όλη την εκπεμπόμενη  

ακτινοβολία κάθε τύπου  που προσπίπτει σε όλη την  εκτεθειμένη επιφάνεια  του,  

ονομάζεται μέλαν σώμα. Αυτή η ιδιότητα  του σώματος έχει ως αποτέλεσμα την μη 

αντανάκλαση ακτινοβολίας στο περιβάλλον προς όλες τις διευθύνσεις. Αυτό το σώμα 

είναι ένα θεωρητικό μοντέλο το οποίο δεν ισχύει στην πράξη. 
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3.11 ΝΟΜΟΣ  KIRCHHOFF-ΝΟΜΟΣ PLANK  

 

Ο Κirchhoff ορίζει ως  το σώμα  το οποίο θα  απορρόφα και εκπέμπει την  

περισσότερη ακτινοβολία  από οποιοδήποτε  άλλο να είναι μελανού χρώματος. 

Αυτό η παραδοχή έχει ως αποτέλεσμα  

 

Σύμφωνα με την παραπάνω παραδοχή  ο  νομός του  Κirchhoff ορίζει ότι όσο 

περισσότερη ακτινοβολία απορρόφα το σώμα σε δεδομένη θερμοκρασία τόσο 

περισσότερη ακτινοβολία απορρόφα . 

Η μαθηματική έκφραση του παραπάνω νομού είναι εφικτή μόνο με τον προσδιορισμό 

της απορροφητικότητας και της έντασης της  ακτινοβολίας .  

 

Ο ορισμός της απορροφητικότητας ή  συντελεστή απορροφητικότητας ενός σώματος 

,   με δεδομένα το μήκος κύματος λ και την απολυτή θερμοκρασία Τ ορίζεται με τον 

παρακάτω τύπο : 

 

,

P

P






   

 

Όπου 

 

P : Ισχύς που απορρόφα το σώμα 

P : Ισχύς που προσπίπτει στο σώμα  

 

 

 

Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας  είναι καθαροί αριθμοί και κυμαίνομαι από 0 

έως  1. 

Ο αριθμός 0 συμβολίζει το σώμα που θεωρείται ως το απολυτό λευκό σώμα . 

Μια επιπλέον επεξήγηση  είναι ότι οποίο υλικό έχει  αυτή την τιμή θεωρείται ως ο 

τέλειος ανακλαστήρας - το τέλειο κάτοπτρο. Οι ιδιότητες του λευκού σώματος είναι  

ότι διαχέει ομοιογενώς της προσπίπτουσες ακτίνες προς όλες τις κατευθύνσεις . 

 Η περίπτωση που το υλικό θεωρηθεί ως το τέλειο κάτοπτρο  αντανακλά τις ακτίνες  

σε κατεύθυνση που προσδιορίζεται από τη γωνιά πρόσπτωσης. 

 

  Τα σώματα που ο συντελεστές απορροφητικότητας  είναι ίσος με τον αριθμό  1 

θεωρούνται ως το  ιδανικό μέλαν σώμα .Οι ιδιότητες του ιδανικού μελανού σώματος 

είναι  η εκπομπή της μέγιστης ποσότητας της ακτινοβολίας  σε προκαθορισμένη 

θερμοκρασία αλλά επιπλέον χαρακτηρίζεται από προκαθορισμένη φασματική 

σύνθεση .  
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Σχήμα 3.7 - Γραφική παράσταση  του νομού του Planck 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας  είναι καθαροί αριθμοί και κυμαίνομαι από 0 

έως  1. 

Ο αριθμός 0 συμβολίζει το σώμα που θεωρείται ως το απολυτό λευκό σώμα . 

Μια επιπλέον επεξήγηση  είναι ότι οποίο υλικό έχει  αυτή την τιμή θεωρείται ως ο 

τέλειος ανακλαστήρας και το τέλειο κάτοπτρο. Οι ιδιότητες του λευκού σώματος 

είναι  ότι διαχέει ομοιογενώς της προσπίπτουσες ακτίνες προς όλες τις κατευθύνσεις . 

 Η περίπτωση που το υλικό θεωρηθεί ως το τέλειο κάτοπτρο  αντανακλά τις ακτίνες  

σε κατεύθυνση που προσδιορίζεται από τη γωνιά πρόσπτωσης. 

 

  Τα σώματα που ο συντελεστές απορροφητικότητας  είναι ίσος με τον αριθμό  1 

θεωρούνται ως το  ιδανικό μέλαν σώμα .Οι ιδιότητες του ιδανικού μελανού σώματος 

είναι  η εκπομπή της μέγιστης ποσότητας της ακτινοβολίας  σε προκαθορισμένη 

θερμοκρασία αλλά επιπλέον χαρακτηρίζεται από προκαθορισμένη φασματική 

σύνθεση .  
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Τα μεγέθη  της απορροφητικότητας και της έντασης της ακτινοβολίας σε αυτήν την 

περίπτωση μπορούν να απεικονίζονται   αντίστοιχα με τους παρακάτω συμβολισμούς: 

,   ιδανικού μέλαν σώμα=α=1 και  

,  ιδανικού μέλαν σώμα = ,i   

 

 Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές και τις εξισώσεις ο νομός του Kichhoff 

ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο  : 

 

, , ,i        

 

   Ο υπολογισμός  του ,i   είναι εφικτός σε θεωρητικό επίπεδο από τον τύπο του Planck : 

 

 
2

,
5

2

1
T h c

h c
i

e


 



 




 

 

 

Όπου 

 

h: Σταθερά του Planck 136.626069 10h J S  

C: Ταχύτητα του φωτός  

λ:Μήκος κύματος  

Τ: Απόλυτη θερμοκρασία  

 

Μονάδες στο  διεθνές σύστημα SI είναι 31W m sr  
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 3.12 ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 

 

 

   Η μετατροπή του μεγέθους της  πίεσης σε ηλεκτρικό σήμα , είναι η βασική 

λειτουργία των πιεζοηλεκτρικών αισθητήριων και γίνεται εφικτή μέσω του φαινομένου 

του πιεζοηλεκτρισμού. 

 

 
Σχήμα 3.8- Παράδειγμα κυκλώματος   με  χρήσης πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα 

 

Το φαινόμενο αυτό  έχει δυο ορισμούς. Κατά τον πρώτο ορισμό 

πιεζοηλεκτρισμός είναι η δημιουργία ηλεκτρισμού ως συνέπεια μηχανικής πίεσης.  

Σύμφωνα με τον δεύτερο ορισμό, πιεζοηλεκτρισμός είναι η ηλεκτρική πόλωση 

παραγόμενη από μηχανική τάση που ασκείται σε κρυστάλλους που ανήκουν σε 

συγκεκριμένες τάξεις. Η πόλωση είναι ανάλογη με την τάση και αλλάζει διεύθυνση 

σύμφωνα με αυτή. 

Για να γίνει κατανοητός το φαινόμενο του πιεζοηλεκτρισμού στα στερεά πρέπει 

να γίνει κατανοητή η εσωτερική δομή των υλικών, που στην περίπτωσή μας 

συνίστανται από κρυστάλλους. 

 Οι κρύσταλλοι αυτοί είναι βασικό υλικό για την κατασκευή των 

πιεζοηλεκτρικών  που έχει ως συνέπεια τα χαρακτηριστικά τους να είναι σημαντικά για 

την λειτουργία αυτού του εξαρτήματος , όσο και για την μέτρηση του μεγέθους της 

πίεσης. 

 Αυτοί οι κρύσταλλοι έχουν συγκεκριμένη χημική σύνθεση και αποτελούνται 

από ιόντα τα οποία είναι δεσμευμένα να καταλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις,  ενώ 

εναλλάσσονται μεταξύ τους με προκαθορισμένο τρόπο και επαναληψιμότητα, και 

δομούν το κρυσταλλικό πλέγμα του.  

Η μικρότερη επαναλαμβανόμενη μονάδα του πλέγματος ονομάζεται κυψελίδα. 

Η ύπαρξη 

συμμετρίας στην κυψελίδα προσδιορίζει αν ο κρύσταλλος είναι ικανός για 

πιεζοηλεκτρισμό ή όχι. Επιπλέον, η συμμετρία στην εσωτερική δομή του κρυστάλλου 

αντανακλάται στη συμμετρία των εξωτερικών του ιδιοτήτων. 
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Τα στοιχεία συμμετρίας στις κυψελίδες είναι :  

• το κέντρο συμμετρίας 

• οι άξονες συμμετρίας  

• τα επίπεδα συμμετρίας 

• και ο συνδυασμός αυτών 

 

 Όλοι οι κρύσταλλοι μπορούν να διαιρεθούν σε 32 διαφορετικές τάξεις σύμφωνα με τα 

στοιχεία συμμετρίας τους.  Αυτές οι 32 ομάδες είναι υποδιαιρέσεις από 7 βασικά 

συστήματα, τα οποία είναι:  

• το  τρίκλινες 

• το  μονοκλινές  

• το ορθορομβικό  

• το τετραγωνικό  

• το ρομβοεδρικό (τριγωνικό)  

• το εξαγωνικό  

• το κυβικό  

Από τις 32 αυτές ομάδες, οι 21 δεν έχουν συμμετρία κέντρου (μια αναγκαία κατάσταση 

για την ύπαρξη πιεζοηλεκτρισμού) και 20 από αυτές είναι πιεζοηλεκτρικές. 

 

3.13 ΧΩΡΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

 

Ένα ηλεκτρικό στοιχείο που εμφανίζει την ιδιότητα της χωρητικότητας είναι ο 

πυκνωτής ο οποίος   αποτελείται από δύο αγωγούς   μεταξύ των οποίων υπάρχει   ένα 

διηλεκτρικό υλικό .Η ιδιότητα αυτή μας υποδηλώνει ποσό  φορτίο μπορεί να 

αποθηκευτεί σε αυτού του  τύπου ηλεκτρονικής διάταξης υπό την επίδραση μιας 

συγκεκριμένης τάσης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Σχήμα 3.9-  Σχηματική απεικόνιση του εσωτερικού ενός πυκνωτή 
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 Η χωρητικότητα μετριέται σε farad και δίνεται από τη σχέση: 

 

r

A
c

d
   

 

Όπου : 

•  Α το εμβαδόν επικάλυψης των οπλισμών του πυκνωτή  

•    η απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του ελεύθερου χώρου 

•  r η ηλεκτρική διαπερατότητα του διηλεκτρικού 

•  d η απόσταση μεταξύ των οπλισμών. 

Η λειτουργία των χωρητικών αισθητήρων βασίζεται στη μεταβολή της 

χωρητικότητας 

ενός πυκνωτή. Υπάρχουν τρεις τρόποι που μπορούν να προκαλέσουν μια τέτοια 

μεταβολή: η μεταβολή της επιφάνειας επικάλυψης Α, της ηλεκτρικής διαπερατότητας 

του διηλεκτρικού r , ή της απόστασης d μεταξύ των οπλισμών. 

Οι χωρητικοί αισθητήρες παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία και διακριτική 

ικανότητα 

αλλά επηρεάζονται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και έχουν μεγάλο κόστος, 

λόγω των απαιτούμενων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ανάγνωσης και επεξεργασίας 

σήματος. 

Η πιο απλή διάταξη χωρητικού αισθητήρα είναι ο αισθητήρας μετατόπισης 

όπου ο 

ένας οπλισμός του πυκνωτή παραμένει σταθερός σε ένα σημείο αναφοράς καθώς ο 

άλλος είναι προσαρτημένος σε κινούμενο στοιχείο, του οποίου η μετατόπιση μετράτε. 

Ανάλογα με τον τρόπο προσάρτησης του κινούμενου οπλισμού στο στοιχείο που 

μετακινείται αλλάζει είτε η επιφάνεια επικάλυψης του οπλισμού αυτού είτε η 

απόστασή του από τον σταθερό οπλισμό, προκαλώντας ανάλογη μεταβολή στην 

χωρητικότητα. 

 

3.14 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ  

 

 Τα υλικά που χρησιμοποιούμε κατά την κατασκευή των θερμομέτρων υγρού 

αλλά και άλλων μετρητικών διατάξεων όπως  τους σωλήνες Bourdon , 

εκμεταλλεύονται το φαινόμενο  της ρευστότητας των υγρών.  
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Σχήμα 3.10 -  Κατασκευαστική απεικόνιση σωλήνα Bourdon 

 

Το φαινόμενο ορίζεται ως η παρατήρηση της μεταβολής  της  πυκνότητας των 

υγρών  υπό την επίδραση  πίεσης  ή θερμοκρασίας.  

  Για τον υπολογισμό της ρευστότητας των υγρών  υπό υψηλή θερμοκρασία  δεν 

έχουμε σταθερή πυκνότητα .Επιπλέον θεωρούμε ότι το νερό ότι έχει σταθερή 

πυκνότητα καθώς και ότι είναι ασυμπίεστο.  

Ασυμπίεστο δεν σημαίνει  αναγκαστικά ότι το υγρό  έχει σταθερή πυκνότητα  

όπως γίνεται σε διάλυμά  νερού με αλάτι, που αλλάζει η περιεκτικότητα χωρίς 

αναγκαστικά την ταυτόχρονη μεταβολή της πυκνότητας. 

Η εξάρτηση  της πυκνότητας από την πίεση ονομάζεται συντελεστής 

συμπιεστότητας     και εκφράζεται  σύμφωνα με την παρακάτω σχέση : 

 

1 p

P T

k
p





 

 

Η οποία περιγράφει την σχετική μεταβολή  της πυκνότητας  ανά μονάδα πίεσης 

όταν η θερμοκρασία είναι σταθερή και  έχει μονάδες αντίστροφης πίεσης που στο SI 

συμβολίζονται με   
1

Pa


= 
2m

N
. 

Η επίτευξη της απαιτούμενης  μέτρησης μέσω της διάταξης θερμομέτρου υγρού 

λογού της μεταβολής του όγκου του υγρού που είναι τοποθετημένο υπό πίεση σε ειδικό 

θάλαμο  που αποτελεί το θερμόμετρο. Επιπλέον αυτές οι μετρητικές  διατάξεις των 

θερμομέτρων υγρού εμπεριέχουν ως εξάρτημα  τον σωλήνα Bourdon που συνδέεται το 

ένα του  άκρο τον θάλαμο  και η άλλη είναι συνδεδεμένοι σε μια μηχανική διάταξη . 

Ο ρόλος της διάταξης αυτής είναι η εμφάνιση της τιμής της θερμοκρασίας στην 

ένδειξη του οργάνου μέσω μηχανικής απόκλισης . 
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Μια άλλη εφαρμογή του σωλήνα Bourdon είναι η μέτρηση της  θερμοκρασίας 

μέσω της κατάλληλης μετρητικής διάταξής  η οποία αναλύεται  στο κεφάλαιο  με θέμα 

τους αισθητήρες θερμοκρασίας. 

Το μανόμετρο  υοειδούς σωλήνα ή σωλήνας τύπου C  εκμεταλλεύεται αυτό το 

φαινόμενο λόγω της κατασκευής του που αποτελείται από ένα γυάλινο δοχείο 

σχήματος U το οποίο περιέχει υγρό και  έχει δύο εισόδους. Στο ένα άκρο του σωλήνα 

εισάγεται η προς μέτρηση πίεση και στο άλλο η πίεση αναφοράς ( η οποία συνήθως 

είναι η ατμοσφαιρική ). Το μανόμετρο αυτό έχει πάνω του βαθμονομημένη κλίμακα σε 

μονάδες πίεσης. 

 

3.15 ΕΠΑΓΩΓΗ  

 

Τα αισθητήρια τα οποία χρησιμοποιούμε  για την επίτευξη μέτρησης της 

πίεσης, είναι εφικτή μέσω της χρήσης επαγωγικών αισθητήρων. 

Η λειτουργία αυτού του τύπου αισθητήριων βασίζεται στο φαινόμενο της 

αυτεπαγωγής. Το φαινόμενο αυτό ορίζεται ως η δημιουργία της ηλεκτρομαγνητικής 

επαγωγής κατά το οποίο το σώμα  που προκαλεί την επαγωγή είναι ταυτόχρονα και το 

σώμα που επιδρά η επαγωγή αυτή. 

Το φαινόμενο είναι άμεσο επακόλουθο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής και 

του κανόνα Λεντς. 

Καθώς το ρεύμα στον σωληνοειδή αγωγό αυξάνεται, αυξάνει ταυτόχρονα  την 

ροή του μαγνητικού πεδίου που το διαπερνά. Δηλαδή η τάση από αυτεπαγωγή που 

αναπτύσσεται σε ένα σωληνοειδές είναι ανάλογη με τον ρυθμό μεταβολής του 

ρεύματος που το διαρρέει. Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι ο συντελεστής 

αυτεπαγωγής ισούται με: 

 

N
L

I


  

 

Όπου : 

N: αριθμός των σπειρών του σωληνοειδούς (πηνίο) 

Ι:ενταση του ηλεκτρικού ρεύματος που το διαρρέει 

Φ: μαγνητική ροή που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του πηνίου  

 

Οι  μονάδες στο διεθνές σύστημα SI είναι 1H (Henry) που είναι ίσο με  

1 1
W

H
A
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Σχήμα 3.11 - Φαινόμενο  επαγωγής σε πηνίο 

 

Η αυξανομένη   αυτή ροή δημιουργεί με την  σειρά της μια τάση εξ αυτεπαγωγής   το 

οποίο έχει φορά τέτοια που να εναντιώνεται στην μεταβολή της μαγνητικής ροής που 

την προκαλεί. 

H τάση αυτή μπορεί να υπολογιστεί μέσο του παρακάτω τύπου: 

 

I

t

V L





 

Όπου : 

L: αυτεπαγωγή εκφρασμένη σε H (Henry) 

I: ένταση του ρεύματος εκφρασμένη σε Α (Ampere) 

t: χρονική περίοδος εκφρασμένη σε sec 

 

 

3.16 ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ LENZ- FARADAY 

 

 

Η ηλεκτρεγερτική  δύναμη που παράγεται από την μεταβαλλόμενη  μαγνητική ροή ,που 

έχει τέτοια διεύθυνση ώστε αν προκληθεί επαγωγικό ρεύμα στον αγωγό ,η μαγνητική 

ροή που θα προκληθεί , να αντιστέκεται στην αλλαγή της μαγνητικής ροής που το 

προκαλεί . 

Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να προσδιορίσουμε την φορά του επαγωγικού 

ρεύματος και την πολικότητα της επαγωγικής τάσης. 

 

Ο υπολογισμός αυτού του μεγέθους της ηλεκτρεγερτικής δύναμης γίνεται σύμφωνα με 

τον παρακάτω τύπο του Faraday:  

 

N
t
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Όπου 

N : Αριθμός σπειρών του κυκλώματος 

 :Η μεταβολή της μαγνητικής ροής  

t : Χρονικό διάστημα  

 :Ηλεκτρεγερτική δύναμη που επάγεται στο κύκλωμα 

 

 

 

 

3.17 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

 

Επιπλέον ένας άλλος λόγος που οι  επαγωγικοί αισθητήρες εκμεταλλεύονται 

αυτό το φαινόμενο είναι η ιδιά η κατασκευή τους. 

Οι αισθητήρες αυτοί αποτελούνται από έναν κλειστό χώρο ο οποίος χωρίζεται 

σε δύο ημιχώρους με την χρήση ενός διαφράγματος . Το διάφραγμα αυτό συνδέεται 

σταθερά με δύο πηνία τα οποία στο εσωτερικό τους έχουν πυρήνα κατασκευασμένο 

από σιδηρομαγνητικό υλικό. Μάλιστα αυτός ο πυρήνας είναι συνδεδεμένος ακλόνητα 

στον κλειστό χώρο του αισθητήρα. 

Η επαγωγική αντίσταση οφείλεται στην τάση λόγω αυτεπαγωγής,που 

αναπτύσσεται στα άκρα ενός πηνίου  καθώς διαρρέεται από μεταβαλλόμενο ρεύμα. Η 

τάση αυτή λόγω του κανόνα του Λεντς έχει τέτοια φορά ώστε να αντιστέκεται στην 

αρχική αιτία που την προκαλεί με αποτέλεσμα να προκαλεί αντίδραση στην ροή του 

ρεύματος. Η επαγωγική αντίσταση δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

2LX L f L    

 

 

 

Όπου: 

XL: Επαγωγική αντίσταση 

ω:Γωνιακή συχνότητα (rad/sec) 

π: Σταθερά π (π=3.14) 

f: Συχνότητα εκφρασμένη σε   hertz 

L: Επαγωγή  
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3.18 ΥΠΕΡΥΘΡΗ  ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΜΑ 

 

Οι αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας  αλλά και τα πυρόμετρα βασίζονται  για την 

επίτευξη μετρήσεων θερμοκρασίας στην μέθοδο του υπερύθρου θερμογραφήματος.   

Αυτή η μέθοδος μετράει τη θερμότητα (υπέρυθρη ακτινοβολία) που εκπέμπει ένα σώμα 

(αντικείμενο) και εμφανίζει την κατανομή της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του 

σώματος (αντικειμένου). 

Το αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής ονομάζεται θερμογράφημα (thermogram), 

στην οποία τα θερμότερα σημεία παρουσιάζονται με εντονότερα χρώματα. Από ένα 

θερμογράφημα μπορούμε να δούμε, την κατανομή της θερμοκρασίας στην επιφάνεια 

ενός σώματος αλλά και να προσδιορίσουμε και να εκτιμήσουμε τη σοβαρότητα των 

προβλημάτων θερμότητας.  

 

 
Σχήμα 3. 12- Παράδειγμα θερμογραφίας σε οικία 
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4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ   

 

4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

 

Η θερμοκρασία  είναι το μέτρο εκείνο με το οποίο προσδιορίζεται η θερμική 

κατάσταση των διαφόρων σωμάτων, είναι δηλαδή ένα φυσικό μέγεθος  που συνδέεται 

με την μέση κινητική ενέργεια των σωματιδίων ενός συστατικού, το οποίο και 

χαρακτηρίζει πόσο θερμό ή πόσο ψυχρό είναι αυτό. 

Η θερμοκρασία  είναι μέτρο εκείνο με το οποίο προσδιορίζεται η θερμική 

κατάσταση των διαφόρων σωμάτων, είναι δηλαδή ένα φυσικό μέγεθος που συνδέεται 

με την μέση κινητική ενέργεια των σωματιδίων ενός συστατικού, το οποίο και 

χαρακτηρίζει πόσο θερμό ή πόσο ψυχρό είναι αυτό. 

 

4.1.1 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

 

Η θερμοκρασία στο διεθνές σύστημα των μονάδων SI έχει ως μονάδα μέτρησης 

το βαθμό Kelvin  και συμβολίζετε με το αγγλικό Kº, με βάση την κλίμακα Kelvin  η 

θερμοκρασία που αντιστοιχεί στους 0 βαθμούς ονομάζετε το απόλυτο μηδέν καθώς 

είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να φτάσει μια ουσία και θεωρητικά είναι 

η κατάσταση στην οποία ένα υλικό δεν έχει καμία άλλη ενέργεια παρά αυτή από τις 

κβαντομηχανικές ταλαντώσεις των ατόμων του.  

Ακόμα σημαντικές κλίμακες μέτρησης της θερμοκρασίας αποτελούν οι βαθμοί 

Celsius (Cº) και οι βαθμοί Fahrenheit (Fº ). Πιο συγκεκριμένα στους βαθμούς  Celsius 

το απόλυτο μηδέν ορίζετε στους -273,15 Cº ενώ στην κλίμακα Fahrenheit στους -460 

Fº βαθμούς. 

Παρακάτω δίνονται οι τύποι μετατροπής από Fahrenheit σε βαθμούς Celsius 

και το αντίστροφο : 

 

9
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4.1.2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΔΟΜΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ  

 

 Για την μέτρηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιούμε αισθητήρες και 

μετρητικές διατάξεις που αποτελούνται από υλικά που φέρουν υψηλή θερμική 

αγωγιμότητα. 

Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας αποτελείται  από ακροδέκτες  οι οποίοι  θα 

πρέπει να έχουν  ελάχιστη δυνατή  θερμική αγωγιμότητα και ηλεκτρική αντίσταση που 

μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια  της μέτρησης . Οι ακροδέκτες-επαφές  

χρησιμοποιούνται ως διεπαφή μεταξύ του αισθητήριου και του υποστηρικτικού 

ηλεκτρονικού κυκλώματος. Το υλικό του αισθητήρα για προληπτικούς λογούς πολλές 

φορές τοποθετείται σε ένα προστατευτικό  κέλυφος  το οποίο  απομονώνει την 

μετρητική μας διάταξη από  εξωτερικούς παράγοντες  που μπορούν να επηρεάσουν την 

ακρίβεια της μέτρησης η ακόμα και   να  έχουν ως αποτέλεσμα   την καταστροφή του 

ιδίου του αισθητήρα. 

 

4.1.3 ΘΕΡΜΙΚΗ  ΣΤΑΘΕΡΑ - ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

 

Ο χρόνος που απαιτείται μεταξύ της μεταβολής της θερμοκρασίας του 

μετρήσιμου αντικειμένου και της απόκτησης του μεγέθους από τον αισθητήρα 

ονομάζεται θερμική σταθερά. 

