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Περίληψη 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μετρητικού 

συστήματος που περιλαμβάνει έναν μηχανισμό κίνησης μιας βάσης x-y, σε συνδυασμό με τη 

δημιουργία ενός ενσωματωμένου σε αυτή  συστήματος μέτρησης πίεσης, με σκοπό τη λήψη 

μετρήσεων από ρευστομηχανικά συστήματα. 

 

Χρησιμοποιήθηκε μια διάταξη δυο αξόνων, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε οριζόντια και κάθετη 

θέση, σχηματίζοντας ένα καρτεσιανό σύστημα αξόνων. Οι δυο άξονες είναι συνδεδεμένοι κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η οριζόντια κίνηση δεξιά και αριστερά. Η κίνηση μπορεί να 

επιτευχθεί είτε μέσω δυο απλών κομβίων τα οποία βρίσκονται πάνω στη βάση στήριξης, είτε μέσω 

λογισμικού, υλοποιημένο σε γλώσσα Python, με την βοήθεια του μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 3.  

Το λογισμικό προσφέρει τη δυνατότητα στο χρήστη να κινήσει τον οριζόντιο άξονα, είτε ελεύθερα, 

δηλαδή με πάτημα πλήκτρων στο πληκτρολόγιο (για κίνηση προς τις δύο κατευθύνσεις), είτε 

εισάγοντας την ακριβή μετατόπιση (σε cm) που χρειάζεται να μετακινηθεί η βάση. Η κίνηση του 

άξονα πραγματοποιείται με έναν AC κινητήρα 230V τύπου Universal, o οποίος συνδέεται μέσω 

relays με το Raspberry Pi. Επίσης δημιουργήθηκαν αισθητήρες για την έλεγχο της αποφυγής 

εκτροχιασμού του κινούμενου τμήματος της βάσης. Ο έλεγχος αυτός συνοδεύεται με το πρόγραμμα 

espeak, το οποίο εκφωνεί από τα ηχεία στον χρήστη ένα κατάλληλο μήνυμα αποτροπής της κίνησης 

στην απαγορευμένη περιοχή. 

 

Η μέτρηση της πίεσης πραγματοποιείται με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου αισθητήρα πίεσης. Ο 

αισθητήρας είναι τοποθετημένος πάνω στην βάση που στηρίζει τους άξονες, ενώ με δυο ελαστικούς 

σωλήνες μικρής διαμέτρου συνδέεται στον σωλήνα pitot (λεπτός άξονας με μικρές οπές για 

εισαγωγή αέρα), ο οποίος με τη σειρά του είναι εγκατεστημένος επάνω στον κάθετο άξονα, ώστε να 

εισέρχεται ή να εξέρχεται στην στροβιλομηχανή από όπου λαμβάνονται και οι μετρήσεις. Για την 

αξιοποίηση του αναλογικού σήματος του αισθητήρα από το Raspberry τοποθετήθηκε κατάλληλος 

μετατροπέας του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό . Γράφτηκε ένα δεύτερο πρόγραμμα για την 

μέτρηση της πίεσης με δυο τρόπους: είτε ζητώντας από τον χρήστη να εισάγει τον ρυθμό της 

δειγματοληψίας, είτε με  προκαθορισμένη τιμή, αλλά με την εκφώνηση των τιμών που διαβάζονται 

μέσω ηχείων, έτσι ώστε να μην απαιτείται η φυσική παρουσία του χρήστη μπροστά στην οθόνη του 

υπολογιστή. Για την εύκολη επεξεργασία των τιμών ακόμα και μετά το πέρας του προγράμματος, 

τα αποτελέσματα καταγράφονται σε ένα αρχείο. 

 

Η κίνηση και ο έλεγχος του άξονα, όπως επίσης και η λήψη των τιμών της πίεσης μπορούν να 

γίνουν και απομακρυσμένα, μέσω της ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεση του Raspberry στο 

διαδίκτυο. 