Η θερμική σταθερά εξαρτάται άμεσα από την κατασκευή του αισθητήρα 

,δηλαδή από το υλικό της σύνδεσης του και είναι ανάλογη του γινομένου της μάζας 

του μετρήσιμου αντικειμένου ,της θερμοκρασίας και είναι αντιστρόφως ανάλογη του 

γινομένου του συντελεστή μεταφοράς θερμοκρασίας του υλικού και του εμβαδόν της 

θερμικής επιφάνειας .Στην περίπτωση που το υλικό του αισθητήρα περιβάλλεται σε 

ένα προστατευτικό κέλυφος που έρχεται σε  επαφή με την θερμοκρασία θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η θερμική σταθερά.  

 

4.2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  

 

4.2.1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΡΕΥΣΤΟΥ 

 

 Τα θερμόμετρα ρευστού είναι διατάξεις μέτρησης της θερμοκρασίας τα οποία 

είναι κατασκευασμένα από γυάλινο κυλινδρικό σωλήνα ο οποίος στο κάτω άκρο του 

έχει ένα βολβό κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό το οποίο περιέχει μέσα υγρό. Η 

στάθμη αυτού του υγρού στο σωλήνα  αντιστοιχίζεται  σε μονάδες θερμοκρασίας 

καθώς στην περίπτωση που έχουμε  αύξηση της θερμοκρασίας το ρευστό  λόγω της 

διαστολής του όγκου του επεκτείνεται προς τον ελεύθερο χώρο κατά μήκος του 

σωλήνα ενώ σε περίπτωση που έχουμε μείωση της θερμοκρασίας συμβαίνει το 

αντίθετο.   Για την αντιστοίχιση αυτή πάνω στο σωλήνα είναι χαραγμένη μια 

βαθμονομημένη κλίμακα θερμοκρασίας. 
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 Σαν ρευστό υλικό για αυτές τις διατάξεις συνήθως χρησιμοποιείται υδράργυρος 

η χρωματισμένο αλκοόλ. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

 

Η διαδικασία εκτίμησης της θέσης της στάθμης της κυρτής επιφάνειας  του 

ρευστού σε σχέση με την κλίμακα συνήθως παρουσιάζει σφάλμα στην διαδικασία 

μέτρησης . Το σφάλμα εξαρτάται από την γεωμετρία του κυλινδρικού σωλήνα και τις 

ιδιότητες του ρευστού  που χρησιμοποιείται και είναι της τάξης του +-1%  σε 

ολόκληρη  την κλίμακα .Ένας άλλος παράγοντας  που επηρεάζει την ακρίβεια των 

μετρήσεων  και  παρουσιάζει  ένα ποσοστό  σφάλματος  είναι το ποσοστό εμβάπτισης 

του θερμομέτρου μέσα σε ένα ρευστό  .Με αυτό το κριτήριο τα θερμόμετρα ρευστού  

διακρίνονται σε πλήρης εμβάπτισης και μερικής εμβάπτισης. Αυτή  η 

κατηγοριοποίηση  οφείλεται  στο όταν   ένα θερμόμετρο μετράει την θερμοκρασία 

ενός ρευστού και δεν είναι ολόκληρο μέσα στο ρευστό ,η μέτρηση επηρεάζεται από 

την ροή της θερμότητας που δημιουργείται λόγω ότι τα 2  άκρα  του θερμομέτρου 

βρίσκονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες .Τα θερμόμετρα πλήρους εμβάπτισης 

έχουν μικρότερο  σφάλμα που μπορεί να φτάσει μέχρι και μερικά εκατοστά  βαθμού 

κελσίου σχέση με τα θερμόμετρα μερικής εμβάπτισης. 

 

4.2.2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ  

 

Τα μεταλλικά θερμόμετρα χρησιμοποιούν  έναν σωλήνα bourdon 

προσδιορίζοντας τη μέτρηση μέσω της μεταβολής της πίεσης στον σωλήνα συναρτήσει  

της θερμοκρασίας. Η μεταβολή της πίεσης  στον σωλήνα προκαλείται από το ρευστό 

(υδράργυρος ή αλκοόλη )το  οποίο βρίσκεται υπό  πίεση μέσα σε ειδικό θάλαμο της 

μετρητικής  διάταξης. Ο θάλαμος ενώνεται μέσω ενός  τριχοειδούς σωλήνα στον 

σωλήνα bourdon. Το ρευστό καθώς διαστέλλεται  ή συστέλλεται ανάλογα με την 

μεταβολή της θερμοκρασίας προκαλεί την μεταβολή της πίεσης στον σωλήνα. Η 

μεταβολή του όγκου προκαλεί μεταβολή της πίεσης στον σωλήνα bourdon με 

αποτέλεσμα  η μηχανική μετατόπιση του να είναι συναρτήσει της θερμοκρασίας. Για 

την απεικόνιση του μετρούμενου μεγέθους  μέσο αυτής της διατάξεως  τοποθετείται 

στο άλλο άκρο μια μηχανική διάταξη η οποία έχει ως λειτουργία την μετατροπή της 

μηχανικής αποκλίσεως σε ένδειξη του οργάνου σε κατάλληλη  βαθμονομημένη 

κλίμακα θερμοκρασίας. Επιπλέον μπορούμε να μετατρέψουμε την μηχανική 

μετατροπή σε ηλεκτρική πληροφορία μέσο της τοποθέτησης ενός πονσεσιομέτρου 

στην θέση της προηγουμένης μηχανικής διάταξης. 
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Σχήμα 4.1 - Διατάξεις θερμομέτρου ρευστού 

 

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας  για την προστασία ηλεκτρικών  κυκλωμάτων από 

υψηλές τιμές ρεύματος επιτυγχάνεται μέσω των διμεταλλικών θερμοστατών. Τα 

αισθητήρια αυτού του είδους εκμεταλλεύονται την αρχή λειτουργίας των διμεταλλικών 

ελασμάτων. Το κύκλωμα σε αυτού του είδους τις συνδεσμικές συνδέεται μέσω των 

ακροδεκτών του αισθητήριου   και κλείνει μέσω των επαφών του. 

Το διμεταλλικό έλασμα θερμαίνεται λόγο του ρεύματος που διαρρέεται το 

κύκλωμα κατά την λειτουργία  της συνδεδεμένης σε αυτό  συσκευής. 

Τα διμεταλλικά  ελάσματα  όταν διαρρέονται από τιμές ρεύματος, αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας και αρά την απόκλιση του ελάσματος από 

την περιοχή ηρεμίας  ενεργοποιώντας την  διάταξη. Επιπλέον  για προκαθορισμένες  

τιμές ρεύματος που έχουν αποτελέσματα  τις προκαθορισμένες θερμοκρασίες στις 

οποίες το έλασμα να κάμπτεται και ανοίγοντας το κύκλωμα . 

Όταν η θερμοκρασία επανέλθει σε προκαθορισμένες τιμές τότε το έλασμα 

επανέρχεται στην αρχική του θέση.  

Η ρύθμιση των θερμοκρασιών για την λειτουργία του εξαρτήματος αυτού  σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής  βασίζεται συνήθως από ένα ρυθμιστικό 

στοιχείο.  Το ρυθμιστικό στοιχείο είναι συνήθως μια βίδα. Με την περιστροφή της 

βίδας δεξιόστροφα  αυξάνουμε το όριο της θερμοκρασίας στο οποίο το έλασμα θα 

σταματήσει την λειτουργία του κυκλώματος ενώ   με την αριστερόστροφη περιστροφή  

επιτυγχάνουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. 
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Σχήμα 4.2 - Διμεταλλικό έλασμα  

 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΙΕΣΗΣ - ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

Τα αισθητήρια  τα οποία αξιοποιούν την πίεσης ως μέσο  για την μέτρηση της 

θερμοκρασίας ονομάζονται θερμόμετρα πίεσης. Το αισθητήριο στοιχείο σε ένα 

θερμομετρικό πίεσης είναι συνήθως ένα άκαμπτο μεταλλικό θάλαμο που περιέχει  

ρευστό η αέριο και από έναν τριχοειδή σωλήνα που συνδέει το ελεύθερο άκρο με έναν 

σωλήνα Bourdon. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 

 

Ο τρόπος λειτουργίας αυτού του είδους αισθητήρα είναι ότι η μεταβολής της 

θερμοκρασίας η μεταβολή του όγκου του ρευστού έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση ή 

την μείωση της πίεσης  του αερίου που είναι τοποθετημένο στον ελεύθερο  χώρο του 

θαλάμου. 

Το ρευστό μέσου του τριχοειδούς σωλήνα οδηγείται στον σωλήνα Bourdon.Το 

εξάρτημα αυτό είναι ικανό να  μετρήσει  την μεταβολή της πίεσης  και να οδηγεί 

καταλληλά έναν δείκτη  ο οποίος κινείται σε βαθμονομημένο κλίμακα.  

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

Τα θερμόμετρα πίεσης  είναι  διατάξεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για μέτρηση θερμοκρασίας σε ακραίες συνθήκες  που είναι απαγορευτικές για χρήση 

άλλων διατάξεων. 

Τέτοιες εφαρμογές είναι η μέτρηση θερμοκρασίας  στο εσωτερικού ενός 

κλίβανου στον οποίο αναπτύσσονται ακραίες τιμές θερμοκρασίας . 

Ο χρόνος απόκρισης των θερμομέτρων  πίεσης ξεπερνά τα 15 δευτερόλεπτα 

λόγο των διάφορων μεταβατικών φαινομένων που πραγματοποιούνται για την μέτρηση 

της πίεσης από τον σωλήνα Bourdon.Αυτή τη ιδιαιτερότητα  έχει καταστήσει τα 

θερμόμετρα πίεσης ακατάλληλα για εφαρμογές στις οποίες παλαιότερα 

χρησιμοποιούνταν και έχουν αντικατασταθεί από  την χρήση άλλων αισθητήριων . 
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Σχήμα 4.3 - Μετρητής θερμοκρασίας  μέσω πίεσης  

 

4.2.3 ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΗ  

 

Τα θερμοζεύγη είναι διατάξεις μέτρησης της θερμοκρασίας μεσώ της χρήσης 

δυο διαφορετικών υλικών  με κοινό σημείο σύνδεσης το ποιο είναι σε διαφορετική 

θερμοκρασία από ότι τα ελευθέρα άκρα  του . Μεταξύ των ακρών και  του κοινού  

σημείου  του θερμοζεύγους αναπτύσσεται διαφορά δυναμικού. Τα πλεονεκτήματα 

αυτών των μετρητικών διατάξεων έναντι των κοινών θερμομέτρων (θερμόμετρα 

ρευστού) είναι  η ευαισθησία  που είναι ικανό να εξάγει δεδομένα από στις περιπτώσεις 

που δεν είναι δυνατή η χρήση  του παραπάνω μετρητικής διάταξής. 

  Η δημιουργία τέτοιων μετρητικών διατάξεων  δεν θα μπορούσε να είναι εφικτή 

μέσω των παρατηρήσεων των διάφορων φαινομένων που σχετίζονται με τους  

ημιαγωγούς. Ένα τέτοιο φαινόμενο είναι το φαινόμενο Seebeck. Είναι γνωστό ότι η 

συγκέντρωση των φορέων αγωγιμότητας του ημιαγωγού εξαρτάται από την 

θερμοκρασία. Στο θερμό άκρο του ημιαγωγού θα έχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση 

φορέων ηλεκτρικής ενέργειας από ότι στο ψυχρό άκρο. Λόγω της διαφορετικής 

συγκέντρωσης θα παρατηρηθεί ροή των φορέων στο ψυχρό άκρο με αποτέλεσμα την 

εμφάνιση θερμικής ηλεκτρεγερτικής δύναμης  στα άκρα του ημιαγωγού. 
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Σχήμα 4.4 - Θερμοζεύγος 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΩΝ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 

Τα υλικά κατασκευής των θερμοζεύγων  θα πρέπει να τηρούν  αυστηρά τις 

παρακάτω προδιάγραφες .Πρώτα από όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την 

κατασκευή της  μετρητικής διάταξης να εμφανίζουν όσο το δυνατόν σταθερούς 

θερμοκρασιακούς συντελεστές για μεγάλες περιοχές θερμοκρασίας . Οι 

θερμοκρασιακοί συντελεστές  των υλικών θα πρέπει να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 

τους .Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια μετρήσεων ακόμα και 

σε πολύ μικρές διάφορες θερμοκρασίας .  Επιπλέον η μέτρηση του θερμοκρασιακού 

συντελεστή  S υλικού  δεν μετριέται απ’ ευθείας αλλά μόνο κατόπιν σύγκρισης με το 

υλικό αναφοράς . Ως υλικό αναφοράς θεωρούμε τον καθαρό  χαλκό   του οπού το  S 

θεωρείται κατά σύμβαση με το μηδέν . Άλλη μια παράμετρος που πρέπει να 

γνωρίζουμε για την επίτευξη ποιο ακριβών μετρήσεων είναι το σημείο τήξεως  δηλαδή  

σε ποια θερμοκρασία  θα παρατηρηθεί το φαινόμενο κατά το οποίο  το υλικό  θα 

μεταβάλει από στερεά σε υγρή κατάσταση. Αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να οδηγήσει 

σε καταστροφή του θερμοζεύγους  αλλά και την  μη εφικτή εξαγωγή δεδομένων .Για 

την αποφυγή τέτοιων φαινομένων   θα πρέπει  να γνωρίζουμε την μέγιστη θερμοκρασία 

χρησιμοποίησης  του θερμοζεύγους που δίνεται μεσώ πινάκων.  Επιπλέον  η διάβρωση  

μεταξύ των άκρων του μπορεί να οδηγήσει  σε ανακριβή στοιχεία που δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων. Έτσι λοιπόν το υλικά που 

θα  χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή ως προς την δημιουργία του 

παραπάνω φαινομένου. 
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ΤΥΠΟΙ ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΩΝ 

 

Διαφορά μέταλλα  μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη κατασκευή αυτού  του τύπου 

της μετρητικής διάταξης η οποία χαρακτηρίζεται από τα υλικά κατασκευής και από την 

κατά σύμβαση τύπο της. 

• Τύπος Τ, χαλκού - Κοσταντάνη : Κατάλληλο για χρήση σε θερμοκρασίες 

και κάτω από τους 0 βαθμούς κελσίου .Παρουσιάζει  μεγάλη αντοχή στις 

διαβρώσεις και συνίσταται για την μέτρηση θερμοκρασιών από τους 200 

έως τους 350 βαθμούς κελσίου .Παράγει δυναμικό περίπου 40mv/C. 

• Τύπος J, Σίδηρος - Κοσταντάνη : Χρησιμοποιείται συνήθως για μέτρηση 

θερμοκρασιών  που κυμαίνονται μεταξύ των 95 έως και των 760 βαθμών 

κελσίου .Ένα πρόβλημα που έχει αυτή η  διάταξη είναι τα οξείδια  του 

σιδήρου που  με συνέπεια να είναι επιρρεπές στην δημιουργία του 

φαινομένου  της διάβρωσης που  όπως  έχουμε αναπτύξει  στο παραπάνω 

κείμενο.  Αυτό το  πρόβλημα  μπορεί να αποφευχθεί  μόνο όταν το 

θερμοζεύγος να εσωκλείεται σε ένα κατάλληλο κέλυφος προστασίας. Ο 

προστατευόμενος τύπος J προτείνεται για θερμοκρασίες άνω των  877  

βαθμών κελσίου. Παράγει  δυναμικό περίπου 5μv/C . 

• Τύπος Ε,Cromel - Κοσταντάνη : Χρησιμοποιείται συνήθως για μετρήσεις  

θερμοκρασίας  από τους 95 έως τους 900 βαθμούς κελσίου  .Παράγει 

δυναμικό  περίπου 68  μV/C.   

• Τύπος Κ, Chromel - Alumel : Χρησιμοποιείται  για μετρήσεις 

θερμοκρασίας από τους 95 έως 2160 βαθμούς κελσίου .Παράγει δυναμικό 

περίπου 40 μV/C.  

• Τύπος R, Ρόδιο (13%)Πλατίνα(87%) - Πλατίνα :  Χρησιμοποιείται σε 

μετρήσεις θερμοκρασίας που κυμαίνονται από τους 870 έως  και τους 

1450 βαθμούς κελσίου. Το θερμοζεύγος  πρέπει πάντοτε να βρίσκεται σε 

μια υψηλής θερμοκρασίας κεραμικό κουτί προστασίας . 

• Τύπος S, Ρόδιο(10%) - Πλατίνα(90) : Χρησιμοποιείται συνήθως για 

μετρήσεις θερμοκρασίας από τους 950 έως 1450 βαθμούς κελσίου. Αυτός 

ο τύπος δεν χρησιμοποιείται ευρέως λογού του υψηλού κόστος  των 

υλικών  κατασκευής αλλά και στην μικρής ευαισθησίας  που είναι 

10μV/C. 

 

ΑΓΩΓΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΟΥΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

 

Η ανάγκη για την χρήση θερμοζεύγων ως μετρητικές διατάξεις  μπορεί να μην 

είναι εφικτή σε κάποια περιβάλλοντα που θεωρούνται επικινδυνά και για αυτόν τον 

λόγο χρησιμοποιούνται αγωγοί επέκτασης. Τα  βασικά χαρακτηριστικά τέτοιων 

αγωγών είναι    να μετριάζουν τα πιθανά σφάλματα κατά την διεξαγωγή της μέτρησης  

που μπορεί να δημιουργήσουν οι αγωγοί μεταξύ των  θερμοηλεκτρικών  πηγών  και 

στο σημείο σύνδεσης του θερμοζεύγους.  
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Το θερμοζεύγος τοποθετείται σε μια θήκη  που είναι κατασκευασμένη από 

ανοξείδωτο χάλυβα . Αυτό γίνεται για λογούς προστασίας του αισθητήρα από  

καταπονήσεις  ,την εύκολη μεταφορά  του καθώς επίσης και την τοποθέτηση του στο 

σημείο μέτρησης .  

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι κατασκευής αλλά η ποιο κοινές είναι  η παρακάτω : 

• Σφραγισμένης θήκης απομόνωσης : Κατά την τεχνική αυτή το θερμοζεύγος 

είναι πλήρως καλυμμένο από την θήκη δίχως να έρχεται σε επαφή με αυτή .  

Αυτή η ιδιαιτερότητα  έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη μηχανική αντοχή 

στοιχείου μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο απόκρισης στην μεταβολή της 

θερμοκρασίας με μέση τιμή τα 75 sec. Τα αισθητήρια αυτού του  τύπου 

χρησιμοποιούνται στις μετρήσεις θερμοκρασίας  ρευστών και σε καταστάσεις 

υψηλής πίεσης. 

• Σφραγισμένης θήκης με επαφή : Με χρήση αυτής της μεθόδου παραγωγής το 

θερμοζεύγος είναι πλήρως καλυμμένο από την θήκη και έρχεται σε επαφή με 

την μεταλλική  θωράκιση  της θήκης .  Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου  

είναι μικρότερος χρόνος  απόκρισης   που είναι  40 sec. Επιπλέον λόγο ότι το 

μεταλλικό στοιχείο της θήκης γειώνεται αυτό έχει ως αποτέλεσμα    την 

προστασία  από στοιχεία θορύβου του περιβάλλοντος της μέτρησης. 

• Θήκη εκτεθειμένου θερμοζεύγους : Η  τεχνική αυτή μας επιτρέπει την γρήγορη 

απόκριση του στοιχείου στην μεταβολή της θερμοκρασίας.  

 

 

 
Σχημα 4.5 - Απεικονιση θερμοζευγους 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΟΥΣ 

 

 Η τοποθέτηση του θερμοζεύγους στο πεδίο εργασίας, είναι σημαντικός 

παράγοντας για την εξασφάλιση ακριβούς ελέγχου της θερμοκρασίας. Τα θερμοζεύγη 

θα πρέπει μα είναι σε   μια τέτοια θέση  μεταξύ πηγής θερμότητας και πεδίο εργασίας 

στο ποιο θέλουμε την επιθυμητή τιμή ώστε να υπάρχει γρήγορη απόκριση από τον 



 

 
53 

εκλεκτή του συστήματος για τον έλεγχο της. Αν ένα θερμοζεύγος είναι τοποθετημένο 

πολύ κοντά στην πηγή θερμότητας, το επίπεδο της θερμότητας θα ανιχνευτεί  προτού 

φτάσει στο πεδίο εργασίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ο εκλεκτής να ελέγχει την 

πηγή θερμότητας και όχι το πεδίο εργασίας. Στην περίπτωση που το αισθητήριο  έχει 

τοποθετηθεί  πολύ κοντά στο πεδίο  εργασίας  στο οποίο θέλουμε την επιθυμητή τιμή 

της θερμοκρασίας  παρατηρείται  σημαντική καθυστέρηση ως προς την απόκριση του 

αισθητήριου. Τα θερμοζεύγη που επηρεάζονται από αυτό το φαινόμενο  είναι 

κατασκευασμένα με την μέθοδο της σφραγισμένης θήκης απομόνωσης. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την υπέρβαση της θερμοκρασίας στο χώρο εργασίας για την οποία θα 

απαιτηθεί  η ψύξη του. Μια καλή μέθοδος τοποθέτησης του θερμοζεύγους είναι να  το 

τοποθετήσουμε στο 
1

3
 της απόστασης από την πηγή θερμότητας και στα 

2

3
 της 

απόστασης από το χώρο εργασίας.  

 

4.2.4 ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ  

 

ΔΟΜΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ 

 

Αυτού του τύπου τα αισθητήρια πήραν αυτήν την ονομασία  λόγω ότι  μετρούν την 

θερμοκρασία ενός σώματος μέσω της μεταβολής  της ηλεκτρικής αντίστασης  τους. Η 

συνάρτηση της αντίστασης του θερμίστορ σε σχέση την θερμοκρασία μπορεί να είναι 

θετική ή αρνητική. Αυτό σημαίνει ότι η θερμική αντίσταση της  μετρητικής διατάξεως 

μπορεί να  αυξάνει  με την αύξηση της θερμοκρασίας (θετική) ή μπορεί να συμβεί 

μείωση της αντίστασης με την αύξηση της θερμοκρασίας  (αρνητική). 

 Αυτού του τύπου οι μετρητικές διατάξεις χωρίζονται σε δυο κατηγορίες 

ανάλογα με την NTC (Negatiνe Temperature Coefficient,αρνητικού συντελεστή 

θερμοκρασίας) οι οποίες μικραίνουν την αντίστασή τους με την αύξηση της 

θερμοκρασίας και τύπου PTC (Positiνe Temperature Coefficient, θετικού συντελεστή 

θερμοκρασίας) οι οποίες αυξάνουν την αντίστασή τους με την αύξηση της 

θερμοκρασίας. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Τα θερμίστορ κατασκευάζονται από διαφορά υλικά τα οποία εξαρτώνται από 

τον τύπο του αισθητήριου όπως επίσης και την τεχνική κατασκευής του. 

Σχήμα 4.6 - Θερμίστορ 

 

Για τα θερμίστορ τύπου PTC τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν  θα είναι 

μείγματα ανθρακικού βαρίου ή οξείδια στροντίου και τιτανίου τα οποία ανακατεύονται 

μ' άλλα υλικά μαζί με συγκρατική ύλη. Η κατασκευή του θερμίστορ θα γίνει   όταν το  

υλικό μπαίνει σε καλούπια, θερμαίνεται, προστίθενται οι απαιτούμενοι ακροδέκτες και 

τα διάφορα χρώματα. 

  Τα θερμίστορ τύπου NTC κατασκευάζονται   από οξείδια των στοιχείων της 

ομάδας του σιδήρου όπως είναι τα οξείδια του χρωμίου (Cr), 

μαγγανίου(Μn),σιδήρου(Fe), χαλκού (Cu) ή νικελίου (Νί). Τα οξείδια αυτά έχουν 

μεγάλη ειδική αντίσταση και μπορεί κάτω από ορισμένες συνθήκες να μετατραπούν σε 

ημιαγωγούς τύπου Ρ και Ν. Τα οξείδια κονιοποιούνται ανακατεύονται με 

συγκρατητική ύλη, μπαίνουν με πίεση σε ειδικά καλούπια, ψήνονται σε ειδικούς 

φούρνους όπου σε υψηλή θερμοκρασία γίνεται σύντηξη του οξειδίου, τοποθετούνται 

οι ακροδέκτες, επιστρώνονται με μονωτικό υλικό, μπαίνουν τα χρώματα που δείχνουν 

τα χαρακτηριστικά. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ 

 

 Τα θερμίστορ έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που τα κάνουν ιδανικές για  

διατάξεις μέτρησης της θερμοκρασίας. Ανάλογα με τον τύπο τους  τα θερμίστορ τύπου 

NTC θα εμφανίζουν μεγάλες μεταβολές της αντίστασης όταν υφίστανται μικρές 

μεταβολές της θερμοκρασίας. Το  εύρος  λειτουργίας είναι από τους100 C έως τους 

300 C. Τα θερμίστορ τύπου PTC έχουν αντίσταση που αυξάνει με την θερμοκρασία  

και ειδικότερα μεταπίπτουν από μια κατάσταση χαμηλής αντίστασης σε μια κατάσταση 

υψηλής αντίστασης όταν η θερμοκρασία ανέλθει σε μια συγκεκριμένη τιμή. Οι τιμές 

αντίστασης κυμαίνονται από 0.5 έως  200ΚΩ σε θερμοκρασία δωμάτιου. Ένα άλλο  

χαρακτηρισμό είναι η μη χρήση μηχανικών εξαρτημάτων με συνέπεια μηδενική 

μηχανική φθορά. 
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 Γενικά χαρακτηριστικά των αισθητήριων αυτών είναι  τα παρακάτω : 

• Θερμίστορ σε σχήμα χάνδρας είναι κατάλληλα για ανίχνευση θερμοκρασιών 

σε πολύ στενά επίπεδα ή για επιφάνειες ή για εσωτερικές θερμοκρασίες. 