 

Το σύστημα που αναπτύχθηκε είναι γενικό και μπορεί να εφαρμοστεί για τη μέτρηση και άλλων 

παραμέτρων όπως η ταχύτητα, η θερμοκρασία κλπ. ενός ρευστού σε περιστρεφόμενες ή στατικές 

μηχανές ή σε γενικά ρευστομηχανικά συστήματα. 
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Abstract 
 
The present thesis deals with the development of an integrated measuring system which includes a 

mechanical movement of a x-y base, while creating an embedded pressure measurement system, in 

order to obtain measurements of fluid-dynamic systems. 
 

Was used a device with two axes, which are positioned horizontally and vertically, forming a 

Cartesian coordinate system. The two axes are connected so as to allow horizontal movement right 

and left. The movement can be achieved either via two simple buttons that are located on the base 

or through a software program, written in Python language, with microcontroller Raspberry Pi 3.  

The software offers the user the ability to move horizontally the axis either freely, pressing keys on 

the keyboard (for movement in both directions), or by entering the exact offset (in cm) needed to 

move the base. The movement of the axis is performed with an AC motor 230V type of Universal, 

which is connected through relays to the Raspberry Pi. Sensors were also developed for controlling 

the moving part of the base in order to prevent the derailment. The control comes with espeak 

program, which uses the speakers to prevent the user from moving the axis in the restricted area. 

 

The pressure measurement is performed using an integrated pressure sensor. The sensor is located 

on the base that supports the axes, where two flexible small diameter pipes are connected with the 

pipe pitot (thin axis with small holes for intake of air), which is positioned on the vertical axis and 

enters or exits the turbomachine where the measurements are taken. To use the sensor's analog 

signal, an analog to digital converter had to be placed in the Raspberry. Once again, it was written a 

second program to measure the pressure in two ways: either by asking the user to enter the sampling 

rate or by default value where the user can hear the values by the speakers, so his physical presence  

is not required to be on the computer's screen. For easy processing the measured values even after 

the completion of the program, the results are written in a file. 

 

The movement and the control of the axis, as well as taking pressure measurements can be done 

remotely, via a wired or wireless Internet connection for the Raspberry device. 

 

The developed system is generic and can be applied to measure other parameters such as velocity, 

temperature, etc. of a fluid in pivoting or static machines or general fluid-dynamic systems. 
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1 Σκοπός και δομή της εργασίας 

 

 

Οι στόχοι της διπλωματικής ήταν η κάλυψη των  στον τομέα της αυτοματοποιημένης κίνησης και 

της συλλογής δεδομένων με αισθητήρες σε ρευστομηχανικά συστήματα. Στα κεφάλαια που 

ακολουθούν μελετάται το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, όπως επίσης αναλύεται η διαδικασία 

και η πειραματική μελέτη σύμφωνα με την οποία δημιουργήθηκε η πρότυπη συσκευή ελέγχου 

κίνησης ενός άξονα μιας βάσης x-y, καθώς και συλλογής δεδομένων με αισθητήρα πίεσης. Εν 

συντομία: 

 

 

1. Μελετήθηκαν θεωρητικά οι βασικές έννοιες των συστημάτων συλλογής δεδομένων, 

όπως επίσης και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της κατασκευής, 

δηλαδή των αισθητήρων, των ημιαγωγών, των ηλεκτρικών και ηλεκτρολογικών 

εξαρτημάτων, των ηλεκτρονικών κινητήρων και του μικρό-υπολογιστή Raspberry Pi. 

2. Μελετήθηκε ερευνητικό έργο στους τομείς: α) της αυτοματοποιημένης κίνησης, β) της 

κίνησης στον οριζόντιο και κάθετο άξονα, γ) των μετρήσεων σε στροβιλομηχανές και  δ) 

την χρήση αισθητήρων σε αυτοματοποιημένες μετρήσεις σε στροβιλομηχανές. 

3. Σε ό,τι αφορά την πρότυπη συσκευή αναλύεται με μαθηματικό μοντέλο η κίνηση των 

αξόνων σε ένα σύστημα x-y συντεταγμένων και αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 

επιλέχτηκε να υλοποιηθεί πειραματικά μόνο η κίνηση στον οριζόντιο άξονα. Επιπλέον, 

σχετικά με την κίνηση του άξονα, περιγράφεται η υλοποίηση της αλλαγή φοράς κίνησης 

του AC κινητήρα 230V τύπου universal, ο έλεγχος του κινητήρα με relays, καθώς και η 

διασύνδεση των relays με το Raspberry Pi 3. 