• Η θερμοκρασία των θερμίστορ είναι τόσο μικρή ώστε να είναι πολύ ευαίσθητα 

σ' ελάχιστες ή ακαριαίες μεταβολές θερμοκρασίας και υπάρχουν για όλες 

σχεδόν τις χρονικές καθυστερήσεις. 

• Είναι δυνατόν να μετρηθούν θερμοκρασίες υλικών χωρίς να υπάρχει επαφή και 

επίσης    να μετρηθούν θερμοκρασίες από απόσταση ή να γίνει έλεγχος αυτών 

από απόσταση. 

• Δεν χρειάζονται αντισταθμιστικές επαφές ούτε κρύες ενώσεις. 

• Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλεκτρική αντίσταση του θερμίστορ τόσο μικρότερο 

είναι το σφάλμα που εισάγεται από τους μεγάλους ακροδέκτες οι οποίοι δεν 

μπορούν να ξεπερνούν τα 10 μέτρα. 

• Τα θερμίστορ κατασκευάζονται με σταθερή σύνθεση έτσι ώστε με την γήρανσή 

τους να μην  παρουσιάζουν αποκλίσεις και να δίνουν σταθερές ενδείξεις. 

• Για χρήσεις σε θερμοκρασίες κάτω των 150°C μπορεί να παρουσιάζουν ένα 

σφάλμα της τάξης του ±1 %. 

• Τα θερμίστορ μπορεί να χρησιμοποιηθούν για πλήθος μετρήσεων 

θερμοκρασιών σε όργανα όπως είναι τα θερμόμετρα, υγρόμετρα, όργανα 

ελέγχου θερμοκρασιών, ροόμετρα, ροόμετρα υγρών, μετρητές κενού, 

ανιχνευτές αερίων, συναγερμοί για φωτιά, ανιχνευτές πάγου κλπ. Για την 

επιλογή ενός θερμίστορ για μέτρηση θερμοκρασίας εξετάζουμε την επίδραση 

της θέρμανσης πάνω στο του θερμίστορ έτσι ώστε η αντίστασή τον να μην 

γίνεται πολύ μικρή στην υψηλότερη θερμοκρασία. 

 

4.2.5 ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Όπως είναι γνωστό η ηλεκτρική αντίσταση των μετάλλων αυξάνει καθώς 

αυξάνεται η θερμοκρασία. Άρα είναι δυνατό να κατασκευαστεί διάταξη μέτρησης της 

θερμοκρασίας μετρώντας την ηλεκτρική αντίσταση ενός πρότυπου μετάλλου καθώς 

μεταβάλλεται η θερμοκρασία του. Έτσι κατασκευάζονται οι θερμοηλεκτρικές 

αντιστάσεις (RTDs). Η μέτρηση της αντίστασης ενός θερμοηλεκτρικού στοιχείου 

γίνεται με τη βοήθεια γέφυρας Wheatstone ή με τη βοήθεια πηγής ρεύματος που 

διεγείρει κατάλληλα τη θερμοηλεκτρική αντίσταση. 

Οι θερμοηλεκτρικές αντιστάσεις έχουν καλύτερη γραμμικότητα και είναι 

γενικά πιο ακριβής από τα θερμοζεύγη καθώς έχουν ανάλυση μικρότερη του ενός 

βαθμού Κελσίου. Εξαρτώνται από την απόλυτη τιμή της θερμοκρασίας και όχι απλώς 

από τη θερμοκρασιακή μεταβολή όπως συμβαίνει στα θερμοζεύγη, άρα δεν έχουν 

ανάγκη από θερμοκρασίες αναφοράς. Όμως είναι πιο ακριβές και απαιτούν εξωτερική 

διέγερση. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε εργαστηριακές και βιομηχανικές εφαρμογές 
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ακριβείας. Τυπικό μέταλλο για την κατασκευή θερμοηλεκτρικών αντιστάσεων είναι η 

πλατίνα. 

 

4.2.6 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

 

Όλα τα αντικείμενα εκπέμπουν θερμική ακτινοβολία (ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία) η οποία εκπέμπεται από την επιφάνεια ενός σώματος όταν η θερμοκρασία 

τους  είναι πάνω από το απολυτό μηδέν.  Ως ακτινοβολία μελανού σώματος ορίζουμε 

την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν όλα τα σώματα όταν  θερμανθούν, 

. Επιπρόσθετα με την χρήση ειδικών μετρητικών διατάξεων είμαστε σε θέση να 

υπολογίσουμε  την θερμοκρασία του αντικειμένου.  

Όλα τα σώματα με θερμοκρασία μεγαλύτερη από το απόλυτο μηδέν, εκπέμπουν 

ενέργεια υπό μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ένα σώμα το οποίο βρίσκεται 

σε θερμική ισορροπία εκπέμπει σταθερή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η κατανομή 

της ενέργειας ανά μήκος κύματος, δίνεται από τον νόμο του Planck, σύμφωνα με την 

εξίσωση : 
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Όπου 

 

h: Σταθερά του Planck 136.626069 10h J S  

C: Ταχύτητα του φωτός  

λ:Μήκος κύματος  

Τ: Απόλυτη θερμοκρασία  

 

Μονάδες στο  διεθνές σύστημα SI είναι 31W m sr  

 

Ο ορισμός του μεγέθους της εκπομπής ενός σώματος ε ορίζεται ως ο λόγος της 

εκπεμπόμενης ενέργειας υπό μορφής ακτινοβολίας από το σώμα σε σχέση με την 

εκπεμπόμενη ενέργεια ενός μελανού σώματος που βρίσκεται στην ίδια θερμοκρασία. 

To μέλαν σώμα, είναι ένα ιδεατό και θεωρητικό σώμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από 

την ιδιότητα, να απορροφά όλη την τυχούσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, 

ανεξαρτήτως της συχνότητας ή της γωνίας πρόσπτωσης της εκπομπής.  

Ανάλογα με την πτυχή που θέλει να εξετάσει ο εκάστοτε μελετητής, υπάρχουν 

διαφορετικοί μαθηματικοί τύποι σχετικά με τον συντελεστή εκπομπής ε και ανάλογα 

με το αν θα μελετήσει σε συγκεκριμένο μήκος κύματος και σε συγκεκριμένη 

κατεύθυνση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας (Spectral directional emissivity), σε 

συγκεκριμένη κατεύθυνση για όλα τα μήκη κύματος (Total Directional emissivity) ή 

στην περίπτωση που εξετάζουμε, όλες τις κατευθύνσεις για συγκεκριμένο μήκος 

κύματος (Spectral hemispherical emissivity). 
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 Στην περίπτωσή μας θα εξετάσουμε τον ολικό συντελεστής εκπομπής (total 

hemispherical Emissivity). 

O ορισμός του μεγέθους εκπομπής της ακτινοβολίας σύμφωνα με τις ιδιότητες του 

μέλανος σώματος, συνάγεται ότι είναι ένας αδιάστατος αριθμός και έχει τιμές μεταξύ 

του διαστήματος 0 και 1. 

 Η επεξήγηση του παραπάνω φαινομένου γίνεται εκτενώς στο κεφάλαιο 3.11  που 

γίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις και επεξηγήσεις του φαινομένου αυτού.  

Αυτού του τύπου η ακτινοβολία  , συγκεντρώνεται μέσο ενός συστήματος φακών που 

είναι τοποθετημένο στην εστία του οπτικού συστήματος του οργάνου. 

Οι μετρητικές αυτές διατάξεις έχουν ως πλεονέκτημα να μην  επηρεάζονται από την 

απόσταση μεταξύ οργάνου-σώματος μέσα σε προκαθορισμένα όρια . Η χρήση των 

πυρομέτρων  είναι για μετρήσεις θερμοκρασίας από ασφαλή απόσταση . 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΟΜΕΤΡΩΝ 

 

 Η δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας ενός σώματος με χρήση αυτού 

του τύπου της ακτινοβολίας είναι εφικτή  μέσο  εξειδικευμένων μετρητικών διατάξεων. 

Αυτές οι μετρητικές διατάξεις διαφέρουν ως προς τον τρόπο που μπορεί να  μετατραπεί 

η θερμική ακτινοβολία   σε θερμότητα και ακολούθως την μετατροπή της θερμότητας 

στο  μετρούμενο μέγεθος της  θερμοκρασίας που είναι το  ζητούμενο.  

Τα θερμόμετρα ακτινοβολίας χωρίζονται  σε δύο κατηγορίες :  

• πυρόμετρα απορρόφησης  

• οπτικά πυρόμετρα 

 Τα πυρόμετρα απορρόφησης ενσωματώνουν ένα στοιχείο απορρόφησης 

μαύρου χρώματος στην εστία του οπτικού συστήματος  της μετρητικής διάταξης. Τα 

πυρόμετρα απορρόφησης υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες :  

• πλήρους απορρόφησης  

• υπέρυθρης ακτινοβολίας  

 Ακόμα ανάλογα με το εύρος της απορροφόμενης  ακτινοβολίας τα 

πυρόμετρα διακρίνονται σε :  

• πυρόμετρα ευρείας ζώνης περίπου από 0.7- 20μm(wideband) 

• στενής (narrowband)  

• επιλεκτικά ρυθμιζόμενης ζώνης 

 Η μέτρηση τη θερμοκρασίας του απορροφητή  του οργάνου επιτυγχάνεται 

με διάφορες συστοιχίες μαύρου χρώματος. Μια μέθοδος είναι με χρήση συστοιχιών 

θερμοαντιστατικών αισθητήριων όπως αντιστάσεις θερμίστορ. Σε αυτή την περίπτωση 

το πυρόμετρο αποκαλείται και μπολόμετρο. Τα μπολόμετρα βρίσκουν ειδικές 

εφαρμογές στη πυρηνική φυσική για την ανίχνευση σωματιδίων και σε αστρονομικές 

παρατηρήσεις. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θερμοηλεκτρικούς 

αισθητήρες όπως θερμοσυστοιχία θερμοζεύγων  ή ακόμα μία άλλη κατηγορία 

πυρομέτρων που ονομάζεται πυροηλεκτρικό πυρόμετρο.  
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 Τα πυροηλεκτρικά πυρόμετρα κατασκευαστικά  διαφέρουν  με τα 

πυρόμετρα απορρόφησης  ως προς την εστία συγκέντρωσης της θερμικής ακτινοβολίας 

που αντικαθίσταται από μια συστοιχία  πυροηλεκτρικών αισθητήριων. Η  λειτουργία 

αυτών των αισθητήριων είναι η μετατροπή ενός μέρος της θερμικής ακτινοβολίας σε 

ηλεκτρισμό.  Η εμφανιζομένη πυροηλεκτρικά τάση είναι ανάλογη με την θερμοκρασία 

στον απορροφητή και με την σωστή ρύθμιση του οργάνου επιτυγχάνεται η μέτρηση 

θερμοκρασίας. Τα πυροηλεκτρικά πυρόμετρα είναι ποιο ευαίσθητα  σε σχέση με τις 

υπόλοιπες κατηγορίες πυρομέτρων και συνήθως χρησιμοποιούνται για την μέτρηση 

χαμηλών θερμοκρασιών. 

 Τα οπτικά πυρόμετρα βασίζονται στην χρωματική σύγκριση της ορατής 

ακτινοβολίας που εκπέμπεται από την ενσωματωμένη λυχνία πυράκτωσης με την 

εκπεμπόμενη από την μετρούμενη θερμή επιφάνεια  και με την προϋπόθεση ότι η 

θερμοκρασία αυτής να ξεπερνά τους 1000Κ. Τα οπτικά πυρόμετρα στενής ζώνης 

διαθέτουν πίσω από το αντικειμενικό φακό καταλληλά φίλτρα στενής διέλευσης που 

επιτρέπει την δίοδο μόνο στην περιοχή τον  0.6μm ενώ το φάσμα της ορατής 

ακτινοβολίας περιέχεται στην ζώνη μεταξύ 0.38-0.78 μm. Η μέτρηση είναι συγκριτική 

και υποκειμενική βασιζομένη στην χρήση μιας θερμοκρασίας αναφοράς που παρέχεται  

από την ηλεκτρική λυχνία πυράκτωσης η οποία είναι ρυθμιζόμενης φωτεινότητας πάνω 

στο ποιο σχηματίζεται το είδωλο της θερμικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από την 

μετρούμενη επιφάνεια. Με την ρύθμιση του ροοστάτη αυξομειώνουμε την 

φωτεινότητα του διάπυρου νήματος που έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη του 

παραπάνω φαινομένου μέσω προσοφθάλμιου φακού .Μια άλλη ονομασία των οπτικών 

πυρομέτρων είναι τα πυρόμετρα εξαφανιζόμενου νήματος.  

 

 

 

 
Σχήμα 4.7 - Πυρόμετρο 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΜΕΤΡΩΝ 

 

 Οι μετρητικές αυτές διατάξεις  επιλέγονται για την μελέτη της 

θερμοκρασίας μιας επιφάνειας  λόγω των πλεονεκτημάτων που έχουν έναντι των 

άλλων διατάξεων. Αρχικά  τα θερμόμετρα ακτινοβολίας μπορούν   να  μετρήσουν  μια 

επιφάνεια από απόσταση  χωρίς να είναι απαραίτητη η επαφή του  θερμομέτρου με την 

επιφάνεια σε σχέση με άλλες μετρητικές διατάξεις που είναι αναγκαία. Επιπρόσθετα οι 

μετρητικές αυτές διατάξεις δεν επηρεάζονται από την απόσταση μεταξύ οργάνου-

σώματος σε προκαθορισμένα  όμως όρια . Αυτή η ιδιαιτερότητα τα καθιστά ως μία 

ιδανική επιλογή για μέτρηση της θερμοκρασίας  ενός αντικειμένου από ασφαλή 

απόσταση και όταν δεν είναι εφικτή η μέτρηση με χρήση  άλλων διατάξεων. Τα 

πυροηλεκτρικά πυρόμετρα είναι πιο ευαίσθητα  σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες 

πυρομέτρων και αρά η χρήση τους είναι δυνατή και για μέτρηση χαμηλότερων 

θερμοκρασιών. 

 Τα πυρόμετρα μπορούν να μετρήσουν μόνο  ορατές επιφάνειες  και δεν τα 

είναι ικανά για ακριβή μέτρηση εσωτερικών σημείων ενός αντικειμένου. Ανάλογα με 

το είδος πυρομέτρου χρησιμοποιούνται και αλλά στοιχεία που ενσωματώνονται στην 

διάταξή αυτή με αποτέλεσμα την πολυπλοκότητα και την αυξημένη πιθανότητα μη 

ακριβούς μέτρησης θερμοκρασίας. Αυτή η παράμετρος  παρατηρείται  κυρίως στα 

οπτικά πυρόμετρα που εξαρτώνται από της κατάσταση της λυχνίας πυρακτώσεως που 

παρέχει την θερμοκρασία αναφοράς και τον περιορισμό  της  μέτρησης της 

θερμοκρασίας  στην  επιφάνεια  να ξεπερνά τους 1000Κ. Επιπλέον μπορεί να 

ενσωματώνουν ακόμα και ένα άλλο είδος πυρομέτρου όπως στην περίπτωση των 

πυρομέτρων απορρόφησης με ενσωματωμένο πυροηλεκτρικό πυρόμετρο. 

 Για ακριβής μετρήσεις επιβάλλεται μια αρχική μέτρηση της θερμοκρασίας 

με άλλο όργανο ικανοποιητικής  ακρίβειας και η ακόλουθη ρύθμιση του πυρομέτρου. 

Η διαδικασία  αυτή είναι επαναλαμβανομένη διότι ο συντελεστής εκπομπής διαφέρει  

από υλικό σε υλικό που θέλουμε για την επίτευξη μέτρησης της θερμοκρασίας  με 

χρήση θερμομέτρων ακτινοβολίας. 

 

4.2.7 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

 

Η μετρητική αυτή διάταξη αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των  

οπτικών ινών  για την επίτευξη μέτρησης  θερμοκρασίας της μετρούμενης επιφάνειας. 

Οι οπτικές ίνες έχουν τον ρολό της μεταφοράς της φωτεινής ακτινοβολίας. Η βασική 

κατασκευή ενός καλωδίου οπτικής ίνας αποτελείται από την οπτική ίνα, η οποία 

βρίσκεται στο κέντρο του και ως υλικό κατασκευής προτείνεται το γυαλί ικανό να 

μεταφέρει φωτεινή δέσμη συγκεκριμένου μήκους κύματος με πολύ λίγες απώλειες. Η 

οπτική ίνα περιβάλλεται από ειδική επίστρωση υλικού με μικρότερο δείκτη διάθλασης 

από το υλικό της ίνας, το οποίο ονομάζεται cladding ή buffer. Το υλικό αυτό βοηθά 

στη συνεχή ανάκλαση της φωτεινής δέσμης,  η οποία θα πέσει μέσα στην οπτική ίνα, 

εφόσον η γωνία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη της οριακής. Σε άλλη περίπτωση θα 
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έχουμε διάθλαση στην εξωτερική επίστρωση (cladding). Με αυτό τον τρόπο η οπτική 

ίνα εγκλωβίζει τη δέσμη του φωτός και την οδηγεί στην άκρη της. 

Τα χαρακτηριστικά που εκμεταλλευόμαστε για αυτού τύπου αισθητήριων 

θερμοκρασίας είναι  οι  μικροκάμψεις , συμβολομετρικά φαινόμενα , μεταβολή του 

δείκτη διαθλάσεως , η αλλαγή πόλωσης , η μεταβολή του μήκους κύματος , το 

περιθραστικό φράγματα καθώς και το φαινόμενο Sagnac το οποίο εμφανίζεται για την 

ανίχνευση περιστροφικής κίνησης. Η θερμοκρασία υπολογίζεται έμμεσα αφού 

μετρηθούν οι μεταβολές,  οι διάφορες φάσης, μεταβολές κυμάτων και μετατραπούν σε 

θερμοκρασία μέσω κατάλληλων  ηλεκτρονικών διατάξεων.  

 

 
Σχήμα 4.8 - Δομή οπτικής ίνας 

 

 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 

 

Στο άκρο των μεγάλων μηκών κύματος υπάρχει η υπέρυθρη απώλεια υλικού 

(infrared loss), ως ουρά φάσματος απωλειών που αποτελείται από κορυφές πέρα από 

τα 9μm εμφανίζοντας εκεί εξασθένηση πάνω από 10 dB/Km.  

Οι θεμελιώδεις "γραμμές απορρόφησης" και οι αρμονικές τους οφείλονται σε 

διέγερση μοριακών δονήσεων από τα προσπίπτοντα φωτόνια. 

Τα προσπίπτοντα φωτόνια μπορούν επίσης να προκαλέσουν εξαναγκασμένες 

ηλεκτρονικές μεταπτώσεις εάν ανήκουν στο υπεριώδες (ultra violet) και η ουρά προς 

τα μεγάλα μήκη κύματος της UV απώλειας του υλικού συνεπάγεται μια σημαντική  

συμβολή στην ολική φασματική απώλεια. 

 Απώλειες σκέδασης Rayleigh που οφείλονται στις μικροσκοπικές περιοχές 

σκέδασης μέσα στο υλικό του πυρήνα της ίνας  (ανομοιογένειας στην πυκνότητα και 

την σύνθεση του υλικού, πολύ μικρότερες από το λ)  που εκτρέπουν το φωτεινό σήμα 

στέλνοντας το έξω από την επιθυμητή διεύθυνση προς τα τοιχώματα ή πίσω (back 

scattering). 
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Στο άκρο των μεγάλων μηκών κύματος υπάρχει η υπέρυθρη απώλεια υλικού (infrared 

loss), ως ουρά φάσματος απωλειών, που αποτελείται από κορυφές πέρα από τα 9pm 

εμφανίζοντας εκεί εξασθένηση πάνω από 10dB/Km  

Οι θεμελιώδεις "γραμμές απορρόφησης" και οι αρμονικές τους οφείλονται σε διέγερση 

μοριακών δονήσεων από τα προσπίπτοντα φωτόνια. 

Τα προσπίπτοντα φωτόνια μπορούν επίσης να προκαλέσουν εξαναγκασμένες, 

ηλεκτρονικές μεταπτώσεις εάν ανήκουν στο υπεριώδες (ultra violet) και για αυτό 

ακόμη και η ουρά προς τα μεγάλα μήκη κύματος, αυτή της UV απώλειας του υλικού 

συνεπάγεται μια σημαντική συμβολή στην ολική φασματική αποτελείται από τις  δυο 

παραπάνω απώλειες και δεν μπορούν να διορθωθούν σε ίνα από silica (πυρίτιο). 

                          Αυτές είναι και οι κυριότερες απώλειες, με σημαντικότερη την infrared loss.     

 

Οι απώλειες  που μπορούμε να περιορίσουμε σε κάποιο βαθμό  είναι οι εξής: 

• Απώλειες απορρόφησης ιόντων ΟΗ' (υδροξυλίου): 

Είναι μια άλλη περίπτωση που τα προσπίπτοντα φωτόνια διεγείρουν δονήσεις ενός 

ολόκληρου μορίου. Αυτή η συνιστώσα απωλειών λαμβάνει τη μορφή κορυφών κοντά 

στις αρμονικές της βασικής κορυφής απορρόφησης που βρίσκεται στα 2.8μm και η 

κύρια φυσική πηγή ΟΗ' είναι το νερό και το ιστορικό της μείωσης της εξασθένησης 

του γυαλιού αντανακλά και το ιστορικό της μείωσης της κατακράτησης υδρατμών κατά 

την κατασκευή του γυαλιού. 

Από τις παραπάνω λιγότερη σημαντική είναι η UV. 

• Αλή μια απώλεια είναι η εξασθένιση κυματοδηγού που οφείλεται στις 

απώλειες διαρροής στον μανδύα, απώλειες στις μικροκάμψεις, στους συνδετήρες, στις 

συγκολλήσεις και άλλες ατέλειες που οδηγούν σε σκέδαση. 

 

Για συνδέσεις σε μονότροπη ίνα με συνδετήρες οι απώλειες είναι περίπου για 

μηχανικές συγκολλήσεις (butt splices) τα δύο άκρα της ίνας κόβονται κατάλληλα, 

έχοντας όσο το δυνατόν λείες επιφάνειες και έπειτα συγκρατούνται με μηχανικό τρόπο 

ή και με βοήθεια υγρού προσαρμογής (index matching fluid) για την ομαλή κάλυψη 

των κενών. 

Οι ποιο  

 τέλειες κολλήσεις είναι με fusion splices, δηλαδή κόλληση με ηλεκτρικό τόξο για τήξη  

Κακές κολλήσεις ή συνδέσεις όχι μόνο έχουν σαν αποτέλεσμα την εξασθένηση αλλά 

και την ανάκλαση φωτός προς τα πίσω (back scattering) στα laser ή τους φωτονικούς 

ενισχυτές προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία τους. 

Εκτός από τις συνδέσεις υπάρχει πάντα το back scattering Rayleigh, που επίσης 

επηρεάζει 

λειτουργία των laser ή των φωτονικών ενισχυτών. 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

 

 Οι οπτικές ίνες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομοι  

αισθητήρες επειδή απαιτείται κάποια οπτικοηλεκτρική διάταξη για την μετατροπή της 

οπτικής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό σήμα. Αυτός ο περιορισμός μας έχει οδηγήσει στην 

δημιουργία διάφορων μετρητικών  συστημάτων . Τα εξωγενή συστήματα 

εκμεταλλεύονται την χρονική διάρκεια της φωτοεκπομπής που εξαρτάται η 

θερμοκρασία για την επίτευξη μέτρησης του οργάνου  με την βοήθεια του 

ανακλώμενου  φωτός. Επιπλέον  τα συστήματα αυτού του είδους χρησιμοποιούν  μια 

οπτική ίνα μονό για την μεταφορά του φωτός. 

 Τα ενδογενή συστήματα χρησιμοποιούν την ιδιά  οπτική   ίνα ως στοιχείο 

εκτέλεσης μιας μέτρησης. Σε τέτοια  συστήματα εκμεταλλευόμαστε την μικροσκοπική 

αλλά όχι αμελητέα επίδραση των εξωτερικών φυσικών φαινομένων στην διάδοση του 

φωτός μέσω οπτικής ίνας.  

Αν ληφθεί υπόψη την παραδοχή ότι  το φως είναι κύμα τότε μπορούμε να 

πέτυχουμε πολύ υψηλά επίπεδα ευαισθησίας και ανάλυσης. Σύμφωνα με μια ευρύτατα 

χρησιμοποιουμένη τεχνική ,μπορούμε να εγγράψουμε στα εσωτερικά τοιχώματα μιας 

οπτικής ίνας ένα πλέγμα τύπου Bragg. 

 

ΕΙΔΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

 

 Οι οπτικές ίνες είναι αισθητήρια τα οποία χωρίζονται σε διάφορες 

κατηγορίες με την χρήση διάφορων κριτήριων.  

 

Τα κριτήρια  αυτά συσχετίζονται με   τον τρόπο μεταφοράς των σημάτων.   

Ανάλογα λοιπόν με το τρόπο μεταφοράς των σημάτων έχουμε δυο βασικές κατηγορίες 

οπτικών ινών : 

•  πολύτροπες  

• μονότροπες  



 

 
63 

 
Σχήμα 4.9 - Είδη  οπτικών ινών με κριτήριο  το είδος την μεταφοράς  του σήματος 

 

 Η πρώτη κατηγορία  αυτών των αισθητήρων θερμοκρασίας όπου η  αρχή 

μετάδοσης σε πολύτροπη οπτική ίνα είναι ότι οι διάφορες ακτίνες του οπτικού σήματος 

ανάλογα με την είσοδο τους στην οπτική ίνα ταξιδεύουν ανακλώμενες υπό 

διαφορετικές γωνίες.  

Αυτός ο τρόπος μετάδοσης ονομάζεται πολύτροπος (multimode). Τα τυπικά μεγέθη 

των  πολύτροπων οπτικών  ινών  είναι   50μm /125μm, 62,5/125, 85/125 ή 100/140. Ο 

συνηθέστερος τύπος, ο οποίος κυκλοφορεί, είναι ο 62,5μm/125μm. Η ολική διάμετρος 

της οπτικής ίνας συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτικών των  συνθετικών ινών και 

του εξωτερικού περιβλήματος φτάνει τα 900μm . 

 Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι  ότι οι  πολλοί δρόμοι μετάδοσης  

αντιστοιχούν σε διαφορετικές γωνίες ανάκλασης . Έτσι υπάρχει μια  περεταίρω 

κατηγοριοποίηση των πολυτρόπων οπτικών ινών  σε  διακριτού δείκτη και σε 

βαθμιαίου δείκτη.  

 Στις πολύτροπες  οπτικές ίνες διακριτού δείκτη   συμβαίνει απότομη 

μεταβολή του δείκτη διάθλασης μεταξύ της κεντρικής ίνας και του υλικού επίστρωσης 

. 

 Οι οπτικές ίνες βαθμιαίου δείκτη  χαρακτηρίζονται από βαθμιαία 

μεταβολή του δείκτη διάθλασης του υλικού της κεντρικής ίνας. Συμβαίνει βαθμιαία 

μείωση όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο προς την εξωτερική επιφάνεια του 

γυαλιού. 

 Οι μονότροπες οπτικές  ίνες η διάμετρος της κεντρικής ίνας είναι πολύ 

μικρή και πλησιάζει περίπου  το επίπεδο του μήκους κύματος  του εκπεμπόμενου 

σήματος. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε έναν μόνο δυνατό τρόπο μετάδοσης του 

οπτικού σήματος, τον αξονικό.. Η κεντρική ίνα στις μονότροπες οπές ίνες έχει διάμετρο 

από 5μm έως10 με συνηθέστερη τιμή  τα 8,3 μm. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

 Οι αισθητήρες οπτικών ινών  είναι μετρητικές διατάξεις που είναι ικανές 

για μέτρηση θερμοκρασίας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση μεταλλικού 

αντικειμένου. Αυτή η ιδιαιτερότητα είναι σημαντική διότι μπορεί να είναι ο μονός 

τρόπος για την μέτρηση της θερμοκρασίας της μετρούμενης επιφάνειας. Οι οπτικές 

ίνες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα διότι χρειάζονται κάποια 

οπτοηλεκτρική διάταξη για την μετατροπή της οπτικής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό 

σήμα. Επιπλέον ο τρόπος χρήσης αυτών των αισθητήριων μας   καθορίζει και το 

σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη της μέτρησης της θερμοκρασίας. 

Όταν ο ρόλος της οπτικής ίνας είναι μόνο η μεταφορά του φωτός τότε το σύστημα 

ονομάζεται εξωγενή ενώ όταν έχουμε χρήση  της ιδίας ως στοιχείο εκτέλεσης της 

μέτρησης τότε το σύστημα ονομάζεται  ενδογενή. Τα αισθητήρια  αυτά έχουν μεγάλο 

εύρος μετρήσεων διάφορων μεγεθών όπως την θερμοκρασία, ακτινοβολία ιόντων 

,τάση εφελκυσμού ,στάθμη υγρών .Αυτές οι μετρήσεις μπορούν να διεξαχθούν υπό  

δυσμενείς συνθήκες .Αρά τα αισθητήρια  αυτού του τύπου δεν περιορίζονται μόνο σε 

μετρήσεις θερμοκρασίας αλλά παρέχουν και  αξιόπιστες μετρήσεις σε άλλες 

εφαρμογές. 

 

4.2.8 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

 

 Οι μετρητικές αυτές διατάξεις που χρησιμοποιούν οι αισθητήρες 

υπέρυθρου αποτελούν μια προηγμένη μορφή πυρομέτρου τύπου απορρόφησης. 

Παρέχουν δισδιάστατες απεικονίσεις της θερμοκρασιακής κατανομής στο πεδίο 

θέασης του  αντικειμένου φακού. Η κατασκευή τους είναι βελτιστοποιημένη όχι  μόνο 

για μετρήσεις  της θερμοκρασίας αλλά και για θερμική απεικόνιση ης μετρούμενης 

επιφάνειας. 

 Η διάκριση των υπέρυθρων αισθητήριων  γίνεται ανάλογα  με τον τρόπο 

επίτευξης  της απαιτούμενης μέτρησης  της θερμοκρασίας του αντικειμένου με τη 

χρήση η όχι της επαφής. Αυτός ο παράγοντας έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία δυο 

κατηγοριών  υπέρυθρων αισθητήριων :  

•  αισθητήρες επαφής   

• αισθητήρες μη  επαφής 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ -ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ 

 

 Οι αισθητήρες επαφής έχουν ως κύριο μειονέκτημα την καταστροφή της 

επιφάνειας του  αντικειμένου  του οποίου μετράμε την θερμοκρασία. Επιπλέον 

μειονέκτημα των υπέρυθρων αισθητήρων επαφής είναι ότι  χρειάζονται  ένα χρονικό 

διάστημα  για να προσαρμοστούν κάτι που σε περίπτωση λήψης μέτρησης κατά το 

διάστημα αυτό συνεπάγεται  εισαγωγή σφάλματος μέτρησης σε σχέση με τις 

πραγματικές τιμές. Το περιβάλλον είναι ένας ακόμη παράγοντας ο οποίος πρέπει να 
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λαμβάνεται υπόψιν για την διάρκεια ζωής αυτού του τύπου αισθητήρα καθώς  τα 

σκληρά και  οξειδωτικά  περιβάλλοντα  υψηλής θερμοκρασίας  μειώνουν σε μεγάλο 

βαθμό της ζωή του αισθητήρα. 

 
Σχήμα 4.10 - Αισθητήρας υπερύθρων  επαφής  

 

 Τα αισθητήρια μη επαφής  έχουν ως πλεονέκτημα την μη απαίτηση 

επαφής για μέτρηση της θερμοκρασίας  ενός αντικειμένου. Επιπλέον υπερτερούν ως 

προς την επίτευξη μετρήσεων λόγω της καλύτερης  ανταπόκρισης καθώς οι μετρήσεις 

γίνονται άμεσα και αποδοτικά  . Ακόμη ελαχιστοποιεί τα υλικά απόβλητα, που έχουν 

ως αποτέλεσμα  την μη δημιουργία ακαθαρσιών στην επιφάνεια του αντικειμένου. 

Αυτή η ιδιαιτερότητα καθιστά τα αισθητήρια αυτά  κατάλληλα για μετρήσεις 

θερμοκρασίας τροφίμων  όπου η επαφή μπορεί να επιφέρει μολύνσεις στο μετρούμενο 

αντικείμενο. 

 Αυτή η λύση μας  προσφέρει την δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας 

σε αντικείμενα τα οποία είναι δυσπρόσιτά ,ευαίσθητα, κινούμενα με μεγάλη ταχύτητα 

ή ακόμα όταν  μας περιορίζει η απόσταση  και δεν είναι ασφαλής η μέτρηση της 

θερμοκρασίας του αντικειμένου. 

 

Σχήμα 4.11- Αισθητήρας υπερύθρων μη επαφής 
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5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ  

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ 

 

5.1.1  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΕΣΗ  

 

Η πίεση αποτελεί μια μορφή μηχανικής τάσης. Πιο συγκεκριμένα η πίεση 

ορίζεται ως η κάθετη δύναμη που ασκείται  ανά μονάδα επιφάνειας. Η πίεση στο 

διεθνές σύστημα μονάδας S.I έχει ως  μονάδα μέτρησης το Pa (pascal) το οποίο 

ισούται με 1 N/m2. 

Παρακάτω δίνεται η σχέση που εκφράζει μαθηματικά την έννοια της πίεσης : 

 

dF
p

ds
  

P = πίεση  

F = κάθετη δύναμη  

s = εμβαδόν επιφάνειας  

 

Επίσης  πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλά μετρητικά συστήματα για την 

μέτρηση της πίεσης  εκτός από το  pascal όπως η ατμόσφαιρα, το bar, τα mm στήλης 

υδραργύρου, το psi και το torr. 

Αυτά τα μετρητικά συστήματα αντιστοιχούν σε μονάδες pascal ως εξής : 

• 1 Atm = 1,0132*105  Pa 

• 1mm hg = 133.3 Pa  

• 1 bar = 1*10-5 Pa  

• 1 psi = 1.450377 *10-4  Pa 

• 1 torr = 7.5006*10-3 Pa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας μετατροπών ανάμεσα σε αυτά τα συστήματα 

μέτρησης : 
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5.1.2 ΣΧΕΤΙΚΗ, ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ  

 

Η μέτρηση της απόλυτης και της σχετικής πίεσης διαφοροποιείται ως προς την 

πίεση που χρησιμοποιούμε ως αναφορά ή καλύτερα ως μηδενική πίεση. 

 

 

Απόλυτη πίεση 

  Κατά την μέτρηση της απόλυτης πίεσης λαμβάνουμε σαν αναφορά  την πίεση 

του απόλυτου κενού. Το απόλυτο κενό όμως δεν είναι δυνατόν να παραχθεί καθώς 

ορίζεται σαν την απόλυτη απουσία ύλης στον χώρο κάτι που προφανώς είναι αδύνατον 

να προσομοιωθεί τουλάχιστον με τα τωρινά μέσα που έχουμε στην διάθεση μας. Για 

αυτό το λόγο κάνουμε χρήση διαφορετικών διαβαθμίσεων των πιέσεων του κενού.  

Πιο συγκεκριμένα χαρακτηρίζουμε ως : 

• Χαμηλό κενό την πίεση από 760 έως 25 torr 

• Μέσο κενό την πίεση από 25 έως 10-3 torr 

• Υψηλό κενό την πίεση από 10-3 έως 10-6 torr 

• Πολύ υψηλό κενό την πίεση από 10-6 έως 10-9 torr 

• Εξαιρετικά υψηλό κενό την πίεση από 10-9 torr και χαμηλότερα  

 

 

 

 

  
Pascal  Bar  

Technical 

atmospher

e 

Standard 

atmosphere  

Torr  

Pounds 

per square 

inch 

(Pa) (bar) (at) (atm) (Torr) (psi) 

1 Pa 1 10−5 
1.0197×10

−5 
9.8692×10−6 

7.5006×

10−3 

1.450377×

10−4 

1 bar 105 1 10.197 0.98692 750.06 1.450.377 

1 at 
9.80665×

104 
0.980665 1 0.9678411 

7.355.59

2 
1.422.334 

1 

atm 

1.01325×

105 
101.325 10.332 1  760 1.469.595 

1 

Torr 

1.333.22

4 

1.333224×

10−3 

1.359551×

10−3 

≡ 1/760 

≈ 1.315789

×10−3 

1 
1.933678×

10−2 

1 psi 
6.8948×1

03 

6.8948×10
−2 

7.03069×1

0−2 
6.8046×10−2 

5.171.49

3 
1 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_(unit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_atmosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_atmosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_atmosphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_(unit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_(unit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Torr
https://en.wikipedia.org/wiki/Pounds_per_square_inch
https://en.wikipedia.org/wiki/Pounds_per_square_inch
https://en.wikipedia.org/wiki/Pounds_per_square_inch
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

 

Η σχετική πίεση είναι η πίεση που λαμβάνει ως αναφορά την ατμοσφαιρική 

πίεση. Η ατμοσφαιρική πίεση ή αλλιώς η βαρομετρική πίεση ονομάζεται η πίεση που 

ασκούν τα αέρια της ατμόσφαιρας στο επίπεδο της θάλασσας. Γενικά η ατμοσφαιρική 

πίεση εξαρτάται από τις συνθήκες τις ατμόσφαιρας και συνεπώς μεταβάλλεται. Η 

ατμοσφαιρική πίεση της επιφάνειας της  γης ισούται με 760 mmHg ή 101,36 kPa. Τέλος 

αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική πίεση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη της 

ατμοσφαιρικής, μάλιστα σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη ονομάζεται θετική ενώ 

όταν είναι μικρότερη ονομάζεται αρνητική. 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

Η διαφορική πίεση ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ δύο πιέσεων που μετριέται 

σε δύο διαφορετικά σημεία.  

 

5.2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ  

 

5.2.1 ΣΩΛΗΝΑΣ BOURDON  

 

Ένας τύπος αισθητήρα πίεσης είναι ο σωλήνας Bourdon. Το βασικό τμήμα 

αυτού του αισθητήρα είναι ένας μεταλλικός σωλήνας σχήματος C. Η αρχή λειτουργίας 

του αισθητήρα βασίζεται στη συμπιεστότητα των υγρών και αερίων, κατά την οποία 

αν ένα μέσο (αέριο ή υγρό) βρεθεί σε ένα σωλήνα του οποίου το ένα άκρο είναι κλειστό 

και το άλλο ανοιχτό η πίεση που ασκείται στο ανοιχτό άκρο μεταφέρεται σε όλη την 

επιφάνεια του σωλήνα και κατά επέκταση και στην κλειστή του. Τοποθετώντας λοιπόν 

μία κατάλληλη διάταξη (δείκτης) στο κλειστό άκρο του μπορούμε  να εκτιμήσουμε την 

πίεση που ασκείται στο μέσο. 

Η πίεση που ασκείται στο κλειστό άκρο μπορεί να είναι θετική ή αρνητική 

μετατοπίζοντας τη διάταξη που έχουμε τοποθετήσει ανάλογα. Με αυτό τον τρόπο 

υπολογίζουμε την πίεση. 

Συνήθως οι σωλήνες bourdon  κατασκευάζονται από εύκαμπτα υλικά με τα 

συνηθέστερα να αποτελούν το χαλκό και το βηρύλλιο. Τέλος η επέκταση των σωλήνων 

bourdon εξαρτάται από : 

• Το σχήμα  

• Το μήκος του σωλήνα  

• Από το υλικό κατασκευής καθώς και τις ελαστικές του ιδιότητες  

 

 

 

 



 

 
69 

 
Σχήμα 5.1- Σωλήνας bourdon  

 

5.2.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ (ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ) 

 

Οι θάλαμοι μέτρησης (φυσητήρας) κατασκευάζονται από ένα λεπτό σωλήνα 

από κράμα χαλκού που πιέζεται και λαμβάνει την μορφή ενός αυλακωτού φύλλου. Ο 

σωλήνας είναι σφραγισμένος από το ένα άκρο και έχει μια μικρή οπή στο άλλο. Όταν 

εφαρμοστή πίεση μέσου της οπής τότε ο φυσητήρας διαστέλλετε και έτσι 

βαθμονομώντας την μετατόπιση σε μονάδες πίεσης μπορούμε να λάβουμε μετρήσεις. 

Επιπρόσθετα αύτη η κατηγορία αισθητηρίων αποτελούν ευαίσθητες συσκευές και 

χρησιμοποιούνται για μετρήσεις χαμηλών πιέσεων. 

Τέλος τα κυριότερα υλικά που χρησιμοποιούνται για να κατασκευάσουμε 

φυσητήρες είναι τα ίδια που χρησιμοποιούνται και για την κατασκευή κάψουλών 

πίεσης. 

 

 Σχέση που μας δίνει την πίεση : 

   

d
p

s
  

 

    d = μετατόπιση φυσητήρα  

  S = επιφάνεια φυσητήρα  

  λ = σταθερά ελαστικότητας φυσητήρα σε  Nm-1 
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Σχήμα 5.2- Φυσητήρας  

 

5.2.3  ΧΩΡΗΤΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΡΕΣ  

 

Οι χωρητικοί αισθητήρες ουσιαστικά αποτελούνται από ένα μεταβλητής 

χωρητικότητας πυκνωτή. Πιο συγκεκριμένα αποτελούνται από μια σταθερή πλάκα η 

οποία έχει το ρόλο ενός από τον δύο οπλισμών του πυκνωτή, ενώ ο δεύτερος οπλισμός 

αποτελείται από ένα ελαστικό διάφραγμα. Ανάμεσα από του δύο οπλισμούς υπάρχει 

διηλεκτρικό υλικό όπως συμβαίνει και στους κανονικούς πυκνωτές. Η λειτουργεία τους 

έγγυται  στην ιδιότητα που έχουν  όταν ασκείται πίεση πάνω τους να μετατοπίζεται 

αυτό το ελαστικό διάφραγμα το οποίο εκτελεί χρέη οπλισμού του πυκνωτή  οπότε μαζί 

με την μετατόπιση αυτή προκαλείται  και μεταβολή της χωρητικότητας του αισθητήρα. 

Έπειτα βαθμονομώντας  το εύρος της Χωρητικής μεταβολής  του εκάστοτε αισθητήρα 

σε μονάδες πίεσης μπορούμε να διεξάγουμε της μετρήσεις  που θέλουμε.  Ακόμα οι 

χωρητικοί αισθητήρες πίεσης μπορούν να σχεδιαστούν για να καλύψουν ένα μεγάλο 

εύρος πιέσεων, γενικά στο εμπόριο υπάρχουν χωρητικοί αισθητήρες που μπορούν να 

λάβουν  μετρήσεις από 10-3 Pa έως και 106 Pa .Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί 

αισθητήρες πίεσης υψηλής ακρίβειας που υπάρχουν στο εμπόριο χρησιμοποιούν αυτή 

την κατασκευαστική μέθοδο. 
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Σχήμα 5.3 -Χωρητικός αισθητήρας  

 

5.2.4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ  

 

Η μέτρηση πίεσης με κάψουλες βασίζεται στην παραμόρφωση δηλαδή στην 

μετατόπιση που προκαλεί η πίεση σε μια κάψουλα πίεσης. Οι κάψουλες πίεσης 

αποτελούνται από 2 διαφράγματα τα οποία ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν 

έναν θάλαμο ο οποίος είναι συνήθως ελλειψοειδούς σχήματος. Για να δημιουργήσουμε 

μετρητική διάταξη με κάψουλες πίεσης μπορούμε να προσαρτήσουμε μηχανικά 

στοιχεία με τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις ιδιότητες τους.  

Για την κατασκευή καψουλών πίεσης χρησιμοποιείται φωσφορικός μπρούτζος, 

ανοξείδωτο ατσάλι καθώς και προσμίξεις σιδήρου νικελίου. 

Τέλος η παραμόρφωση μιας κάψουλας πίεσης εξαρτάται : 

• Από τις διαστάσεις   

• Το σχήμα  

• Το πάχος του υλικού   

• Τις ελαστικές ιδιότητες του υλικού  

 

 

 

5.2.5 ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  

 

Η λειτουργεία τον πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων βασίζεται στους 

πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους οι οποίοι είναι συνήθως κρύσταλλοι χαλαζία. 

Οι κρύσταλλοι χαλαζία έχουν την ιδιότητα όταν συμπιέζονται ή εφελκύονται 

να μετατοπίζονται οι θέσεις των θετικών και αρνητικών φορτίων και έτσι εμφανίζεται 
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στα άκρα τους  μια διαφορά δυναμικού το φαινόμενο αυτό ονομάζετε πιεζοηλεκτρικό. 

Επίσης έχουν πολύ μικρό μέγεθος και είναι ανθεκτικοί σε υψηλές θερμοκρασίες.  

Ένας πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας αποτελείται από ένα διάφραγμα και ένα 

πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο και καθώς παραμορφώνετε ο αισθητήρας κάτω από τις 

πιέσεις που δέχεται δημιουργείται διαφορά δυναμικού ανάλογο της μηχανικής τάσεως 

ή καλλίτερα πίεσης που δέχεται ο αισθητήρας .  

 

 
Σχήμα 5.4- Πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας  

 

5.2.6 ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΗΣ  

 

Αυτό το είδος αισθητηρίου μετατρέπει το φυσικό μέγεθος της πίεσης σε 

μηχανική μετατόπιση. Η μετατροπή αυτής της μηχανικής μετατόπισης γίνετε με την 

χρήση μηχανικού ποτενσιόμετρου του οποίου ο άξονας μετατοπίζετε από την 

μετατόπιση ενός διαφράγματος ή φυσητήρα. Στην συνέχεια το ποτενσιόμετρο το οποίο 

ουσιαστικά αποτελεί μια μεταβλητή αντίσταση είναι συνδεδεμένο σαν στοιχείο μιας 

γέφυρας wheatstone και δημιουργεί διαταραχή στο ρεύμα ισορροπίας της γέφυρας. 

Αυτή τη διαταραχή αν στην συνέχεια την βαθμονομήσουμε τότε έχουμε ανάλογο 

μέγεθος της μετρούμενης πίεσης. 

 

5.2.7 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ (BELL GAGE) 

 

Ο μετρητής πίεσης κουδουνιού χρησιμοποιείται για μέτρηση της διαφορικής 

πίεσης. 

Η μέτρηση της διαφοράς πίεσης με μετρητή θαλάμου κουδουνιού βασίζεται 

στην μετατόπιση ενός θαλάμου ο οποίος έχει το σχήμα κουδουνιού και βρίσκεται 

εσώκλειστος σε ένα κύριος θάλαμο. Στο κύριο θάλαμο υπάρχει μια οπή από  όπου 

εφαρμόζεται η  μία πίεση P2  ενώ στο κενό θάλαμο του κουδουνιού εισέρχεται πίεση 

P1. Επίσης μαζί με την μετατόπιση του θαλάμου μετατοπίζεται και ένας μηχανικός 
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άξονας ο  οποίος μεταδίδει την κίνηση του κουδουνιού σε στοιχείο μετατροπής της 

κίνησης σε ηλεκτρικό σήμα.  

 

5.2.8 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ  

 

Οι επαγωγικοί αισθητήρες πίεσης αποτελούνται από έναν κλειστό χώρο ο 

οποίος χωρίζεται σε δύο ημιχώρους με τη χρήση ενός διαφράγματος. Το διάφραγμα 

αυτό συνδέεται σταθερά με δύο πηνία τα οποία στο εσωτερικό τους έχουν πυρήνα 

κατασκευασμένο από σιδηρομαγνητικό υλικό, αυτός ο πυρήνας είναι συνδεδεμένος 

ακλόνητα στον κλειστό χώρο του αισθητήρα. Όταν το διάφραγμα  βρίσκεται υπό πίεση 

μετατοπίζεται και συνεπώς μετατοπίζονται και τα πηνία με τα οποία είναι συνδεμένο. 

Αυτή η μεταβολή της θέσης των πηνίων προκαλεί αλλαγή της θέσης των πυρήνων ως 

προς τα πηνία και αλλαγή του συντελεστή αυτεπαγωγής τους κάτι που έχει ως συνέπεια 

να αλλάζει η επαγωγική αντίσταση των πηνίων. Ως προς την λήψη μέτρησης με αυτό 

το τύπο αισθητήρα υπάρχουν δύο παροιμίες τεχνικές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν.  

• Να παρέχουμε στα πηνία σταθερό εναλλασσόμενο ρεύμα κάτι που θα έχει σαν 

αποτέλεσμα η τάση στα άκρα τους να μεταβάλλεται ανάλογα με την επαγωγική 

αντίσταση η οποία με την σειρά της εξαρτάται από την μετατόπιση του διαφράγματος 

τις συσκευής. 