4. Στη συνέχεια περιγράφεται η συνδεσμολογία των κυκλωμάτων κίνησης, του 

κυκλώματος ελέγχου εκτροχιασμού του κινούμενου τμήματος του άξονα, όπως και τα 

κυκλώματα που συνδέουν τον αισθητήρα πίεσης με τον μετατροπέα σήματος, και τον 

μετατροπέα σήματος με το Raspberry Pi 3. Ταυτόχρονα σχολιάζονται λεπτομερώς τα 

δυο προγράμματα, γραμμένα σε γλώσσα  προγραμματισμού Python, για την κίνηση του 

άξονα, τη μέτρηση/καταγραφή της πίεσης, καθώς και άλλων παραμέτρων της 

κατασκευής. 

5. Ακόμα αναγράφονται οι τρόποι με τους οποίους βελτιώθηκε η πρότυπη κατασκευή στον 

τομέα της ασφάλειας, καθώς και της προστασίας του κινητήρα. Με τη σύνδεση ενός 

μικρού dc ανεμιστήρα (fan) επιτυγχάνεται η σωστή αποβολή θερμότητα  του AC 

κινητήρα. Επιπρόσθετα, η δημιουργία και η τύπωση ενός κουτιού/θήκης με τη χρήση 

του 3D printer συμβάλει στην προστασία του χρήστη του από το ηλεκτρολογικό υλικό 

μεγάλης τάσης. 

6. Ολοκληρώνοντας, αναλύονται οι μετρήσεις που λήφθηκαν πειραματικά από  

αεροσήραγγα των Μηχανολόγων Μηχανικών του τμήματος, συγκρίνονται τα 

αποτελέσματα με αυτά που προκύπτουν από αξιόπιστα πιεσόμετρα του εργαστηρίου. 

Τέλος, περιγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν με την περάτωση του έργου, 

τόσο θεωρητικά, όσο και πειραματικά, καθώς και προτάσεις για μελλοντική επέκταση 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
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2 Οι αισθητήρες στα συστήματα                           

συλλογής δεδομένων 

Για την λήψη δεδομένων του πειραματικού τμήματος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 

κρίθηκε σκόπιμη η μελέτη του τομέα των αυτοματοποιημένων ελέγχων και μετρήσεων, οι οποίοι 

πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων συλλογής δεδομένων (DAQ). Σημαντικό ρόλο αποτελούν οι 

αισθητήρες, αφού συνδέονται με τα συστήματα συλλογής δεδομένων λαμβάνοντας τις εκάστοτε 

μετρήσεις. 

 

 

2.1 Συστήματα συλλογής δεδομένων 

Για την συλλογή, την καταγραφή και την επεξεργασία των τιμών της πίεσης σε ένα σύστημα 

αυτομάτου ελέγχου ή σε ένα σύστημα συλλογής δεδομένων DAQ, απαιτείται σύστημα μετατροπής 

του φυσικού μεγέθους σε ηλεκτρικό σήμα, δηλαδή ένας αισθητήρας πίεσης. Ένας τυπικός 

αισθητήρας πίεσης αποτελείται από δυο τμήματα, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα δοκιμών 

τμημάτων του παρακάτω σχήματος. 

 

 

 Το πρώτο τμήμα του αισθητήρα πίεσης περιλαμβάνει το τμήμα μετατροπής του φυσικού 

μεγέθους της πίεσης σε φυσικό μετρήσιμο μέγεθος. 

 Το δεύτερο τμήμα της διάταξης του αισθητήρα μετατρέπει την μεταβολή του μετρήσιμου 

μεγέθους σε ηλεκτρικό σήμα. 

Καθώς η πίεση ορίζεται ως η δύναμη ανά μονάδα εμβαδού, ο αμεσότερος τρόπος για τη μέτρηση 

του μεγέθους είναι η χρησιμοποίηση ενός ελαστικού στοιχείου πάνω στο οποίο θα επιδράσει η 

δύναμη. Η παραμόρφωση του αισθητήριου στοιχείου παράγει μετατοπίσεις ή ακόμα και αλλαγές 

στη μορφή της επιφάνειας, οι οποίες μπορούν με κατάλληλους αισθητήρες να μετρηθούν και στην 

συνέχεια να μετατραπούν στο μέγεθος της πίεσης. Οι βασικές απαιτήσεις σε ένα αισθητήριο 

στοιχείο πίεσης είναι η ύπαρξη ενός μέσου απομόνωσης της πίεσης που πρόκειται να μετρηθεί και 

η ύπαρξη της πίεσης αναφοράς. 

Εικόνα 1: Διάγραμμα δομικών τμημάτων 
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2.2  Εισαγωγή στους αισθητήρες, μετατροπείς και ανιχνευτές 

Ως ερέθισμα ορίζεται μια φυσική ποσότητα η οποία προκαλεί διέγερση ενός αισθητήρα ή ενός 

μορφομετατροπέα. Σημαντικό στοιχείο για ένα σύστημα μέτρησης αποτελεί ο αισθητήρας. Ένας 

αισθητήρας μετατρέπει το φυσικό μέγεθος το οποίο αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή του 

συστήματος σε πληροφορία ηλεκτρικού μεγέθους. Παράγει σήμα εξόδου το οποίο μπορεί να 

αποτελεί μεταβολή μεγέθους και πλάτους, της συχνότητας, της φάσης, του κύκλου εργασίας κ.α.. 

Δεν θα πρέπει να συγχέεται η έννοια του αισθητήρα με αυτή του μορφομετατροπέα (transducer), ο 

οποίος ορίζεται ως μια δομή, η οποία μετατρέπει ένα φυσικό φαινόμενο σε ηλεκτρική πληροφορία 

μέσω ενεργειακών μεταβολών. Ένας μορφομετατροπέας περιέχει στην δομή του έναν ή 

περισσότερους αισθητήρες. 

Ως ανιχνευτής (detector) ορίζεται μια δομή η οποία έχει σκοπό την ανίχνευση διακριτικού επιπέδου 

της τιμής ενός φυσικού μεγέθους. Χρησιμοποιεί κατάλληλους αισθητήρες και ηλεκτρονικές 

διατάξεις για την ανίχνευση του φυσικού φαινομένου παράγοντας στην έξοδο του μια διακριτή τιμή 

τάσης (boolean) ανάλογα με τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των κυκλωμάτων του ανιχνευτή. 

Οι ανιχνευτές χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου ανίχνευσης 

διακριτών επιπέδων στην βιομηχανία και σε συστήματα ασφαλείας. 

 

 

2.2.1 Κατηγορίες αισθητήρων 

 

Οι αισθητήρες κατηγοριοποιούνται σε παθητικούς και ενεργούς (passive και active). Οι ενεργοί 

αισθητήρες παράγουν ένα ηλεκτρικό σήμα ως απόκριση σε κάποιο ερέθισμα χωρίς να απαιτούν 

ηλεκτρική ισχύ, μετατρέποντας την ενέργεια του εισερχόμενου ερεθίσματος στην μορφή του 

εξερχόμενου σήματος. Σε αντίθεση με τους ενεργούς, οι παθητικοί αισθητήρες προκειμένου να 

παράγουν το σήμα εξόδου απαιτούν κατανάλωση ενέργειας η οποία προέρχεται από εξωτερική 

πηγή. 

 

 

Οι αισθητήρες διαχωρίζονται επίσης σε απόλυτους και σχετικούς (absolute και relative). Το 

κριτήριο αποτελεί την αναφορά της μέτρησης του αισθητήρα σε κάποια κλίμακα, δηλαδή, 

απόλυτος χαρακτηρίζεται ο αισθητήρας του οποίου το σήμα παραγωγής αναφέρεται σε μια 

απόλυτη (ακριβή) φυσική κλίμακα που είναι ανεξάρτητη από τις συνθήκες μέτρησης, όπως στην 

περίπτωση ενός μετρητή της πίεσης με αναφορά το κενό. Σχετικός αισθητήρας χαρακτηρίζεται 

εκείνος ο οποίος παράγει σήμα που αναφέρεται σε μια ειδική κλίμακα τιμών, όπως στην περίπτωση 

του μανόμετρου. 