• Να παρέχουμε στα πηνία σταθερή εναλλασσόμενη τάση κάτι που θα έχει σαν 

αποτέλεσμα το ρεύμα στα άκρα τους να μεταβάλλεται ανάλογα με την επαγωγική 

αντίσταση η οποία με την σειρά της εξαρτάται από την μετατόπιση του διαφράγματος 

τις συσκευής 

 

5.2.9 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΗΚΥΝΣΙΟΜΕΤΡΑ  

 

Τα μηκυνσιόμετρα βασίζονται στο φαινόμενο της μήκυνσης ή αλλιώς 

παραμόρφωσης που προκαλείτε όταν σε ένα σώμα ασκηθεί πίεση καθώς και στην 

σχέση αυτής της παραμόρφωσης με την γεωμετρία ενός αγωγού. Πιο συγκεκριμένα τα 

μυκινσιόμετρα αποτελούνται από έναν ηλεκτρικό αγωγό ο οποίος έχει την ικανότητα 

να παραμορφώνεται ελαστικά. Όσο επιμηκύνεται ο αγωγός γίνεται στενότερος και 

μακρύτερος  κάτι που έχει σαν συνέπια να μεγαλώνει η αντίσταση του ενώ όσο 

συμπιέζεται ο αγωγός  γίνεται φαρδύτερος και κοντύτερος κάτι που έχει ως συνέπια να 

μικραίνει η αντίσταση του. Στην συνέχεια  αυτήν την μεταβολή της αντίστασης 

μπορούμε να την αντιστοιχίσουμε σε μονάδες πίεσης.  
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Σχήμα 5.5-Μηκυνσιόμετρα  

 

5.2.10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

 

Αυτό το είδος αισθητήρα αποτελείται από έναν αγωγό ο οποίος προσαρτά 

σταθερά και ακλόνητα το ένα άκρο του στο πλαίσιο της διάταξης ενώ το άλλο άκρο 

είναι συνδεδεμένο με ένα διάφραγμα το οποίο έχει την ικανότητα να μετατοπίζεται υπό 

την επίδραση πίεσης. Όταν δεν ασκείται πίεση στο διάφραγμα δηλαδή βρισκόμαστε σε 

κατάσταση ηρεμίας ο αγωγός συντονίζεται και ταλαντώνετε υπό την επίδραση ενός 

μόνιμου μαγνήτη ο οποίος είναι προσαρτημένος στην διάταξη. Σε περίπτωση που 

ασκηθεί πίεση στο διάφραγμα της διάταξης αυτής τότε έχουμε μεταβολή των 

μηχανικών χαρακτηριστικών του αγωγού κάτι το οποίο συνεπάγεται και μεταβολή 

στην συχνότητα συντονισμού του. Αυτός ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος με ειδικό 

κύκλωμα που ανιχνεύει  συχνότητες και αντιστοιχίζει την μεταβολή της συχνότητας 

ταλάντωσης σε μονάδες πίεσης.  

 

5.2.11 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  

 

Η μέτρηση πίεσης με οπτικούς αισθητήρες γίνεται με την εξής διάταξη. 

Υπάρχει ένα διάφραγμα στο οποίο είναι προσαρτημένο από την αντίθετη πλευρά που 

δέχεται πίεση ένα αδιαφανές πτερύγιο, αριστερά και δεξιά του πτερυγίου αυτού 

υπάρχει μια φωτεινή πηγή (δίοδος led) και ένας ανιχνευτής φωτεινής ακτινοβολίας 

αντίστοιχα μάλιστα πρέπει να αναφερθεί ότι το μηχανικό πτερύγιο μπορεί να κινηθεί 

κάθετα σε αυτή τη διάταξη. Σε περίπτωση που δεν ασκείται πίεση στο διάφραγμα το 

πτερύγιο επιτρέπει στο σύνολο της φωτεινής ακτινοβολίας να προσπέσει στον 

ανιχνευτή ενώ σε περίπτωση που ασκείται  πίεση σε αυτή την διάταξη έχουμε 

μετακίνηση του διαφράγματος και συνεπώς και μετακίνηση του αδιαφανούς μηχανικού 

πτερυγίου το οποίο παρεμποδίζει τμήμα της φωτεινής ακτινοβολίας που  φτάνει στον 

ανιχνευτή. Στην συνέχεια αυτή τη μεταβολή της φωτεινής ακτινοβολίας την 

αντιστοιχούμε σε μονάδες πίεσης. Πολλές φορές η διάταξη αυτή περιέχει και δεύτερο 
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ανιχνευτή φωτεινής ακτινοβολίας σε τέτοια θέση που να μην παρεμποδίζεται η λήψη 

του ακόμα και στην ακραία θέση του πτερυγίου, αυτό γίνεται για λόγους 

αυτοβαθμονόμησης του αισθητήρα ώστε να αποφεύγονται δυσλειτουργίες λόγο 

παλαιότητας του αισθητήρα και αποτελεί αναφορά για την μέγιστη τιμή της 

εκπεμπόμενης φωτεινής ακτινοβολίας.  

 

5.2.12 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ  

 

Οι αισθητήρες αυτού του τύπου αποτελούνται από έναν μετασχηματιστή ο 

οποίος έχει ένα αποσπώμενο τμήμα στο πυρήνα του που μπορεί να μετατοπιστεί από 

κάποια από τις τεχνικές μετατροπής της πίεσης σε μετατόπιση (π.χ. σωλήνας bourdon 

κάψουλες πίεσης). Έτσι σε περίπτωση που βρίσκεται υπό πίεση αυτός ο τύπος 

αισθητήρα μεταβάλλεται από την αρχική του θέση το αποσπώμενο μέρος του πυρήνα 

και συνεπώς μεταβάλλεται και η μαγνητική ροή που διαπερνά το μετασχηματιστή. Άρα 

με την σειρά της θα μεταβληθεί η επαγόμενη τάση από το πρωτεύον στο δευτερεύον 

τύλιγμα. Εν συνεχεία αυτή την μεταβολή της τάσης την αντιστοιχούμε σε μονάδες 

πίεσης.  

 

5.2.13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΕΛΑΣΜΑ ( PIRANI )  

 

 Η μέθοδος μέτρησης της πίεσης με θερμό έλασμα ή αλλιώς μέθοδος pirani 

βασίζεται στο φαινόμενο κατά το οποίο η θερμική αγωγιμότητα ενός υλικού 

συσχετίζεται με την πυκνότητα αυτού του υλικού, η οποία συσχετίζεται άμεσα με την 

πίεση που βρίσκεται το υλικό. Οι αισθητήρες με θερμό έλασμα αποτελούνται από ένα 

γυάλινο θερμικά απομονωμένο κλωβό μέσα στο οποίο υπάρχει ένα θερμαντικό έλασμα 

το οποίο παραμένει σε σταθερή θερμοκρασία και ένας αισθητήρας θερμοκρασίας που 

μετρά την θερμοκρασία που εκπέμπει το θερμό έλασμα μέσο του υπό πίεση υλικού που 

βρίσκεται στο κλωβό. Η τιμή της πίεσης μετριέται με δύο τρόπους  

• είναι ανάλογη του μέτρου της θερμοκρασίας μέσα στον κλωβό   

• είναι ανάλογη του ρεύματος πάνω στο θερμό έλασμα για να διατηρηθεί η θερμοκρασία 

σταθερή 

Τέλος οι αισθητήρες αυτού του τύπου δεν μπορούν να λάβουν μετρήσεις πάνω από 

1 torr επειδή πάνω από αυτές της πίεσης η θερμική αγωγιμότητα δεν αλλάζει με τη 

πίεση, το συνηθισμένο εύρος που μετράνε η αισθητήρες pirani είναι από 0,5 έως 10-4  

torr.  

 

5.2.14 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΥΟΕΙΔΟΥΣ ΣΩΛΗΝΑ ( ΤΥΠΟΥ C )  

 

Αυτό το μανόμετρο αποτελείτε από ένα γυάλινο δοχείο σχήματος U το οποίο 

περιέχει υγρό και  έχει δύο εισόδους. Στο ένα άκρο του σωλήνα εισάγεται η προς 

μέτρηση πίεση και στο άλλο η πίεση αναφοράς (η οποία συνήθως είναι η 

ατμοσφαιρική). Το μανόμετρο αυτό έχει πάνω του βαθμονομημένη κλίμακα σε 
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μονάδες πίεσης. Επίσης όταν το υγρό του σωλήνα είναι στο ίδιο επίπεδο τότε η πίεση 

αναφοράς και η πίεση προς μέτρηση είναι ίσες και συνεπώς είμαστε στην κατάσταση 

ηρεμίας, όταν η πίεση προς μέτρηση είναι μεγαλύτερη από την πίεση αναφοράς τότε η 

στάθμη του υγρού μετατοπίζεται προς τα πάνω. 

Η διαφορά στο ύψος της κάθε στήλης υγρού αντισταθμίζεται με την διαφορά 

πίεσης η οποία δίνεται από την παρακάτω σχέση : 

 

0 ghp p p p     

 

5.2.15 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  

 

Τα μανόμετρα δεξαμενής αποτελούνται από ένα δοχείο στο οποίο εφαρμόζεται 

η προς μέτρηση πίεση και ένα συγκινονούντα δοχείο οπού εφαρμόζεται η πίεση που 

λαμβάνουμε σαν αναφορά. Ύστερα βαθμονομείτε το συγκινονούντα δοχείο σε μονάδες 

πίεσης.  

Η προς μέτρηση πίεση στην δεξαμενή P1 προκαλεί μετατόπιση στο 

συγκινονούντα δοχείο κατά h2 και εάν γνωρίζουμε την πίεση αναφοράς P2 τότε η 

διαφορική πίεση δίνεται από την παρακάτω σχέση : 

 

2 2

1 2 1o g g

d d
p p p h h p

D D


      
            

         

 

Συνήθως όμως η διάμετρος του συγκοινωνούντος δοχείου είναι πολύ μικρότερη 

από του δοχείου και έτσι μπορούμε να απλοποιήσουμε την σχέση ως εξής : 

 

1 2 ghp p p   

 

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν τα μανόμετρα κεκλιμένου σωλήνα, 

κατασκευαστικά διαθέτουνε ένα δοχείο το οποίο περιέχει υγρό και πάνω του 

εφαρμόζεται η  προς μέτρηση πίεση (p1) και από ένα κεκλιμένο σωλήνα στον οποίο 

στο άκρο του εφαρμόζεται η πίεση αναφοράς (p2). Στον κεκλιμένο σωλήνα υπάρχει 

βαθμονομημένη κλίμακα σε μονάδες πίεσης. Σε αυτό το μανόμετρο η διάμετρος του 

σωλήνα είναι πολύ μικρή και συνεπώς για λόγους απλοποίησης μπορεί να παραληφθεί, 

ακόμα πρέπει να διευκρινιστεί ότι σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να λάβουμε υπόψιν 

και την γωνία  θ που σχηματίζει το δοχείο με τον κεκλιμένο καθώς και την διαφορά 

της μετατόπισης του ύψους του υγρού ώστε να λάβουμε μέτρηση της πίεσης. 

Παρακάτω δίνεται η σχέση για την μέτρηση της πίεσης με μανόμετρο 

κεκλιμένου επιπέδου : 

1 2 sinP gh h gp p p p R        
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6 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

 

Ένα σήμα το οπoίο έχουμε λάβει από ένα αισθητήρα συνήθως έχει χαμηλό πλάτος τόσο 

ώστε να μην μπορεί να γίνει αντιληπτό από τις μετρητικές βαθμίδες τις οποίες έχουμε 

στην διάθεσή μας. Επίσης μπορεί αυτό το σήμα να έχει στοιχεία θορύβου τα οποία 

μπορεί να προέρχονται τόσο από τον ίδιο τον αισθητήρα όσο και από το ίδιο το 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. 

Η ανάγκη για κατασκευή διατάξεων με την χρήση των οποίον μπορούμε να 

βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά του προς μέτρηση σήματος κρίνεται επιτακτική. Η 

έννοια της προσαρμογής σήματος πραγματοποιείται από αυτές τις διατάξεις ή όπως 

είναι γνωστές ως τεχνικές βελτιστοποίησης του σήματος. 

Οι συνηθέστερες μέθοδοι προσαρμογής σήματος που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: 

• Η ενίσχυση  

• Το φιλτράρισμα  

• Η εξασθένηση  

• Η διέγερση  

• Η απομόνωση  

• Η διασύνδεση μέσω γέφυρας  

• Η αντιστάθμιση ψυχρής επαφής  

• Η Γραμμικοποίηση  

 

6.1.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

 

Το σήμα για να μπορεί να ληφθεί από τις μετρητικές διατάξεις θα πρέπει πρώτα να 

ενισχυθεί σε μετρήσιμα επίπεδα. Συνεπώς θα πρέπει να παρεμβάλουμε ένα κύκλωμα 

ενίσχυσης αναμεσά στο προς μέτρηση σήμα και τη μετρητική διάταξή. Επιπλέον αυτό 

το κύκλωμα ενίσχυσης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σχεδόν μηδενική ολίσθηση 

του προγραμματιζόμενου συντελεστή απολαβής κατά την λειτουργεία του  και από 

μεγάλο λόγο σήματος προς θόρυβο (S/N). Τέλος η μονάδα του ενισχυτή μπορεί να 

διαθέτη ένα ανεξάρτητο κύκλωμα απομόνωσης το οποίο έχει ως σκοπό την προστασία 

του. 

 

6.1.2 ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ  

 

Το σήμα το οποίο προέρχεται από έναν αισθητήρα και καλούμαστε να μετρήσουμε 

πολλές φορές λαμβάνεται αλλοιωμένο. Αυτές οι τροποποιήσεις μπορεί να προέρχονται 

από θερμικό θόρυβο, από την ποιότητα του αισθητήρα αλλά και από ανεπιθύμητα 
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σήματα που υπάρχουν στο περιβάλλον. Για την αφαίρεση των αλλοιώσεων αυτών 

εφαρμόζουμε τη χρήση φίλτρων που έχουν κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό.  

 

6.1.3 ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ  

 

Όταν έχουμε ένα σήμα πάρα πολύ μεγάλου πλάτους δεν μπορούμε να το συνδέσουμε 

κατευθείαν στις μετρητικές διατάξεις καθώς μπορεί να είναι καταστροφικό για αυτές. 

Για τη μείωση του πλάτους του σήματος σε επιτρεπτά επίπεδα χρησιμοποιούμε 

βαθμίδες κυκλωμάτων εξασθένισης οριοθετώντας με αυτό τον τρόπο το πλάτος του 

σήματος σε επιτρεπτά επίπεδα. 

 

6.1.4 ΔΙΕΡΓΕΣΗ  

 

Οι ενεργοί αισθητήρες προϋποθέτουν την εφαρμογή μίας τάσης στα άκρα τους για την 

ορθή λειτουργία τους. Η τάση αυτή παρέχεται στον αισθητήρα από εξωτερικά 

κυκλώματα τα οποία καλούμε κυκλώματα διέγερσης. Ένα χαρακτηριστικό των 

κυκλωμάτων αυτών είναι ο έλεγχος της παρεχόμενης τάσης που επιτυγχάνεται με 

ανατροφοδότηση.  

 

6.1 5 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ  

 

Για την προστασία του μετρητικού κυκλώματος από υπερτάσεις της εισόδου 

χρησιμοποιούμε διατάξεις-απομονωτές οι οποίες μεταβιβάζουν το σήμα από την 

είσοδο τους στην έξοδο τους χωρίς την παρουσία φυσικής σύνδεσης. Συνήθη τέτοια 

στοιχεία-διατάξεις είναι οι μετασχηματιστές, πυκνωτές, τελεστικοί ενισχυτές και τα 

τρανζίστορ. 

 

6.1.6 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΨΥΧΡΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ( CJC ) 

 

Η αντιστάθμιση ψυχρής επαφής (cold junction compensation) είναι μια διαδικασία 

προσαρμογής σήματος που σχετίζεται με την λήψη μέτρησης με την βοήθεια 

θερμοζεύγων. Σε περίπτωση χρήσης ενός θερμοζεύγους είναι απαραίτητη η μία επαφή 

να βρίσκεται σε περιβάλλον 0o C κάτι το οποίο δεν είναι πρακτικά εφικτό. Για να 

αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση εφαρμόζουμε αλγορίθμους οι οποίοι 

αντισταθμίζουν την συνθήκη αυτή. 

  

6.1.7 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΓΕΦΥΡΑΣ  

 

Η αντιστοίχιση της μεταβολής της αντίστασης ενός αισθητήρα με μεταβολή της τάση 

στα άκρα ενός κυκλώματος επιτυγχάνεται με χρήση κυκλωμάτων τύπου γέφυρας όπως 

ενδεικτικά είναι η γέφυρα Wheatstone. Εκτός από τη μετάφραση σε τάση της 
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μεταβολής της αγωγιμότητας του αισθητήρα οι γέφυρες μας παρέχουν με κάποιο τρόπο 

ενίσχυση του προς μέτρηση σήματος. 

 

6.1.8 ΓΡΑΜΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  

 

Η σχέση εισόδου εξόδου ενός αισθητήρα δεν είναι πάντα γραμμική. Η σχέση ανάλογων 

ποσών δηλαδή ποσών που συνδέονται μεταξύ τους γραμμικά πλεονεκτεί έναντι αυτών 

που είναι μη γραμμικά κατά τη μελέτη ή μέτρηση τους. Έτσι συνδυάζεται ο αισθητήρας 

με κατάλληλες ηλεκτρονικές διατάξεις μαζί με την χρήση ειδικού λογισμικού έχοντας 

ως τελικό σκοπό τη γραμμική απεικόνιση του μετρήσιμου σήματος.  

 

6.2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ  

 

6.2.1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΗΓΗ ΤΑΣΗΣ  

 

Μια σταθερή πηγή τάσης είναι σε θέση να διατηρεί μια σταθερή τιμή τάσης στους 

πόλους της ανεξάρτητα από το ρεύμα που τη διαρρέει. Αυτό ισχύει τουλάχιστον 

θεωρητικά καθώς σε μια πραγματική πηγή τάσης παρατηρούμε ότι μεταβάλλεται το 

δυναμικό στους ακροδέκτες της λόγω της μεταβολής της θερμοκρασίας, την 

ενδεχόμενη αλλαγή του φορτίου αλλά και την ύπαρξη εσωτερικής αντίστασης της 

πηγής. 

 Για τους παραπάνω λόγους χρησιμοποιούμε κυκλώματα σταθεροποιητών 

τάσης τα οποία παρέχουν αδιάλειπτα σταθερή διαφορά δυναμικού στην έξοδο τους.  

 

6.2.2 ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  

 

Μια σταθερή πηγή ρεύματος μπορεί να διατηρεί ένα καθορισμένο ρεύμα διέλευσης 

ανεξάρτητα της τάσης στους πόλους της. Σε πρακτικό επίπεδο παρατηρείται μία 

διακύμανση στο ρεύμα εξόδου κατά τη λειτουργία της και αυτό οφείλεται στη 

θερμοκρασία, στο μεταβαλλόμενο εξωτερικό φορτίο αλλά και στην εσωτερική 

αντίσταση της πηγή. 

 

6.2.3 ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

Ο διαιρέτης τάσης είναι μια διάταξη η οποία είναι σε θέση να περιορίσει το πεδίο τιμών 

τάσης του προς μέτρηση σήματος . Έτσι η τάση εξόδου μπορεί να κυμανθεί από 0(Volt) 

μέχρι Vin(Volt). 
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Παρακάτω δίνεται η κυκλωματική διάταξη του διαιρέτη τάσης : 

 

 

Η σχέση τάσης εξόδου-εισόδου  του διαιρετή τάσης είναι : 

 

2
0

1 2

i

R
v v

R R

 
  

 
 

 

6.2.4 ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  

 

Αντίστοιχα με το διαιρέτη τάσης ο διαιρέτης ρεύματος μας επιτρέπει να περιορίσουμε 

το πεδίο τιμών ρεύματος του προς μέτρηση σήματος. 

Παρακάτω δίνεται η κυκλωματική διάταξη του διαιρέτη ρεύματος : 

 

 

 

 

 

Το ρεύμα εξόδου του διαιρέτη ρεύματος δίνεται από την σχέση για I1 και I2 αντίστοιχα 

: 
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6.3 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ  

 

6.3.1 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΟΔΟ ZENER 

 

Η δίοδος Zener είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση διόδου. Ενώ κατά την ορθή της πόλωση 

συμπεριφέρεται σαν μια τυπική δίοδο η διαφορά της έγκειται κατά την ανάστροφη 

πόλωση της. Τότε η δίοδος Zener μπορεί να λειτουργεί στην περιοχή κατάρρευσης της 

σε αντίθεση με τις απλές διόδους οι οποίες καταστρέφονται διατηρώντας την τάση στα 

άκρα της σταθερή. Η τάση αποκοπής ή αλλιώς η τάση κατάρρευσης αποτελεί 

χαρακτηριστικό μέγεθος για την δίοδο Zener. Η βιομηχανία παράγει διόδους Zener με 

τάσεις κατάρρευσης από 1,27 Volt μέχρι και 270 volt.  

 

6.3.2 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ  

 

Οι σταθεροποιητές τάσης ολοκληρωμένης μορφής αποτελούν ηλεκτρονικές διατάξεις 

οι οποίες είναι τυποποιημένες σε ολοκληρωμένα κυκλώματα (IC) εξασφαλίζοντας τη 

σταθεροποίηση της τιμής της τάσης μιας πηγής. 

Οι πιο γνωστές σειρές σταθεροποιητών τάσης σε ολοκληρωμένη μορφή είναι η σειρές: 

• 78ΧΧ : σταθεροποιητές θετικής τάσης  

• 79ΧΧ : σταθεροποιητές αρνητικής τάσης  

• LM 317 : Ρυθμιζόμενη σταθεροποιητές θετικής τάσης  

• LM 337 : Ρυθμιζόμενοι σταθεροποιητές αρνητικής τάσης  

 

6.4 ΤΕΛΕΣΤΙΚΟI ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ  

 

6.4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ  

 

Η ονομασία των τελεστικών ενισχυτών(Τ.Ε) προέκυψε από την ικανότητα τους να 

πραγματοποιούν μαθηματικές πράξεις σε αναλογικά σήματα. Οι τελεστικοί ενισχυτές 

κυκλοφορούν στο εμπόριο σε μορφή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συμβολίζονται 

στην ηλεκτρολογία με ένα τρίγωνο με δύο εισόδους και μια έξοδο. Στη ουσία οι 

τελεστικοί ενισχυτές αποτελούν διαφορικούς ενισχυτές άμεσης ζεύξης, μεγάλης 

σταθερότητας και υψηλής απολαβής. Οι επιμέρους βαθμίδες ενίσχυσης που συνδέουν 
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ένα Τ.Ε είναι άμεσα συζευγμένες και έτσι είναι δυνατή η ενίσχυση σημάτων με σχεδόν 

μηδενική συχνότητα (DC) έως και αρκετών εκατοντάδων KΗz. 

 

Οι τελεστικοί ενισχυτές διαθέτουν 2 εισόδους : 

• την αναστρέφουσα (inverting) που συμβολίζεται με (-)  

• τη μη αναστρέφουσα (non inverting)  που συμβολίζεται με (+)  

 

Ακόμα πολλοί Τ.Ε έχουν την ιδιαιτερότητα να απαιτούν διπολική τροφοδοσία για την 

λειτουργεία τους. Διπολική τροφοδοσία λέμε ότι έχουμε όταν για την λειτουργεία μιας 

συσκευής  απαιτούνται δύο πηγές τάσης από τις οποίες η μία πρέπει να έχει θετική 

τάση και η άλλη αρνητική τάση. Τυπική εύρος τιμών τάσης τροφοδοσίας των Τ.Ε είναι 

τα ±15 volt.  

 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ 

ΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ  

 

Δύο είναι οι θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν την λειτουργεία την τελεστικών 

ενισχυτών : 

• Τα ρεύματα στις εισόδους ενός τελεστικού ενισχυτή θεωρούνται μηδενικά, δηλαδή 

πάντοτε θεωρούμε Ia = 0.  

• Η τάση εξόδου v0 του τελεστικού ενισχυτή που δεν βρίσκεται σε κατάσταση κόρου 

αποκτά τιμή η οποία μέσω των κυκλωμάτων ανατροφοδότησης εξισώνει τις τάσεις 

στις εισόδους του και επομένως πάντοτε θα ισχύει v+ = v-. 

Οι παραπάνω θεωρητικοί κανόνες ισχύουν απολύτως μόνο στους ιδανικούς 

τελεστικούς ενισχυτές αλλά τις περισσότερες φορές η συμπεριφορά των πραγματικών 

τελεστικών Τ.Ε δεν διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη των ιδανικών. 

 

6.4.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ  

 

Η επιλογή ενός Τ.Ε για την εκάστοτε εφαρμογή μπορεί να γίνει λαμβάνοντας υπόψιν  

τα χαρακτηριστικά ποιότητας. Τα χαρακτηριστικά ποιότητας τα αναφέρουν οι 

κατασκευάστριες εταιρίες στις συλλογές πληροφοριακών φυλλαδίων (data sheets) τα 

οποία μάλιστα περιλαμβάνουν τυπικά και συνιστώμενα κυκλώματα εφαρμογών. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ποιότητας  των Τ.Ε αποτελούν : 

• Απολαβή ανοικτού βρόχου 

• Όρια τάσης εξόδου 

• Όρια ρεύματος εξόδου 

• Εμπέδηση εισόδου 

• Εμπέδηση εξόδου 

• Ρεύμα πόλωσης εισόδου 

• Αντισταθμιστική τάση 
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• Ολίσθηση 

• Απόκριση σε υψίσυχνα σήματα 

• Ταχύτητα απόκρισης (slew rate) 

 

6.4.3 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ 

 

Με τον όρο γραμμικά κυκλώματα ενισχυτών χαρακτηρίζονται τα κυκλώματα εκείνα 

στα οποία το σήμα εξόδου είναι γραμμική συνάρτηση του σήματος ή των σημάτων 

εισόδου. Ακόμα στα κυκλώματα ανατροφοδότησης χρησιμοποιούνται γραμμικά 

στοιχεία όπως αντιστάσεις και πυκνωτές.  

Τα κυριότερα γραμμικά κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών είναι  

• Ακολουθητής ενισχυτής  

• Αντιστροφέας ενισχυτής  

• Αθροιστής ενισχυτής  

• Ακολουθητής ενισχυτής με απολαβή  

• Μετατροπέας ρεύματος σε τάση  

• Ενισχυτής διαφοράς  

• Διαφοριστής  

• Ολοκληρωτής  

• Ενισχυτής οργανολογίας  

 

6.4.4 ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ (FOLLOWER AMPLIFIER)  

 

Ο ακολουθητής ενισχυτής είναι το απλούστερο αλλά και ένα από τα ποιο  χρήσιμα 

κυκλώματα ΤΕ.  

Παρακάτω δίνεται το τυπικό κύκλωμα ενός ακολουθητή ενισχυτή : 

 

 

 

Η έξοδος του ΤΕ είναι συνδεδεμένη απευθείας με την αναστρέφουσα είσοδο και το 

σήμα εισόδου είναι συνδεδεμένο στην μη αναστρέφουσα είσοδο του ΤΕ. Η συνάρτηση 

μεταφοράς δίνεται από την σχέση 
0 iv v . Παρατηρώντας την συνάρτηση μεταφοράς 

μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο ακολουθητής ενισχυτής εμφανίζει στην έξοδο του το 

σήμα εισόδου δηλαδή ο ενισχυτής έχει απολαβή ίση με την μονάδα. Κάτι που 

φαινομενικά φαίνεται ανούσιο όμως η αντίσταση εισόδου του ακολουθητή ενισχυτή 

είναι ουσιαστικά η αντίσταση εισόδου του ίδιου του ΤΕ, δηλαδή είναι εξαιρετικά 

υψηλή, γεγονός που επιτρέπει την απευθείας σύνδεσή του με πηγές τάσης με μεγάλη 
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εσωτερική αντίσταση, χωρίς να αντλεί ρεύμα από αυτές. Συνεπώς ο ακολουθητής 

ενισχυτής δρα ως μια εξαιρετική μονάδα προσαρμογής μιας πηγής σήματος με μεγάλη 

εμπέδιση εξόδου με ένα μετρητικό όργανο με σχετικά μικρή εμπέδιση εισόδου.  

 

6.4.5 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ  

 

Ο αντιστροφέας ενισχυτής αποτελεί επίσης μια σημαντική διάταξη ενίσχυσης σήματος.  

Παρακάτω δίνεται η τυπική συνδεσμολογία ενός αντιστροφέα ενισχυτή :  

 

Σύμφωνα με τον 1ο ΘΚ λειτουργίας των ΤΕ το ρεύμα που εισέρχεται στις εισόδους 

είναι μηδενικό και επομένως το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση εισόδου 

Ri θα πρέπει να διαρρέει και την αντίσταση ανατροφοδότησης Rf δηλαδή θα είναι 

1 2    (εξίσωση 1 ) 

Επειδή η μη αναστρέφουσα είσοδος είναι γειωμένη (δηλ. βρίσκεται σε μηδενική τάση), 

σύμφωνα με τον 2ο ΘΚ λειτουργίας των ΤΕ, η τάση εξόδου 0v   θα αποκτήσει την τιμή 

εκείνη που θα μηδενίσει την τάση στο αθροιστικό σημείο του κυκλώματος  οπότε 

0v  . Με βάση την αυθαίρετη φορά των ρευμάτων 

του κυκλώματος παραπάνω  είναι : 

1

(v )i i

i i

v v
i

R R


     (εξίσωση 2 ) 

Και 

0 0
2

( )

f f

v v v
i

R R

  
   (εξίσωση 3 ) 

 

 

 

 

 

 

Συνδυασμός των Εξισώσεων 1, 2 και 3 οδηγεί στη συνάρτηση μεταφοράς της μονάδας: 

 

F
O i

i

R
V V

R
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Σύμφωνα με την συνάρτηση μεταφοράς προκύπτει ότι με κατάλληλη επιλογή των 

αντιστάσεων Ri και Rf είναι δυνατός ο πολλαπλασιασμός του σήματος εισόδου με ένα 

σταθερό όρο. Η ακρίβεια της μαθηματικής τέλεσης εξαρτάται από τις ανοχές των τιμών 

των αντιστάσεων. Ο λόγος Rf/Ri ισοδυναμεί προς την απολαβή κλειστού βρόχου του 

κυκλώματος και επίσης είναι χαρακτηριστική η αντιστροφή της πολικότητας του 

σήματος. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι ο αντιστροφέας  ενισχυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και σαν εξασθενιτής σήματος εισόδου αλλά με την προϋπόθεση να ισχύει  1
f

i

R

R
 . 

 

6.4.6 ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ (summing amplifier)  

 

Ο αθροιστής ενισχυτής ουσιαστικά αποτελείται από το κύκλωμα του αντιστροφέα 

ενισχυτή στο οποίο έχουν συνδεθεί μέσο αντιστάσεων περισσότερες από μια πηγές 

σημάτων στην αναστρέφουσα είσοδο (αθροιστικό σημείο στην περίπτωση μας) του 

ΤΕ. 

Παρακάτω δίνεται το τυπικό κύκλωμα του αθροιστή ενισχυτή : 

 

 

Το ρεύμα i που διαρρέει την αντίσταση ανατροφοδότησης Rf είναι ίσο με το άθροισμα 

των ρευμάτων i1 και i2, αφού δεν εισέρχεται ρεύμα στις εισόδους του 

ΤΕ (1ος ΘΚ), οπότε 

1 2i i i     (εξίσωση 1 ) 

Με βάση την αυθαίρετη φορά των ρευμάτων του κυκλώματος και επειδή 0v v    (2ος 

ΘΚ), θα ισχύουν οι εξισώσεις : 

0( )

f

v v
i

R

     (εξίσωση 2 ) 

1
1

1

( )v v
i

R


    (εξίσωση 3 ) 

2
2

2

( )v v
i

R


    (εξίσωση 4 ) 

Με συνδυασμό των εξισώσεων1, 2, 3 και 4 προκύπτει η συνάρτηση μεταφοράς του 

αθροιστή ενισχυτή που δίνεται παρακάτω : 
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1 2
0

1 2

f

v v
v R

R R

 
   

 
 

 

H προηγούμενη ανάλυση μπορεί να γενικευθεί για αθροιστή με n εισόδους, οπότε 

προκύπτει η γενικότερη συνάρτηση μεταφοράς  : 

1 2
0

1 2

n
f

n

vv v
v R

R R R

 
     

 
 

 

Ο αθροιστής ενισχυτής μας παρέχει την δυνατότητα να προσθέτει σε ένα σήμα ένα ή 

και περισσότερα σήματα (τόσο σταθερά όσο και μεταβαλλόμενα) και ταυτόχρονα να 

ενισχύει την έξοδο που προκύπτει από την άθροιση αυτή. Μάλιστα κατά την 

διαδικασία της άθροισης κάθε σήμα μπορεί να υπεισέρχεται με το δικό του συντελεστή 

βαρύτητας που καθορίζεται από τον λόγο 
f

i

R

R
. 

Τέλος τα κυκλώματα αθροιστών ενισχυτών χρησιμοποιούνται συνήθως  για την 

αντιστάθμιση συνεχούς σήματος (DC offset). 

 

6.4.7 ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΛΑΒΗ 

 

 

 

Με βάση την αυθαίρετη φορά των ρευμάτων θα είναι : 

1

1 1

(0 ) ivv
i

R R




   (σχέση 1) 

Και 

0
2

2 2

( ) ( )i ov v v v
i

R R

  
   (σχέση 2) 

Ως συνέπεια του 1ου ΘΚ πρέπει i1 = i2 και ως συνέπεια του 2ου ΘΚ θα πρέπει v− =vi, 

οπότε προκύπτει  συνδυάζοντας τους ΘΚ  μαζί με τις σχέσης 1 και 2 προκύπτει η 

συνάρτηση μεταφοράς του ακολουθητή ενισχυτή με απολαβή που θα είναι : 
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1

2

1o i

R
V V

R

 
  
 

 

 

Ο ακολουθητής ενισχυτής με απολαβή αντικαθιστά ένα κύκλωμα απλού ακολουθητή 

και ενός αντιστροφέα ενισχυτή σε σειρά παρέχοντας παράλληλα την ικανότητα 

ρύθμισης της απολαβής (αλλά πάντοτε η απολαβή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη της 

μονάδας) καθώς και υψηλή εμπέδιση εξόδου. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η τιμή της άθροισης των αντιστάσεων R1 και R2  θα 

πρέπει να έχει τέτοια τιμή ώστε το ρεύμα που τις διαρρέει να μην ξεπερνάει το όριο 

αντοχής του εκάστοτε τελεστικού ενισχυτή. 

 

6.4.8 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΑΣΗ (ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)  

 

Στον μετατροπέα ρεύματος σε τάση το σήμα εισόδου προέρχεται από πηγή ρεύματος 

(σαν απλούστερη πηγή ρεύματος μπορούμε να θεωρήσουμε μια πηγή τάσης και μια 

αντίσταση σειράς). 

Παρακάτω δίνεται το τυπικό κύκλωμα μετατροπέα ρεύματος σε τάση : 

 

 

 

Ο ΤΕ θα αναπτύξει σήμα εξόδου v0 που θα μηδενίζει την τάση στην αναστρέφουσα 

είσοδο, αφού η μη αναστρέφουσα είναι γειωμένη (2ος ΘΚ). Το εισερχόμενο ρεύμα που 

θα διέρχεται υποχρεωτικά από την αντίσταση ανατροφοδότησης Rf  θα είναι : 

0 0( )

f f

v v v
i

R R

  
   

από την οποία προκύπτει η ακόλουθη συνάρτηση μεταφοράς : 

 

0 fv i R    
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6.4.9 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ (difference amplifier)  

 

 

O ενισχυτής διαφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της διαφοράς δύο 

σημάτων που μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά σημεία ενός κυκλώματος ή από 

δύο διαφορετικές μονάδες μιας διάταξης. Επίσης σε περίπτωση διασύνδεσης με γέφυρα 

οι αντιστάσεις εισόδου του ενισχυτή διαφοράς θα πρέπει να είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερες από τις αντιστάσεις της γέφυρας, ώστε να μην αντλούν σημαντικό ρεύμα 

από αυτή. 

Παρακάτω δίνεται το τυπικό κύκλωμα ενός ενισχυτή διαφοράς : 

 

 

Ο ενισχυτής διαφοράς μπορεί να δέχεται δύο σήματα στις εισόδους του οι οποίες τόσο 

για την αναστρέφουσα όσο και για την μη αναστρέφουσα περιγράφονται από τις 

αντίστοιχες σχέσεις : 

01
1

1

( )( )

f

v vv v
i

R R




     (εξίσωση 1 ) 

 

2
2

( ) ( 0)

i f

v v v
i

R R

  
     (εξίσωση 2 ) 

Από την σχέση 1 και 2 προκύπτει  

2 02 1
( )(v )

i f

v v vv v v

R R

 
   

    (εξίσωση 3 ) 

Από τον 2ο ΘΚ πρέπει  v v   και σε συνδυασμό με την σχέση 3 προκύπτει  

0 2 1( )
f

i

R
v v v

R
    

 

6.4.10 ΔΙΑΦΟΡΙΣΤΗΣ (differentiator)  

 

Ο διαφοριστής είναι μια διάταξη με χρήση  τελεστικού ενισχυτή στην οποία το σήμα 

εξόδου είναι ανάλογο της πρώτης παραγώγου του σήματος εξόδου.  

Παρακάτω δίνεται το τυπικό κύκλωμα του διαφοριστή : 
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Το ρεύμα που διαρρέει τον πυκνωτή παρέχεται από τη σχέση : 

i
dV

C
dt

 
  

 
 

 

 Όπου V η τάση στους οπλισμούς του πυκνωτή και είναι 

i iV v v v    

 

Μετά τον πυκνωτή το υπόλοιπο κύκλωμα δρα ως μετατροπέας ρεύματος σε τάση 

χρησιμοποιείτε η δική του συνάρτηση μεταφοράς : 

0 fv i R    

 

και τελικά η συνάρτηση μεταφοράς που προκύπτει είναι  

 

0 f

dv
v R C

dt

 
    

 
 

 

6.4.11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΗΣ  

 

Ο ολοκληρωτής αποτελεί μια ηλεκτρονική διάταξη που κάνει χρήση τελεστικού 

ενισχυτή και έχει σαν ιδιότητα ότι το σήμα εξόδου του είναι ανάλογο του 

ολοκληρώματος του σήματος εισόδου έπειτα από μια χρονική στιγμή και μετά. 

Παρακάτω δίνεται το τυπικό κύκλωμα του ολοκληρωτή : 
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Ο διακόπτης Δ που περιέχεται στην διάταξη έχει σκοπό την εκφόρτιση του πυκνωτή 

πριν από κάθε διαδικασία ολοκλήρωσης και τον ονομάζουμε διακόπτη επαναφοράς. 

Όταν αυτός ο διακόπτης είναι κλειστός ο πυκνωτής όπως είναι λογικό είναι 

βραχυκυκλωμένος και δεν διαθέτη φορτίο. Μάλιστα το σήμα εξόδου του Τ.Ε είναι 

μηδέν εξ αίτιας του ότι η μη αναστρέφουσα είσοδος είναι γειωμένη και η 

αναστρέφουσα είσοδος πρέπει να βρίσκετε στην ίδια τάση. 

Η τάσης εξόδου αυτής της διάταξης ολοκληρωτή δίνεται από την σχέση : 

 

0
0

1 t

iv v dt
R C

 
   

 

 

 

6.4.12 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  

 

Οι ενισχυτές οργανολογίας είναι ενισχυτές διαφοράς με υψηλή εμπέδιση εισόδου κάτι 

που τους επιτρέπει την άμεση σύνδεση με πηγές σημάτων υψηλής εσωτερικής 

αντίστασης. 

Παρακάτω δίνεται η απλούστερη δυνατή διάταξη ενισχυτή οργανολογίας, η οποία 

περιλαμβάνει ένα ενισχυτή διαφοράς του οποίου η κάθε είσοδος συνδέεται με την πηγή 

σημάτων δια μέσου ενός ακολουθητή ενισχυτή. 

 

 

Αυτή η διάταξη όμως παρουσιάζει τα εξής προβλήματα: 

• Η τελεστικοί ενισχυτές που συνδέονται ως ακολουθητές πρέπει να έχουν ακριβώς 

τα ίδια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα ως προς την απολαβή ανοικτού βρόχου και τις     

εμπεδήσεις εισόδου - εξόδου ώστε να διατηρείται η συμμετρία του κυκλώματος. 

• Για να μεταβάλουμε την απολαβή θα πρέπει να μεταβάλουμε και τις δύο αντιστάσεις 

kR οι οποίες θα πρέπει να έχουν και απολύτως την  ίδια τιμή. 

Για τον λόγο αυτό το κύκλωμα αυτό το βελτιώνουμε χρησιμοποιώντας συζευγμένο 

διαφορικό ακολουθητή  ώστε να ξεπεράσουμε αυτούς τους περιορισμούς του.  
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Παρακάτω δίνεται η κυκλωματική διάταξη του βελτιωμένου κυκλώματος ενισχυτή 

οργανολογίας : 

 

 

 

Η συνάρτηση μεταφοράς  αυτού του ενισχυτή οργανολογίας δίνεται από την σχέση : 

   2 12 1ov k a v v       

 

Όπου 
f

i

R
k

R
  

 

6.5 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ AC ΣΕ DC 

 

Οι μετατροπείς AC σε  DC όπως υποδηλώνει και το όνομα τους έχουν σαν σκοπό τη 

μετατροπή ενός σήματος (που προέρχεται από κάποιο αισθητήριο) από την 

εναλλασσόμενη μορφή στην συνεχή μορφή. Αυτή η ικανότητα τους είναι πολύ 

σημαντική καθώς για να λάβουμε μετρήσεις με συγκεκριμένα όργανα χρειαζόμαστε 

DC μορφή τάσης. 

Οι κυριότερες κατηγορίες μετατροπέων AC σε DC είναι οι ακόλουθες : 

• Μετατροπέας ανίχνευσης κορυφής  

• Μετατροπέας σύγκρισης τάσης διάσπασης Zener  

• Μετατροπέας ημιανόρθωσης  

• Μετατροπέας απόλυτης τιμής τάσης  

• Μετατροπέας θερμικού φαινομένου  

 

6.5.1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 

 

Αυτή η κατηγόρια μετατροπέα μπορεί να μετρήσει την τιμή της κορυφής ενός σήματος 

(δηλαδή την μέγιστη τιμή του) κάτι που έχει στατιστική σημασία. Παράδειγμα της 

χρησιμότητας του μετατροπέα ανίχνευσης κορυφής είναι όταν θέλουμε να μετρήσουμε 

την μέγιστη τιμή εξόδου ενός θερμίστορ κάτι που θα μας δώσει και την μέγιστη 

θερμοκρασία που μετρήθηκε στην εκάστοτε εφαρμογή. 
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Σχήμα 6.1- κύκλωμα μετατροπέα ανίχνευσης κορυφής  

 

6.5.2 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΥΓΡΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΖΕΝΕΡ  

 

 Ο μετατροπέας σύγκρισης τάσης διάσπασης Zener είναι μία διάταξη 

παραγωγής τάσης εξόδου της οποίας η πολικότητα της εξαρτάται από τον τρόπο 

σύνδεσης της διόδου Zener σε ένα κλάδο ανάδρασης. 

 Συνήθως η διάταξη ενός μετατροπέα σύγκρισης τάσης διάσπασης Zener  

αποτελείται από ένα τελεστικό ενισχυτή ο οποίος έχει σαν ανατροφοδότηση στην 

αναστρέφουσα είσοδο του δύο αντίθετα συνδεδεμένες διόδους Zener. Αυτός ο 

συνδυασμός διόδων Zener έχει σαν αποτέλεσμα είτε θετική είτε αρνητική κατάσταση 

εξόδου. 

 

 
Σχήμα 6.2 - Κύκλωμα μετατροπέα σύγκρισης τάσης διάσπασης Zener  
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6.5.3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΗΜΙΑΝΟΡΘΟΣΗΣ  

 

Ο μετατροπέας ημιανόρθωσης είναι μια διάταξη η οποία χρησιμοποιείται όταν κατά 

την επεξεργασία του σήματος απαιτείτε η απόκτηση μόνο των θετικών ή των 

αρνητικών ημιπεριόδον  του σήματος. 

 
Σχήμα 6.3 – κύκλωμα μετατροπέα θετικής ημιανόρθωσης  

 

 

6.5.4 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΑΣΗΣ  

 

Όταν κατά την επεξεργασία ενός σήματος που έχουμε λάβει από έναν αισθητήρα 

θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την απόλυτη τιμή του τότε χρησιμοποιούμε αυτόν τον 

μετατροπέα. 

 
Σχήμα 6.4 – κύκλωμα μετατροπέα απόλυτης τιμής τάσης  

 

 

6.5.5 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΕΝΟΜΕΝΟΥ  

 

Ο μετατροπέας θερμικού φαινομένου χρησιμοποιεί θερμοζεύγη τα οποία είναι σε θέση 

να ανιχνεύσουν την εκπομπή θερμότητας σε μία αντίσταση και να εξάγουν σαν τάση 

εξόδου τους την rms τιμή της τάσης (της υπό μέτρησης αντίστασης). 
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Σχήμα 6.5 διάταξη μετατροπέα θερμικού φαινομένου  

 

6.6 ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 

Πολλές φορές χρειαζόμαστε μια τάση αναφοράς ώστε να συγκριθεί με το αποκτημένο 

σήμα τάσης το οποίο έχει προέλθει από ένα αισθητήριο. Ακόμα τάσης αναφοράς 

χρειαζόμαστε για την διέγερση μετρητικών ευαίσθητων κυκλωμάτων (π.χ γέφυρες 

wheatstone). Για την δημιουργία αυτής της τάσης αναφοράς χρησιμοποιούμε ειδικές 

διατάξεις που περιέχουν στην δομή τους διόδους zener ή ολοκληρωμένα κυκλώματα 

σταθεροποίησης τάσης. 

 

 

6.6.1 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΔΟ 

ZENER  

 

Οι διατάξεις παραγωγής τάσης αναφοράς οι οποίες κάνουνε χρήση διόδων zener 

χρησιμοποιούνε ειδικές διόδους που διαθέτουν ακρίβεια 3ου δεκαδικού ως προς την 

ονομαστική τιμή τους. Συνήθως χρησιμοποιείται η ειδική δίοδος LM329 σε 

συνδεσμολογία διαιρέτη τάσης. 

Παρακάτω δίνεται η τυπική διάταξη παραγωγής τάσης αναφοράς με δίοδο Zener LM 

329 : 
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6.6.2 ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΩΝ 

 

Συνήθως για την παραγωγή τάσης αναφοράς με ολοκληρωμένα κυκλώματα 

χρησιμοποιείτε το ολοκληρωμένο LM4132. 

Παρακάτω δίνεται η τυπική συνδεσμολογία του κυκλώματος παραγωγής τάσης 

αναφοράς με χρήση ολοκληρωμένου  LM4132 : 

 

 

Επίσης υπάρχει μια ειδική κατηγορία διατάξεων παραγωγής τάσης αναφοράς για 

μεγάλη ισχύ η οποία κάνει χρήση υψηλής ακρίβειας ρυθμιζόμενων σταθεροποιητών 

διακλάδωσης (APSR). Τα στοιχεία APSR φέρουν στην δομή τους πλήρες κύκλωμα 

διάταξης πηγής ελεγχόμενης από τάση. 

Παρακάτω παρουσιάζετε η τυπική κυκλωματική διάταξη παραγωγής τάσης αναφοράς 

με χρήση ASPR : 
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6.7 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΑΣΗ 

 

Στο εμπόριο υπάρχουν αισθητήρες που η έξοδος τους είναι σε μορφή ρεύματος όμως 

εμείς για να επεξεργαστούμε το σήμα με A/D μετατροπείς χρειαζόμαστε την έξοδο του 

αισθητήρα σε μορφή τάσης για αυτό κάνουμε χρήση κυκλωμάτων μετατροπής τάσης 

σε ρεύμα. Αυτά τα κυκλώματα διακρίνονται σε παθητικά και ενεργά. Η διαφορά τους 

έγκειται στο ότι τα παθητικά κυκλώματα αποτελούνται από ωμικές αντιστάσεις με 

πολλή χαμηλή ανοχή (<1%), ενώ τα ενεργά κυκλώματα αποτελούνται από διατάξεις 

τελεστικών ενισχυτών όπου εκμεταλλευόμαστε την πολύ υψηλή αντίσταση εισόδου 

του ενισχυτή για την μετατροπή ρεύματος σε τάση.  

Παρακάτω δίνονται τα απλούστερα κυκλώματα από  τις δύο κατηγορίες μετατροπέων 

ρεύματος σε τάση : 

 
Σχήμα 6.6 - παθητικός μετατροπέας ρεύματος σε τάση 
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Σχήμα 6.7 - ενεργός μετατροπέας ρεύματος σε τάση 

 

6.8 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΑΣΗ  

 

Υπάρχουν κατηγορίες αισθητήρων που παρουσιάζουν χωρητικότητα ως έξοδο τους και 

μάλιστα την μεταβάλουν σε συνάρτηση με το μετρούμενο μέγεθος. Αυτή την 

χωρητικότητα καλούμαστε να την μετατρέψουμε σε τάση ώστε να μπορέσουμε να 

επεξεργαστούμε το σήμα, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με χρήση μετατροπέα 

χωρητικότητας σε τάση. 

Οι μετατροπείς χωρητικότητας σε τάση είναι διατάξεις τελεστικών ενισχυτών σε 

συνδυασμό με αντιστάσεις και πυκνωτές. 