 

2.2.2 Χαρακτηριστικά αισθητήρων 

Κατά την επιλογή ενός αισθητήρα ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ορίζει τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχει ο αισθητήρας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει στο 

σύστημα μέτρησης ή ελέγχου. Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να εξετάζονται σε έναν αισθητήρα 

είναι: 

 

1. Η συνάρτηση μεταφοράς 

2. Η κλίμακα εισόδου 

3. Το εύρος πλήρους κλίμακας εισόδου 
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4. Το εύρος πλήρους κλίμακας εξόδου 

5. Η ακρίβεια και η ακρίβεια προσέγγισης 

6. Η βαθμονόμηση 

7. Το σφάλμα βαθμονόμησης 

8. Η υστέρηση 

9. Η μη γραμμικότητα 

10. Η διακριτική ικανότητα 

11. Η επαναληψιμότητα 

12. Ο συντελεστής κορεσμού 

13. Η νεκρή ζώνη 

14. Η σύνθετη αντίσταση εξόδου 

15. Η διέγερση 

16. Η αξιοπιστία 

17. Το ελάχιστο σήμα κατωφλίου 

18. Ο χρόνος απόκρισης 

19. Ο θόρυβος 

20. Η ολίσθηση 

21. Ο χρόνος προθέρμανσης 

 

 

2.3 Μετρήσεις πίεσης 

Υπάρχουν πολλές τεχνικές για την μέτρηση της πίεσης ανάλογα με τις απαιτήσεις και τη μορφή του 

συστήματος. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι γνωστές οι βασικές αρχές και οι όροι που 

χρησιμοποιούνται στη διαδικασία πραγματοποίησης μέτρησης της πίεσης προκειμένου να 

εφαρμόσει αυτές τις τεχνικές. Ως πίεση ορίζεται η δύναμη που ασκείται ανά μονάδα επιφάνειας. Η 

πίεση δηλαδή είναι το πηλίκο της ασκούμενης δύναμης (F) σε μια επιφάνεια δια του εμβαδού (Α) 

της επιφάνειας αυτής. 

 

 
Όπου, 

p = πίεση 

F = κάθετη δύναμη, 

Α = το εμβαδόν της επιφάνειας 

Η επιφάνεια μπορεί να είναι στερεά ή ρευστή. Μια σταθερή δύναμη που ασκείται σε μια επιφάνεια 

ορίζεται ως στατική πίεση, ενώ ως δυναμική πίεση καλείται η δύναμη που ασκείται από κινούμενα 

σωματίδια προς μια επιφάνεια. Από το περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζονται οι δυνάμεις 

διακρίνονται η ατμοσφαιρική, η υδροστατική, η υδροδυναμική και η ωσμωτική πίεση. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να κατανοήσει κανείς την διαφορά μεταξύ των όρων: 
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  Απόλυτη πίεση 

  Ατμοσφαιρική πίεση 

  Σχετική ή μανομετρική πίεση 

  Διαφορική πίεση 

 

Με τον όρο απόλυτη πίεση (Pa), ορίζεται η πραγματική πίεση που μετράται με αναφορά την πίεση 

που ασκεί το απόλυτο κενό. 

Η ατμοσφαιρική πίεση είναι η πίεση στην επιφάνεια της γης η οποία οφείλεται στο βάρος των 

αερίων που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα της γης και αναφέρεται στο επίπεδο της θάλασσας. Η 

ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της γης είναι ίση με 760 mmHg ή 101.325 kPa. Εξαρτάται 

όμως από τις συνθήκες της ατμόσφαιρας λόγω του οποίου παρουσιάζει ένα μεταβλητό πεδίο τιμών. 

Ο όρος σχετική ή μανομετρική πίεση (Pg), αναφέρεται στην πίεση που μετριέται με αναφορά την 

πίεση της ατμόσφαιρας ή αλλιώς την ατμοσφαιρική πίεση (Patm). Η σχετική πίεση μεταβάλλεται με 

τις μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης. Τα τρία παραπάνω μεγέθη συνδέονται με την παρακάτω 

σχέση: 

 

 

 

Ως διαφορική πίεση ορίζεται η διαφορά μεταξύ δυο πιέσεων που μετράται σε δυο διαφορετικά 

σημεία. 

Μονάδα μέτρησης της πίεσης στο σύστημα SI είναι το Pascal (Pa), που ορίζεται ως μονάδα Newton 

ανά τετραγωνικό μέτρο (Ν/m2).  

 

 

2.3.1 Μετρήσεις πίεσης με σωλήνα Pitot 

Ο μετρητικός σωλήνας Pitot (ονομάστηκε έτσι προς τιμή του εφευρέτη του Henri Pitot) αποτελείται 

ουσιαστικά από ένα κομμάτι σωλήνα του οποίου το ένα άκρο είναι ανοικτό. Τοποθετείται 

παράλληλα με τη ροή και με τρόπο ώστε το ανοικτό άκρο να είναι αντιμέτωπο με τη ροή. Το άλλο 

άκρο του σωλήνα συνήθως συνδέεται με μανόμετρο μέσω εύκαμπτου αγωγού. Με δεδομένο ότι 

υπό σταθερές συνθήκες δεν υπάρχει ροή προς το μανόμετρο, το ρευστό στο ανοικτό άκρο του 

σωλήνα ακινητοποιείται, δημιουργείται σημείο ανακοπής και ως εκ τούτου, η πίεση εκεί είναι η 

ολική πίεση, δηλαδή το άθροισμα της στατικής πίεσης και της δυναμικής πίεσης: 

 

όπου U∞ είναι η ταχύτητα της ροής και ρ είναι η (σταθερή) πυκνότητα του ρευστού.  

 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται μια κλασική περίπτωση μέτρησης της ολικής πίεσης της ροής 

αερίου σε κλειστό αγωγό. Ο σωλήνας Pitot είναι συνδεδεμένος με μανόμετρο τύπου U που περιέχει 

υγρό πυκνότητας ρμαν. Το ελεύθερο στόμιο του μανομέτρου είναι ανοικτό στο περιβάλλον, οπότε 

εκεί εφαρμόζεται η ατμοσφαιρική πίεση pατμ. Συνεπώς:  
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Συνήθως ζητείται η τιμή της ολικής πίεσης ως προς την ατμοσφαιρική, δηλαδή η σχετική ολική 

πίεση: (pολ - pατμ) = ρμαν g Δh.  

 

Εικόνα 2: Χρήση σωλήνα Pitot για τη μέτρηση της ολικής πίεσης ροής αερίου σε κλειστό αγωγό. 

 

Το υγρό εισέρχεται στο σωλήνα Pitot από το ανοικτό άκρο του και ανέρχεται στο κατακόρυφο 

στέλεχος του έως κάποιο ύψος h. Το άκρο του κατακόρυφου στελέχους είναι ανοικτό στο 

περιβάλλον, οπότε η πίεση εκεί είναι η ατμόσφαιρα pατμ. Άρα: 

 

Όπου pυγρού είναι η πυκνότητα του υγρού. 

 

 

2.4 Πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες πίεσης 

 

Οι πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες πίεσης αξιοποιούν την ιδιότητα κρυσταλλικών υλικών ώστε να 

μεταβάλλουν την συχνότητα συντονισμού τους όταν μεταβάλλεται η γεωμετρία τους εξαιτίας της 

άσκησης κάποιας δύναμης (πίεσης). Στους πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες πίεσης χρησιμοποιούνται 

κρύσταλλοι γνωστής συχνότητας συντονισμού σε κατάσταση ηρεμίας. Αυτοί οι κρύσταλλοι 

παράγουν συχνότητα μεταβαλλόμενη με την μεταβολή της γεωμετρίας τους. Η δομή ενός 

πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα πίεσης, συνδυάζει δύο στοιχεία: ένα διάφραγμα και ένα πιεζοηλεκτρικό 