Παρακάτω δίνετε η κυκλωματική διάταξη μετατροπέα χωρητικότητας σε τάση: 

 

 

Η τάση εξόδου δίνεται από την σχέση : 

 

0

2

cv C
v

C

 
   

 

Τέλος  πρέπει να αναφερθεί ότι η αντίσταση R2 πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη από 

την R1 ώστε κύκλωμα να μην παρουσιάζει ανοικτή ανάδραση για σήμα εισόδου 

χαμηλής συχνότητας.  

 



 

 
98 

 

6.9 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΡΕΥΜΑ  

 

Ο μετατροπέας τάσης σε ρεύμα μας δίνει την δυνατότητα να αποφύγουμε την χρήση 

μεγάλης καλωδίωσης όταν θέλουμε να μεταφέρουμε το σήμα από το σημείο μέτρησης 

στο σημείο της μετρητικής μονάδας καθώς απαιτείται η χρήση ενός μόνο αγωγού σε 

αντίθεση με ένα ζεύγος αγωγού που χρειαζόμαστε χωρίς της την χρήση της μεθόδου 

αυτής. 

Παρακάτω δίνεται η κυκλωματική διάταξη μετατροπέα τάσης σε ρεύμα : 

 

Το ρεύμα εξόδου δίνεται από την σχέση : 

 

2
0

1 3

i

R
I v

R R


 


 

 

6.10 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  

 

Οι μετατροπείς τάσης σε συχνότητα αποτελούν διατάξεις που μπορούν να μετατρέψουν 

μια αναλογική τάση σε ακολουθία παλμών με συχνότητα ανάλογη του πλάτους της 

τάσης. Συνήθως οι μετατροπείς τάσης σε συχνότητα αποτελούνται από έναν τελεστικό 

ενισχυτή σε συνδεσμολογία συγκριτή. 

 

Παρακάτω δίνεται μια τυπική διάταξη μετατροπέα τάσης σε συχνότητα: 
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Η  συχνότητα εξόδου του κυκλώματος μετατροπέα τάσης σε συχνότητα δίνεται από 

την σχέση : 

 

 
4

3 1osc osh

R
F

R vh vl C R


   
 

 

Τέλος τα κυκλώματα μετατροπέων τάσης σε συχνότητα είναι συμβατά με τα 

ολοκληρωμένα τεχνολογίας TTL και CMOS.  

 

6.11 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΑΣΗ  

 

Οι μετατροπείς συχνότητας σε τάση χρησιμοποιούνται συνήθως μαζί με αισθητήρες 

ανίχνευσης γεγονότων (π.χ μαγνητικούς αισθητήρες προσέγγισης).  

Παρακάτω δίνεται η τυπική κυκλωματική διάταξη ενός μετατροπέα συχνότητας σε 

τάση : 

 

 

Η τάση εξόδου του κυκλώματος ενός τυπικού μετατροπέα συχνότητας σε τάση  δίνεται 

από την σχέση : 

0 1 32 zv f C R V      
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6.12 ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΩΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΗΜΑΤΟΣ  

 

Η γέφυρα wheatstone χρησιμοποιούνταν παλιότερα για την μέτρηση μιας άγνωστης 

αντίστασης ύστερα από σύγκριση με μια γνωστή πρότυπη αντίσταση. 

Ακόμα η γέφυρα wheatstone χρησιμοποιείται ως μετατροπέας μέτρησης φυσικών 

μεγεθών που η μεταβολή τους επηρεάζει την ηλεκτρική αντίσταση.  

Μια γέφυρα wheatstone  αποτελείτε από τέσσερις αντιστάσεις οι οποίες συνδέονται 

μεταξύ τους σε μορφή ρόμβου όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

 

Η τάση εξόδου δίνεται από την σχέση :  

1 2
0

1 4 2 3

R R
v v v

R R R R
    

 
 

 

Για τις τιμές των αντιστάσεων μιας γέφυρας  wheatstone ισχύει ότι : 

1 3 2 4R R R R    

Επίσης όταν όλα τα στοιχεία των αντιστάσεων έχουν την ίδια τιμή τότε λέμε πως η 

γέφυρα βρίσκεται σε ισορροπία και η τάση εξόδου είναι V0=0 volt. 

 

6.13 ΦΙΛΤΡΑ 

 

Κατά την διαδικασία της επεξεργασίας σήματος που έχει προκύψει από κάποιο 

αισθητήριο πολλές φορές λαμβάνουμε μαζί με αυτό το σήμα «θόρυβο», τόσο από το 

ίδιο το περιβάλλον που βρίσκεται η μετρητική διάταξη όσο και από την μη ικανότητα 

παροχής καθαρού σήματος από τον ίδιο τον αισθητήρα. Αυτός ο θόρυβος αποτελεί 

συχνότητες τις οποίες δεν θέλουμε και εισάγουν σφάλμα στις μετρήσεις μας. Αυτό τον 

θόρυβο μπορούμε να τον απαλείψουμε κάνοντας χρήση ειδικών φίλτρων.  

Τα φίλτρα αποτελούν κυκλώματα που επιτρέπουν την διέλευση μιας συγκεκριμένης 

ζώνης συχνοτήτων και εξασθενούν όλα τα άλλα σήματα που βρίσκονται έξω από αυτή.  

Τέλος τα φίλτρα διακρίνονται : 

• Σε παθητικά  
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• Σε ενεργητικά  

 

6.13.1 ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΑ ΦΙΛΤΡΑ  

 

Τα παθητικά  φίλτρα δεν απαιτούν για την λειτουργεία τους να συνδεθούν με εξωτερική 

πηγή τάσης. Πιο συγκεκριμένα τα παθητικά φίλτρα αποτελούνται από αντιστάσεις, 

πυκνωτές και πηνία και πολλές φορές εξασθενούν περεταίρω το σήμα που λαμβάνουν. 

Τα ενεργά φίλτρα απαιτούν εξωτερική πηγή τροφοδοσίας και έχουν την δυνατότητα να 

ενισχύσουν το διερχόμενο σήμα. Συνήθως τα ενεργά φίλτρα αποτελούνται από 

τρανζίστορ και τελεστικούς ενισχυτές. Τέλος σε περίπτωση χρήσης τελεστικού 

ενισχυτή έχουμε το πλεονέκτημα της απομόνωσης μεταξύ των διάφορων βαθμίδων 

λόγο της υψηλής εμπέδησης εισόδου και της υψηλής εμπέδησης εξόδου.  

 

6.13.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΙΛΤΡΩΝ  

 

Τα φίλτρα χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα μεγέθη : 

• Συχνότητα αποκοπής Fc  

• Συχνότητα ζώνης Fs  

• Κυμάτωση ζώνης διέλευσης Amax 

• Ελάχιστη εξασθένιση ζώνης διέλευσης Amin  

• Μεταβατική ζώνη  

• Βαθμός επιλεκτικότητας  Fc/Fs 

 

 
Σχήμα 6.8 - γράφημα των χαρακτηριστικών μεγεθών ενός φίλτρου στο πεδίο της συχνότητας 

 

6.13.3 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΚΟΠΗΣ (Fc) 

 

Ως συχνότητα αποκοπής ορίζουμε τη συχνότητα ενός φίλτρου που το πλάτος της 

απόκρισης εξασθενεί κατά το ήμισυ της ισχύος. 
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6.13.4 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ (Fs) 

 

Ως συχνότητα ζώνης αποκοπής ορίζουμε την συχνότητα πέραν της οποίας ανιχνεύετε 

η ελάχιστη εξασθένηση. 

 

6.13.5 ΚΥΜΑΤΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ  

 

Ως κυμάτωση ζώνης διέλευσης ορίζουμε την κυμάτωση της απόκρισης του φίλτρου 

στην ζώνη διέλευσης. 

 

6.13.6 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ  

 

Ως ελάχιστη εξασθένηση ζώνης διέλευσης ορίζουμε την ελάχιστη εξασθένηση του 

σήματος στην ζώνη διέλευσης. 

 

6.13.7 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 

 

Ως μεταβατική ζώνη ορίζουμε την περιοχή ανάμεσα από την ζώνη διέλευσης  

Και την ζώνη αποκοπής ενός φίλτρου. 

 

6.13.8 ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

Ως βαθμό επιλεκτικότητας ενός φίλτρου ορίζεται το πόσο απότομη είναι η πτώση του 

σήματος στην μεταβατική ζώνη και ορίζεται ως ο λόγος s

c

f

f
. 

 

6.13.9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ  

 

Οι κατηγορίες φίλτρων που χρησιμοποιούμε στη σχεδίαση ενός συστήματος 

μετρήσεως είναι η ακόλουθες : 

• Βαθυπερατό ή χαμηλοδιαβατό φίλτρο (σχήμα 6.7 – α ) 

• Υψιπερατό φίλτρο (σχήμα 6.7 – β ) 

• Φίλτρο διέλευσης ζώνης ή ζωνοδιαβατό φίλτρο (σχήμα 6.7 – γ ) 

• Φίλτρο αποκοπής ή ζωνοφραχτό φίλτρο (σχήμα 6.7 – δ ) 
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Σχήμα 6.9 – φασματική απόκριση φίλτρων  

 

6.13.10 ΒΑΘΥΠΕΡΑΤΟ Η ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΒΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ (LOW PASS FILTER)  

 

Το βαθυπερατό η αλλιώς το χαμηλοδιαβατό  φίλτρο όπως ονομάζεται είναι μία 

κατηγορία φίλτρου που αποκόπτει όλες τις συχνότητες που είναι υψηλότερες από τη 

συχνότητα αποκοπής Fc. 

 

6.13.11 ΥΨΙΠΕΡΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ (HIGH PASS FILTER)  

 

Το υψιπερατό φίλτρο είναι μια κατηγορία φίλτρου που έχει την ιδιότητα να αποκόπτει 

όλες τις συχνότητες που είναι χαμηλότερες από την συχνότητα αποκοπής Fc. 

 

6.13.12 ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΖΩΝΗΣ Η ΖΩΝΟΔΙΑΒΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ (BAND 

PASS FILTER) 

 

Το ζωνοδιαβατό φίλτρο ή αλλιώς το φίλτρο διέλευσης ζώνης είναι μια κατηγορία 

φίλτρων η οποία έχει την ιδιότητα να αποκόπτει όλες τις συχνότητες εκτός από αυτές 

που βρίσκονται ανάμεσα από την άνω συχνότητα αποκοπής και την κάτω συχνότητα 

αποκοπής.  

 

6.13.13 ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΚΟΠΗΣ Η ΖΩΝΟΦΡΑΧΤΟ ΦΙΛΤΡΟ (BAND STOP 

FILTER)  

 

Τα φίλτρα αποκοπής ή αλλιώς τα ζωνοφραχτά φίλτρα είναι μια κατηγορία φίλτρων που 

έχουν την ιδιότητα να κόβουν όλες τις συχνότητες που βρίσκονται στο εύρος του 

εκάστοτε φίλτρου και να αφήνουν την διέλευση όλων των συχνοτήτων που βρίσκονται 

εκτός του εύρους  αυτού.  
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6.14 ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 

 

6.14.1 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΒΑΘΥΠΕΡΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ  

 

Το παθητικό βαθυπερατό φίλτρο αποτελείται από ένα στοιχείο αντίστασης και 

πυκνωτή.  

Παρακάτω δίνεται η κυκλωματική διάταξη του παθητικού βαθυπερατού φίλτρου: 

 
Η συχνότητα αποκοπής του παραπάνω βαθυπερατού φίλτρου δίνεται από την σχέση : 

1

2
cf

R C


  
 

Η διαφορά φάσης του παραπάνω βαθυπερατού φίλτρου δίνεται από την σχέση : 

0 arctan
c

f

f

 
    

 
 

 

 
Σχήμα 6.10 - φασματική απόκριση χαμηλοπερατού φίλτρου 
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Σχήμα 6.11 - απόκριση φάσης χαμηλοπερατού φίλτρου  

 

6.14.2 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΥΨΙΠΕΡΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ  

 

Ένα παθητικό υψιπερατό φίλτρο αποτελείτε από ένα στοιχείο αντίστασης και ένα 

πυκνωτή. 

Παρακάτω δίνεται μια τυπική κυκλωματική διάταξη ενός υψιπερατού φίλτρου : 

 

 

Η συχνότητα αποκοπής του υψιπερατού φίλτρου δίνεται από την σχέση :  

2
c

R
f

C


 
 

 

Και η διαφορά φάσης του φίλτρου δίνεται από την σχέση :  

0 arctan cf

F
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Σχήμα 6.12 - φασματική απόκριση υψιπερατού φίλτρου  

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 6.13 - απόκριση φάσης υψιπερατού φίλτρου RC  
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6.14.3 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΖΩΝΟΔΙΑΒΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ  

 

Η κυκλωματική διάταξη ενός ζωνοδιαβατού φίλτρου αποτελείται από στοιχεία 

αντίστασης, πυκνωτή και πηνίου. 

 

 

 

Η γενική μορφή της συνάρτησης μεταφοράς φίλτρου διέλευσης ζώνης 2ης τάξης δίνεται 

από την παραπάνω σχέση : 

1

2 20
0

s

a s
T

s s
Q







  

 

 

Ο συντελεστής ποιότητας δίνεται από την σχέση : 

0 0

h L

f F
Q

f f BW
 


 

 

Το εύρος ζώνης του υψιπερατού φίλτρου κυμαίνεται μεταξύ της κατώτερης και της 

ανώτερης συχνότητας του πεδίου τιμών του φίλτρου και δίνεται από την σχέση :  

h lW f f   
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Σχήμα 6.14 - φασματική απόκριση ζωνοδιαβατού φίλτρου  

 

 

 

 

 
Σχήμα 6.15 - απόκριση φάσης ζωνοδιαβατού φίλτρου  

 

6.14.4 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΖΩΝΟΦΡΑΧΤΟ ΦΙΛΤΡΟ  

 

Η κυκλωματική διάταξη ενός παθητικού ζωνοφραχτού φίλτρου αποτελείται από 

στοιχεία αντίστασης πυκνωτή και πηνίων. 

Παρακάτω δίνεται η κυκλωματική διάταξη ενός τυπικού παθητικού ζωνοφραχτού 

φίλτρου : 

 

 

 

Η γενική μορφή της συνάρτησης μεταφοράς του ζωνοφραχτού φίλτρου 2ης τάξης 

δίνεται από την σχέση :  
2 2

0
2

2 20
0

S

s
T a

s s
Q







 

 

 

 

Ο συντελεστής ποιότητας του φίλτρου δίνεται από την σχέση : 
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0 0

H c

f F
Q

f f BW
 


 

 

 

 
Σχήμα 6.16 - φασματική απόκριση ζωνοφραχτού φίλτρου  

 

 

Σχήμα 6.17 - απόκριση φάσης ζωνοφραχτού φίλτρου   

 

 

6.15 ΕΝΕΡΓΑ ΦΙΛΤΡΑ  

 

6.15.1 ΧΑΜΗΛΟΠΕΡΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ  

 

Υπάρχουν 3 διατάξεις χαμηλοπερατού φίλτρου 1ης τάξης και αυτές είναι  

• Διάταξη δίχως απολαβή : 



 

 
110 

 

 

• Διάταξη με κέρδος : 

 

 

• Διάταξη με αναστρέφων τελεστικό ενισχυτή : 

 

Η συνάρτηση μεταφοράς δίνεται από την σχέση :  

2

3

1 1

1

1
S

C

R

R
A

R C S




   

 

 

Όπου :  1

12 c

a
R

f c


  
 

 2 3 0 1R R A    

1 1ca R C    

 

Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι για την διάταξη με αναστρέφων τελεστικό ενισχυτή 

ισχύει άλλη σχέση για την συνάρτηση μεταφοράς η οποία δίνεται παρακάτω : 

2

1

2 11
s

c

R

R
A

R C s




   

 

 

Όπου 2
1

3

R
R

R
   



 

 
111 

2

12 C

a
R

f C


  
 

2 1ca R C    

 

6.15.2 ΥΨΙΠΕΡΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ  

 

Για τα υψιπερατά φίλτρα 1ης τάξης υπάρχουν 3 ξεχωριστές διατάξεις. 

 

• Διάταξη δίχως απολαβή :  

 

 

 
 

 

 

 

 

• Διάταξη με κέρδος : 

 

• Διάταξη με αναστρέφων τελεστικό ενισχυτή :  

 

 
 

Η συνάρτηση μεταφοράς που ισχύει για τις δύο πρώτες διατάξεις είναι η εξής : 
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2

3

1 1

1

1
s

c

R

R
A

R C s




   

 

 

 

 

 

Όπου : 

1

12 c

a
R

f C


  
 

 2 3 0 1R R A    

2
0

3

1
R

A
R

   

1 1ca R C    

 

Ενώ για την διάταξη με αναστρέφων τελεστικό ενισχυτή ισχύει η εξής συνάρτηση 

μεταφοράς : 

2

1

2 11
s

c

R

R
A

R C s




   

 

 

Όπου : 

2
1

0

R
R

A
   

2

12 c

a
R

f C


  
 

2 1ca R C    

2
0

3

R
A

R
   

 

 

6.15.3 ΖΩΝΟΔΙΑΒΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ (ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 2ΗΣ ΤΑΞΗΣ 

SALLEN-KEY)  

 

Στο ζωνοδιαβατό φίλτρο το κέρδος καθορίζεται από τις αντιστάσεις R1 και R2. Επίσης 

η κεντρική τιμή συχνότητας  διέλευσης καθορίζεται από την ύπαρξη διπλού 

δικτυώματος RC. 

Παρακάτω δίνεται η διάταξη ενός τυπικού ζωνοδιαβατού φίλτρου : 
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Η συνάρτηση μεταφοράς δίνεται από την σχέση : 

    2 2 2 21 3

m
s

m m

G R C s
A

R C G s R C s



 

   


        
 

Η κεντρική τιμή τις συχνότητας διέλευσης δίνεται από την σχέση : 

1

2
mf

R C


  
 

Η απολαβή στη κεντρική συχνότητα διέλευσης δίνεται από την σχέση : 

0

03
m

A
A

A



 

Όπου 2
0

1

1
R

A
R

   

 

Τέλος αυτή η κατηγορία φίλτρων έχει υψηλό συντελεστή ποιότητας ο οποίος δίνεται 

από την σχέση : 

0

1

3
Q

A



 

 

6.15.4 ΖΩΝΟΦΡΑΧΤΟ ΦΙΛΤΡΟ 2ΗΣ ΤΑΞΗΣ 

 

Το ζωνοφραχτό φίλτρο η αλλιώς φίλτρο ζώνης αποκοπής 2ης τάξης όπως ονομάζεται 

έχει διπλό δικτύωμα RC το οποίο καθορίζει την κεντρική τιμή της συχνότητας 

διέλευσης η οποία δίνεται από την σχέση :  

1

2
mf

R C


  
 

 

Επιπλέων αυτή η κατηγορία φίλτρου έχει υψηλό συντελεστή ποιότητας ο οποίος 

δίνεται από την παρακάτω σχέση : 

0

1

4 2
Q

A
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2
0

1

1
R

A
R

   

 

 

Παρακάτω δίνεται η τυπική κυκλωματική διάταξη του ζωνοφραχτού φίλτρου : 

 

 

 

 

 

 

6.16 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ADC 

 

6.16.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

  

Πολλές φορές θέλουμε το σήμα (μετά από κατάλληλες διαδικασίες προσαρμογής) να 

περάσει σε ένα σύστημα συλλογής δεδομένων (ψηφιακής μορφής), επειδή μέσο ενός 

τέτοιου συστήματος μπορούμε να επεξεργαστούμε, απεικονίσουμε και να 

καταγράψουμε το σήμα. Όμως τα σήματα που λαμβάνουμε από τα συστήματα 

μέτρησης είναι αναλογικής μορφής ενώ ο υπολογιστής απαιτεί το σήμα σε ψηφιακή 

μορφή, δηλαδή παρατηρείται η ανάγκη της μετατροπείς του αναλογικού σήματος σε 

ψηφιακή μορφή κάτι που είναι δυνατόν να γίνει κάνοντας χρήση αναλογικού σε 

ψηφιακό μετατροπέα (analog to digital converter). 

 

6.16.2 ΣΕΙΡΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ADC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ  

  

 Για την μετατροπή ενός αναλογικού σε ψηφιακό σήμα οι ADC μετατροπείς 

ακολουθούν μια σειρά διεργασιών όπως : 

• Δειγματοληψία  

• Κβαντοποίηση  

• Κωδικοποίηση  
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6.16.3 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  

 

 Κατά την διαδικασία της δειγματοληψίας κάνουμε λήψη δειγμάτων από το 

αναλογικό σήμα σε καθορισμένο χρόνο. 

 Χάρης την διαδικασία αυτή το συνεχές στο χρόνο αναλογικό σήμα 

μετατρέπεται σε διακριτό σήμα. Με τον όρο διακριτό σήμα εννοούμε ότι το πλάτος του 

σήματος εμφανίζεται σε διακριτά σημεία του χρόνου τα οποία  ισαπέχουν στην 

κλίμακα τις ανεξάρτητης μεταβλητής. 

 

6.16.4 ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ  

 

 Με την διαδικασία της κβαντοποίησης τα διακριτά πλάτη του σήματος που 

υπέστη δειγματοληψία αντιστοιχίζονται σε ένα πεπερασμένο σύνολο τιμών. Η 

κβαντοποίηση χωρίζει το σήμα σε χ επίπεδα τα οποία διαιρούν την περιοχή τιμών 

πλάτους σε ίσα διαστήματα. 

 

 

 

 

 

6.16.5 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  

 

 Η βαθμίδα κωδικοποίησης περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες οι οποίες είναι 

απαραίτητες ώστε η κβαντοποιημένη στάθμη να μετατραπεί σε δυαδική μορφή, η 

οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή από ένα σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

6.16.6 ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ-ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ  

 

 Ανάλογα με την αρχή λειτουργείας των ADC μετατροπέων τους  διακρίνουμε 

στις παρακάτω κατηγορίες : 

• Μετατροπέας τύπου flash 

• Μετατροπέας ψηφιακής ράμπας (digital ramp) 

• Μετατροπέας διαδοχικής προσέγγισης (successive approximation) 

• Μετατροπέας συνεχούς πορείας (tracking) 

• Μετατροπέας κλίσης (slope) 

• Μετατροπέας δέλτα-σίγμα (delta-sigma) 

 

6.16.7 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FLASH 

 

 Ένας αναλογικός ψηφιακός μετατροπέας αυτής της μορφής αποτελείται από 

τελεστικούς ενισχυτές σε συνδεσμολογία συγκριτών. Κάθε διάταξη συγκριτή αποδίδει 
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τάση εξόδου η οποία είναι σε συνάρτηση του σήματος εισόδου και τις τάσης αναφοράς 

μέσω δικτυώματος διαιρετών τάσης. Τέλος η ψηφιακή έξοδος προκύπτει από έναν 

κωδικοποιητή προτεραιότητας στον οποίο οι είσοδοι εισέρχονται με βάση την 

προτεραιότητα δυναμικού αποδίδοντας δυαδικό κώδικα που αντιστοιχεί στην είσοδο 

με την μέγιστη προτεραιότητα. 

 

 

 
Σχήμα 6.18 – διάταξη αναλογικού σε ψηφιακό μετατροπέα τύπου flash 

 

6.16.8 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ  

  

 Ο μετατροπέας ψηφιακής ράμπας περιλαμβάνει έναν ελεύθερο μετρητή CTR ο 

οποίος παράγει δυαδικούς αριθμούς ενώ ένας DAC τους μετατρέπει σε αναλογική 

τάση. 

Ένας συγκριτής προσδιορίζει πότε οι δύο αναλογικές πληροφορίες είναι ίσες για να 

φορτωθεί ο ψηφιακός αριθμός του ελεύθερου μετρητή CTR στον παράλληλο 

καταχωρητή SRG. 
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Σχήμα 6.19 - διάταξη αναλογικού σε ψηφιακό μετατροπέα ψηφιακής ράμπας  

 

6.16.9 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  

 

 Ο μετατροπέας διαδοχικής προσέγγισης βασίζεται σε  n διαδοχικές συγκρίσεις 

μεταξύ της υπό μετατροπής τάσης εισόδου και της τάσης ανατροφοδότησης η οποία 

αποτελεί έξοδο ενός βοηθητικού μετατροπέα D/A. Αυτός ο μετατροπέας αναλαμβάνει 

να ελέγξει εάν είναι μεγαλύτερη, μικρότερη, ίση η ανιχνεύσιμη τιμή του αναλογικού 

σήματος από τις τιμές ψηφίων bit του ειδικού μετρητή SAR. Ο δυαδικός αριθμός που 

παράγει ο SAR αποθηκεύεται στον καταχωρητή SRG όταν είναι ίσος με την δέκατη 

τιμή του αναλογικού σήματος. 

 

 
Σχήμα 6.20 – διάταξη αναλογικού σε ψηφιακό μετατροπέα διαδοχικής προσέγγισης  

 

 

6.16.10 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΟΡΕΙΑΣ   

 

 Ένας μετατροπέας συνεχούς πορείας αποτελείται από έναν ελεύθερο μετρητή 

CTR που παράγει δυαδικούς αριθμούς. Αυτός ο ελεύθερος μετρητής CTR μπορεί να 
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παράγει δυαδικούς αριθμούς τόσο σε αύξουσα όσο και σε φθίνουσα σειρά. Η μορφή 

της απαρίθμησης ορίζεται από έναν συγκριτή.  

Επίσης υπάρχει ένας DAC που παράγει αναλογική τάση η οποία δίνεται πίσω στο 

συγκριτή. 

Τέλος η διάταξη αυτή παρουσιάζει το φαινόμενο της φυσαλίδας, δηλαδή η δυαδική 

παραγωγή μετατοπίζεται πάντα μεταξύ δύο σημειακών αριθμητικών τιμών με κάθε 

παλμό ρολογιού. 

 

 
Σχήμα 6.21 – διάταξη αναλογικού σε ψηφιακό μετατροπέα συνεχούς πορείας  

 

6.16.11 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΚΛΙΣΗΣ  

 

 Ο αναλογικός μετατροπέας κλίσης αποτελείται από ένα κύκλωμα 

ολοκλήρωσης το οποίο παράγει πριονωτή τάση. Η πριονωτή τάση αυτή συγκρίνεται με 

την αναλογική είσοδο του μετατροπέα. Στην περίπτωση που το πλάτος της κλίσης του 

πριονωτού σήματος είναι ίσο με την αναλογική τάση τότε μηδενίζεται ο ελεύθερος 

μετρητής CTR και ύστερα ο διάδικός αριθμός καταχωρείται στον καταχωρητή SRG.  

Τέλος η κλίση του πριονωτού σήματος επηρεάζει την απόκριση του μετατροπέα. 

 

 
Σχήμα 6.22 – διάταξη αναλογικού σε ψηφιακό μετατροπέα κλίσης  
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6.16.12 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΔΕΛΤΑ-ΣΙΓΜΑ  

  

 Ο μετατροπέας αυτού του τύπου έχει ως χαρακτηριστικό ότι με κάθε μεταβολή 

της αναλογικής τάσης εισόδου αλλάζει τη κλίση του κυκλώματος ολοκλήρωσης σε 

συνάρτηση με το πλάτος του σήματος εισόδου. Η μεταβολή αυτή αλλάζει κατάσταση 

στο D flip-flop που δίνει ψηφιακό σήμα στην έξοδο του μετατροπέα. 

 

 

Σχήμα 6.23 – διάταξη αναλογικού σε ψηφιακό μετατροπέα δέλτα-

σίγμα 
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7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 
Οι αισθητήρες στις μέρες μας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του σύγχρονου 

πολιτισμού σε τομείς όπως: συστήματα ασφαλείας, παρακολούθησης, πρόληψης, 

αυτόματο έλεγχο, ρύθμιση παραμέτρων ορθής λειτουργίας συσκευών. Η ταχεία 

ανάπτυξη των συσκευών ασύρματης δικτύωσης συνέβαλε στην ενσωμάτωση τους σε 

τερματικές συσκευές με δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας και μεταφοράς 

πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο.  

 

7.1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 

  Σε ένα όχημα μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες αισθητήρων: 

αισθητήρες που έχουν σχέση με την ασφάλεια του οχήματος και των επιβατών, και 

αισθητήρες που ελέγχουν την καλή λειτουργία του αυτοκινήτου.  

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης συναντώνται και στις δύο παραπάνω 

κατηγορίες.  

 

7.1.1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 

 

Σε ένα όχημα σημαντικό ρόλο παίζει ο αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού 

υγρού καθώς είναι υπεύθυνος για το καθορισμό του χρόνου ανάφλεξης, το χρόνο 

ψεκασμού και την ιδανική ρύθμιση των στροφών στο ρελαντί. Στα σύγχρονα οχήματα 

ο αισθητήρας αυτός αποτελείται από ένα θερμίστορ NTC και μία απλή αντίσταση. Η 

μεταβολή της θερμοκρασίας στον κινητήρα προκαλεί διαφορά αγωγιμότητας στο 

θερμίστορ και στον αντιστάτη, διαφορά η οποία ανιχνεύεται ως διαφορά δυναμικού 

στα άκρα του κυκλώματος, έτσι μπορούμε να ελέγχουμε τη θερμοκρασία της μηχανής 

καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της. 

 
Σχήμα 7.1 - Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού 
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7.1.2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

 

Αισθητήρες θερμοκρασίας μπορούμε να εντοπίσουμε και στην εξάτμιση ενός 

οχήματος οι οποίοι έχουν ως σκοπό να ελέγξουν μέσω της θερμοκρασίας των 

καυσαερίων τη διάρκεια και την σύσταση του μίγματος καυσίμου. Έτσι αυξάνεται και 

η απόδοση του οχήματος άλλα και ο χρόνος ζωής του κινητήρα πετυχαίνοντας την 

κατάλληλη καύση. 

 

 
Σχήμα 7.2 - Αισθητήρας θερμοκρασίας εξαγομένων καυσαερίων 

 

  7.1.3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

Σημαντικό ρόλο στην ασφαλή λειτουργία ενός οχήματος παίζει ο έλεγχος της 

θερμοκρασίας του καυσίμου. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από τον αισθητήρα 

θερμοκρασίας καυσίμου. Οι κύριες λειτουργίες του είναι η προστασία υπερθέρμανσης 

του κινητήρα, ο υπολογισμός της ποσότητας ψεκασμού και σταθεροποίηση της πίεσης 

μέσω του ελέγχου της θερμοκρασίας. 
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Σχήμα 7.3 – αισθητήρας θερμοκρασίας καυσίμου 

 

  7.1.4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ 

 

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας λαδιού είναι ένας μετρητής της θερμοκρασίας του 

λιπαντικού μέσου, δηλαδή του λαδιού. Συνήθως ο αισθητήρας θερμοκρασίας λαδιού 

λέγεται και θερμικός αισθητήρας στάθμης λαδιού καθώς συνδυάζει σε μία συσκευή 

την μέτρηση και της θερμοκρασίας αλλά και της στάθμης του λαδιού. Επίσης υπάρχει 

και ο αισθητήρας κατάστασης λαδιού όπου είναι πιο βελτιωμένος και διευρύνει τις 

λειτουργίες του θερμικού αισθητήρα στάθμης καθώς εκτός από την μέτρηση στάθμης 

και θερμοκρασίας λαδιού, έχει την δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας του λαδιού.  

Το αισθητήριο βρίσκεται τοποθετημένο στην κάτω πλευρά του κάρτερ λαδιού 

και μετράει παράλληλα στάθμη και θερμοκρασία. Η θερμοκρασία μετριέται από έναν 

θερμοαντιστάτη NTC η οποία είναι εμβαπτισμένη με στρώμα λαδιού και βρίσκεται σε 

πλαστικό περίβλημα. Τυπικές τιμές της θερμοκρασίας κυμαίνονται από τους -40°C έως 

τους 150°C. 

 
Σχήμα 7.4 – αισθητήρας θερμοκρασίας λαδιού 
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7.1.5 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

 

 Οι αισθητήρες κλιματισμού και καμπίνας επιβατών έχουν ως κύριο ρόλο την 

ασφαλή και άνετη παραμονή του οδηγού αλλά και των επιβατών στο όχημα. Σε αυτούς 

διακρίνουμε τους: 

• Αισθητήρας θερμοκρασίας εξατμιστή: Πρόκειται για ένα αισθητήρα ταχείας 

αποκρισιμότητας και υψηλής αντοχής στην υγρασία που έχει ως κύριο σκοπό τη 

διαρκή μέτρηση της θερμοκρασίας εντός του οχήματος. 

• Αισθητήρας θερμοκρασίας φρέσκου αναρροφώμενου αέρα: Η σωστή ρύθμιση της 

θερμοκρασίας του εσωτερικού του οχήματος επιτυγχάνεται από τη σύγκριση της 

θερμοκρασίας του αισθητήρα εξερχόμενου αέρα και του αισθητήρα εισερχόμενου 

προς το σύστημα θέρμανσης/ψύξης αέρα.  

• Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας. Ο αισθητήρας αυτός έχει ως σκοπό την 

ενημέρωση του οδηγού για τις εξωτερικές συνθήκες όπως παγετός, αλλά και τη 

σωστή ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας σε περίπτωση χρήσης εξωτερικού 

αέρα στο σύστημα θέρμανσης/ψύξης. 

 

 

 

7.1.6 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (MAP) 

 

Ο αισθητήρας απόλυτης πίεσης (MAP) αποτελεί μια εφαρμογή των αισθητηρίων 

πίεσης που σχετίζεται με την σωστή απόδοση ενός αυτοκινήτου. Αυτός ο αισθητήρας 

έχει σαν σκοπό να μετράει την απόλυτη πίεση του εισερχόμενου αέρα στην πολλαπλή 

εισαγωγή κάτι που είναι απαραίτητο ώστε ο εγκέφαλος του εκάστοτε οχήματος να 

μπορεί να ρυθμίσει την διάρκεια του ψεκασμού, το χρονισμό της ανάφλεξης και την 

πίεση στο σύστημα διανομής καυσίμου. 

 Συνήθως αυτός ο αισθητήρας είναι πιεζοηλεκτρικός και είναι συνδεδεμένος με 

γέφυρα wheatstone. 

 

 
Σχήμα 7.5 αισθητήρας απόλυτής πίεσης  
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7.1.7 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 

 

 Ο αισθητήρας πίεσης λαδιού σχετίζεται με την πρόληψη βλαβών στο κινητήρα 

καθώς η μέτρηση της πίεσης του λαδιού συνδέεται άμεσα με το επίπεδο της στάθμης 

του λαδιού σε ένα κινητήρα. 

 Όταν το επίπεδο της στάθμης του λαδιού είναι χαμηλό τότε το λάδι δεν ‘φτάνει’ 

σε όλα τα σημεία του κινητήρα, κάτι που οδηγεί σε πρόωρη φθορά του. Αυτό το 

πρόβλημα έρχεται να λύση ο αισθητήρας πίεσης λαδιού καθώς όταν αντιληφθεί χαμηλή 

πίεση, ανάβει μία ενδεικτική λυχνία στον πίνακα οργάνων του οχήματός, προτρέποντας 

τον οδηγό να σταματήσει το όχημα. 

 

 
Σχήμα 7.6 αισθητήρας πίεσης λαδιού 

 

7.1.8 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΡΕΝΟΥ  

 

 Αυτή η εφαρμογή των αισθητηρίων πίεσης έχει να κάνει με την ασφάλεια των 

επιβατών καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέλος ενός ηλεκτρονικού συστήματος 

ευστάθειας. 

 Γενικά το ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας έχει ως σκοπό την διόρθωση της 

τροχιάς του οχήματος σε περίπτωση που αυτό χάσει την πρόσφυσή του στην άσφαλτο.  

 Αυτό το σύστημα λαμβάνει πληροφορίες από πάρα πολλούς αισθητήρες μεταξύ 

των οποίων είναι και ο αισθητήρας πίεσης φρένου μέσω του οποίου γίνεται ο 

υπολογισμός της δύναμης πέδησης των τροχών. 

 Αυτός ο αισθητήρας αποτελείται από ένα πιεζοηλεκτρικό στοιχείο και 

βρίσκεται τοποθετημένος στην υδραυλική αντλία του ηλεκτρονικού συστήματος 

ευστάθειας. 
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Σχήμα 7.7- αισθητήρας πίεσης φρένου 

 

7.1.9 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  

 

Η πίεση του αέρα των ελαστικών σχετίζεται τόσο με την οικονομική λειτουργεία ενός 

οχήματος όσο και με την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών του. 

 Η πίεση αέρα του κάθε οχήματος ορίζεται από τον κατασκευαστή του με 

γνώμονα τόσο την οικονομική του λειτουργεία όσο και με την ασφαλή του οδηγική 

συμπεριφορά και συνεπώς οποιαδήποτε απόκλιση από αυτό το μέγεθος είναι μη 

επιθυμητή και πρέπει να αποφευχθεί.  

 Για την πρόληψη της λανθασμένης πίεσης μέσα στα ελαστικά τοποθετούνται 

αισθητήρες οι οποίοι μετράνε συνεχώς την πίεση και ενημερώνουν τον οδηγό για τυχόν 

απόκλιση από τις εργοστασιακές τιμές. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι τα συστήματα 

αυτά επικοινωνούν με την μονάδα διαχείρισης του αυτοκινήτου ασύρματα. 

 

 
Σχήμα 7.8 – αισθητήρας πίεσης αέρα ελαστικών  

 

7.2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ  

  

 Η χρήση των αισθητηρίων πίεσης στην ναυτιλία είναι ευρέως διαδεδομένη 

καθώς σε αυτούς βασιζόμαστε τόσο για την σωστή λειτουργεία της κύριας μηχανής και 

διαφόρων μηχανημάτων που υπάρχουν σε ένα καράβι όσο και για την ασφάλεια των 

επιβατών και του ίδιου του πλοίου. 
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7.2.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ 

 

Το δίκτυο του ατμού χρησιμοποιείται στην ναυτιλία σαν μέσο προθέρμανσης του 

πετρελαίου καύσης και του νερού ψύξης. 

 Το δίκτυο του ατμού αποτελείται από σωλήνες οι οποίες καταλήγουν στην 

εκάστοτε εφαρμογή και βρίσκονται υπό πίεση και συνεπώς πρέπει η πίεση σε αυτούς 

να μετριέται και να ελέγχεται. Για το λόγο αυτό τοποθετούνται αισθητήρες μέσα στους 

σωλήνες οι οποίοι παρακολουθούνε συνεχώς την πίεση και σε περίπτωση που αυτή 

αυξηθεί σε επικίνδυνες τιμές δίνουν εντολή να ανοίξει η βαλβίδα εκτόνωσης της 

πίεσης. 

 

7.2.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ  

 

 Η στάθμη των υγρών μπορεί να μετρηθεί τοποθετώντας έναν αισθητήρα πίεσης 

πάνω στον κομπρέσορα μιας αεραντλίας. Γενικά για να μετρήσουμε την στάθμη μέσο 

της πίεσης χρειαζόμαστε ένα σωλήνα με μήκος λίγο μικρότερο από το βάθος της 

δεξαμενής. Αυτός ο σωλήνας ύστερα θα πρέπει να συνδεθεί στο άνω άκρο του με την 

αεραντλια μαζί με το αισθητήριο τις πίεσης και έπειτα η αντλία συμπιέζει αέρα μέσα 

στο υγρό. Η πίεση που απαιτείται για να μπορέσει ο αέρας να διεισδύσει στο υγρό της 

δεξαμενής είναι άμεσα συνδεδεμένη με την στάθμη του υγρού και συνεπώς όσο 

υψηλότερη είναι η στάθμη του υγρού τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που θα αναπτύξει 

η αεραντλία. Για την σωστή μέτρηση με αυτή την μέθοδο θα πρέπει να 

βαθμονομίσουμε την πίεση της αντλίας σε μονάδες στάθμης υγρού της δεξαμενής. 

 
Σχήμα 7.9 διάταξη μέτρησης δεξαμενής μέσο πίεσης  
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7.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

Σε ένα χώρο που χρησιμοποιείται είτε ως οικία η ως επαγγελματικός χώρος  

είναι αναγκαία η ύπαρξη συστημάτων που έχουν ως σκοπό την ασφάλεια  και τη 

αποφυγή  από απόπειρες διαρρήξεων. 

Τα συστήματα αυτά βασίζονται σε αισθητήρες θερμοκρασίας που κάνουν 

χρήση τη  υπεριώδους  ακτινοβολίας για την σωστή λειτουργία της εκάστοτε 

εφαρμογής. 

 

7.3.1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 

 

Οι υπέρυθροι  αισθητήρες  αυτού του είδους είναι κατασκευασμένοι, ώστε να 

είναι ευαίσθητοι στην θερμοκρασία του ανθρωπίνου σώματος και να είναι υπεύθυνοι 

για την ενεργοποίηση του συστήματος ασφάλειας αν είναι αναγκαίο. Αυτός ο 

περιορισμός έχει ως πλεονέκτημα την σωστή λειτουργία του συστήματος σε περίπτωση 

απόπειρας διάρρηξης. 

Επιπλέον σε περιπτώσεις φύλαξης εσωτερικών χωρών  που υπάρχουν  οικόσιτα 

ζώα  αποφεύγεται η άσκοπη χρήση του συστήματος λόγο του περιορισμού της 

ανίχνευσης θερμοκρασίας μέσω υπερύθρων. 

 

 
Σχήμα 7.10 – Παράδειγμα  λειτουργίας αισθητήρα κίνησης   υπερύθρων  

 

 

7.3.2 ΡΑΝΤΑΡ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Η παρακολούθηση ενός εξωτερικού χώρου  μπορεί ναι είναι μέσω των ραντάρ 

κίνησης εξωτερικών χώρων. 

Τα αισθητήρια αυτού του είδους για την λειτουργία τους χρησιμοποιούν 

διάφορους αισθητήρες θερμοκρασίας και συγκεκριμένα υπέρυθρων. 
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Τα πλεονεκτήματα αυτών είναι ότι μπορούν να συνδυαστούν με αλλά είδη 

αισθητήριων για την αποτελεσματική λειτουργία ή απλά να είναι  υπεύθυνα για την 

λειτουργία μιας άλλης διάταξης. 

Τα ραντάρ εξωτερικού χώρου μπορεί να είναι ασύρματα ή ενσύρματα. 

 
Σχήμα 7.11-Ρανταρ κίνησης εξωτερικών χωρών  

 

7.3.3 ΚΡΥΦΑ ΡΑΝΤΑΡ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Τα κρυφά ραντάρ κίνησης, τα οποία είναι μικρά σε μέγεθος και δεν τα 

παρατηρεί κανείς εύκολα, χρησιμοποιούν κι αυτά συνήθως την τεχνολογία υπερύθρων 

ενώ είναι δυνατόν να διαθέτουν και μια μικρή κρυφή κάμερα, η οποία ενεργοποιείται 

μόνο με την κίνηση.  

Σ' αυτή την περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται μόνο για την ανίχνευση 

διαρρηκτών, αλλά και για θέματα ασφαλείας (π.χ. την παρακολούθηση εργαζομένων ή 

ακόμα και παιδιών, όταν αυτά είναι μόνα τους). 

 

 
Σχήμα 7.12- Κρυφό ραντάρ κίνησης σε συνδυασμό με κάμερα παρακολούθησης 

 

7.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

 

Οι διατάξεις αυτές έχουν ως κυριά λειτουργία την ανίχνευση ,την  πρόληψη  αλλά 

και την αποφυγή πυρκαγιών στους χώρους στους οποίους  είναι εγκαταστημένα αυτού 

του είδους τα  συστήματα.  

Η επίτευξη τον παραπάνω στόχων γίνεται μέσω χρήσης αισθητήρων υπέρυθρης 

ακτινοβολίας   που σε πραγματικό χρόνο μπορούν να διακρίνουν πιθανό ξέσπασμα 
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πυρκαγιάς   και να ενεργοποιήσουν  το σύστημα πυρασφάλειας, που έχει ως σκοπό τον  

περιορισμό της καταστροφής από ξέσπασμα πυρκαγιάς, που μπορεί να έχει 

καταστροφικές συνέπειες στον εποπτευόμενο χώρο . 

Αυτού του είδους οι καταστροφές μπορεί να κυμανθούν από καταστροφή 

διαφορών υλικών που είναι αποθηκευμένα στο χώρο   μέχρι και   να πλήξει το κτίριο 

σε δομικό επίπεδο. 

 

7.4.1 ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 

 

 Θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές γνωστοί και ως θερμικοί ανιχνευτές, 

αποτελούνται από ένα διαφορικό σωλήνα με υδραργυρική επαφή.  

 Όταν ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας του χώρου υπερβαίνει κάποια 

προκαθορισμένη τιμή, συνήθως 6o C/min ή 10o C/min, ανεξαρτήτως της αρχικής 

θερμοκρασίας τότε ανοίγει η επαφή και ενεργοποιείται ο συναγερμός. Επίσης είναι 

εφοδιασμένοι και με ασφαλιστική δικλείδα μέγιστης θερμοκρασίας, που αποτελείται 

από ένα διμεταλλικό στοιχείο μέσω του οποίου ανοίγει μία επαφή προκαλώντας 

συναγερμό όταν η θερμοκρασία υπερβεί ένα καθορισμένο μέγιστο όριο.  

 

 
Σχήμα 7.13-Θερμοδιαφορικος  ανιχνευτής  
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7.4.2 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΦΛΟΓΑΣ 

 

 Μια ειδική κατηγορία ανιχνευτών που χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις μεγάλου ύψους όπως αποθήκες, είναι οι ανιχνευτές φλόγας. 

 

 
Σχήμα 7.14-Ανιχνευτες φλόγας  

 Καθώς η φλόγα αποτελεί το ορατό αποτέλεσμα της καύσης μπορεί να 

εντοπισθεί από τη συχνότητα πάλμωσης που παρουσιάζει. Ακριβώς αυτό το 

χαρακτηριστικό ανιχνεύουν οι ανιχνευτές φλόγας και ενεργοποιούν το σύστημα 

πυρανίχνευσης. 

 

 
Σχήμα 7.15- Σχηματική απεικόνιση  ανιχνευτή φλόγας 

 

7.5 ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ 

 

 Έξυπνο σπίτι καλείται κάθε οικία η οποία διαθέτη κυκλώματα αυτοματισμών 

τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή ανέσεων στους ανθρώπους που διαμένουν σε 

αυτή. Αυτοί οι αυτοματισμοί γίνονται δυνατή με τη χρήση αισθητήρων τα οποία 

λαμβάνουν σαν είσοδο τους πληροφορίες από το περιβάλλον της οικίας. Οι 

πληροφορίες αυτές επεξεργάζονται από έναν ελεγκτή σύμφωνα με το πρόγραμμα 

λειτουργείας του και στην συνέχεια ο ελεγκτής αυτός κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις 

στην οικία. 
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7.5.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  

 

Σε κάθε χώρο μιας οικίας είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε την 

θερμοκρασία σταθερή και σε μια στάθμη στην οποία οι κάτοικοι της αισθάνονται 

άνετα. Αυτό μπορεί να γίνει κάνοντας χρήση αισθητήρων θερμοκρασίας τα οποία 

λαμβάνουν σαν είσοδο τους τη θερμοκρασία της οικίας και την μεταφέρουν στην 

κεντρική μονάδα κλιματισμού. Αυτή η μονάδα προσπαθεί συνεχώς με βάση τις 

πληροφορίες που δέχεται να διατηρεί την θερμοκρασία σταθερή στην 

προγραμματισμένη στάθμη που έχει οριστεί σαν στόχος από τους ενοίκους της 

κατοικίας.  

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο τρόπος ρύθμισης της θερμοκρασίας 

μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα στον ιδιοκτήτη σε σχέση με άλλες μεθόδους οι 

οποίες δεν χρησιμοποιούν ανάδραση με το περιβάλλον καθώς με την μέθοδο αυτή όταν 

ο χώρος βρίσκεται στην επιθυμητή θερμοκρασία σταματά η λειτουργεία ψύξης η 

θέρμανσης μέχρι να διαπιστωθεί διαφορά θερμοκρασίας από αυτή την επιθυμητή 

θερμοκρασία σε αντίθεση με την συνεχή λειτουργεία των άλλων μεθόδων ρύθμισης 

της θερμοκρασίας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τα είδη των 

αισθητηρίων μέτρησης της θερμοκρασίας και της πίεσης, επίσης  γίνεται εκτενής 

ανάλυση στα συστήματα  προσαρμογής του σήματος το οποίο λαμβάνεται από κάποιο 

αισθητήρα   καθώς και στις πρακτικές εφαρμογές αυτών των αισθητηρίων. 

 Οι αισθητήρες είναι γενικά αντικείμενα που μπορούν να αντιληφθούν 

συμβάντα ή αλλαγές στο περιβάλλον τους και συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την μέτρηση  φυσικών μεγεθών. 

Αρχικά παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολλά είδη αισθητηρίων τα οποία 

αναλύονται τόσο ως προς τα φυσικά φαινόμενα που διέπουν την λειτουργεία τους όσο 

και ως προς τον τρόπο κατασκευής τους καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε 

αυτά.  

 Έπειτα γίνεται εμφανές ότι η μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους είναι αδύνατο να 

γίνει κατευθείαν από την έξοδο ενός αισθητήρα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αισθητήρες 

τις περισσότερες φορές μας παρέχουν αδύναμο και παραμορφωμένο σήμα, το οποίο 

εμείς καλούμαστε να το διορθώσουμε και να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες της 

εκάστοτε μετρητικής διάταξης κάνοντας χρήση ειδικών διατάξεων προσαρμογής 

καθαρισμού και μετατροπής του σήματος αυτού. 

 Τέλος αναδεικνύεται η χρησιμότητα των αισθητηρίων και η επίδρασή τους 

στην καθημερινότητα μας, τόσο στο οικειακό όσο και στο βιομηχανικό περιβάλλον 

μέσο τις αναφοράς πρακτικών εφαρμογών των αισθητηρίων πίεσης και θερμοκρασίας.  
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