στοιχείο με τέτοιο τρόπο ώστε η μετατόπιση του διαφράγματος λόγο της ασκούμενης πίεσης πάνω 

σε αυτό να μεταβάλει την γεωμετρία του πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου και συνεπώς να αλλάζει τη 

συχνότητα συντονισμού του. Τα υλικά κατασκευής του διαφράγματος και ο τρόπος τοποθέτησης 

του μέσα στην κατασκευή του αισθητήρα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζουν τα 

χαρακτηριστικά του πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου. Επίσης, το κέλυφος μέσα στο οποίο 

τοποθετείται ο κρύσταλλος θα πρέπει να αντέχει στις μηχανικές καταπονήσεις. 

Η σχέση μεταξύ της εφαρμοζόμενης πίεσης και της συχνότητας συντονισμού του κρυστάλλου 

δίνεται από την πιο κάτω εξίσωση: 
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Όπου, 

T0: η περίοδος της συχνότητας συντονισμού υπό μηδενική πίεση (χωρίς γεωμετρική παραμόρφωση) 

T: η περίοδος της συχνότητας συντονισμού υπό πίεση, και 

Α, Β: οι συντελεστές βαθμονόμησης που εξαρτώνται από τις ιδιότητες του κρυστάλλου. 

 

 

2.5 Έξυπνοι αισθητήρες και πρότυπα μεταφοράς δεδομένων 

 

Ένα σύστημα μέτρησης αποτελεί μια διάταξη που περιλαμβάνει: αισθητήρα, μονάδα προσαρμογής 

σήματος, μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό, και υπολογιστική μονάδα για απεικόνιση, 

επεξεργασία και καταγραφή των μετρήσεων. Σε συστήματα τα οποία είναι απομακρυσμένα από το 

σημείο λήψης της μέτρησης, μονάδες μεταδοτών μετατρέπουν το σήμα του αισθητήρα σε 

τυποποιημένα πεδία τιμών τάσης ή ρεύματος (0-10V, 4-20mA) για τη μεταφορά του σήματος προς 

τον μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό. Τα τελευταία όμως χρόνια, με την ανάπτυξη των 

ενσωματωμένων υπολογιστικών συστημάτων και την ύπαρξη νέων τεχνολογιών μετάδοσης 

δεδομένων δημιουργήθηκε η ανάγκη μιας έξυπνης διάταξης ή ενός έξυπνου αισθητήρα (smart 

sensor). Η ολοκληρωμένη δομή ενός έξυπνου αισθητήρα φαίνεται στην εικόνα 12. Ένας έξυπνος 

αισθητήρας μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στοιχεία αισθητήρων για τη μέτρηση 

διαφορετικών φυσικών μεγεθών. Στην περίπτωση αυτή, η διάταξη περιλαμβάνει εκτός των 

μονάδων προσαρμογής σήματος και έναν αναλογικό πολυπλέκτη για την μεταβίβαση των 

αναλογικών σημάτων στον μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό του έξυπνου αισθητήρα. Επίσης 

ένας αναλογικός έξυπνος αισθητήρας περιλαμβάνει μονάδα επικοινωνίας πρωτοκόλλου σύνδεσης 

με το δίκτυο, στο οποίο αποστέλλει και λαμβάνει δεδομένα μέσω καταχωρητών, 

διευθυνσιοδοτήσεων και δεδομένων, μονάδες συγχρονισμού ψηφιακού ρολογιού, ψηφιακά φίλτρα, 

μονάδες διαχείρισης ενέργειας, άλλες διατάξεις βάσει των απαιτήσεων τις οποίες θα καλύψει ο 

ολοκληρωμένος έξυπνος αισθητήρας. Πολλές φορές ένας έξυπνος αισθητήρας περιλαμβάνει και 

μονάδες εξόδου για τον έλεγχο των ενεργοποιητών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Διάγραμμα δομικών τμημάτων έξυπνου αισθητήρα. 
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Η υβριδική ολοκλήρωση των μονάδων ενός έξυπνου αισθητήρα επιτυγχάνεται είτε για το σύνολο 

των μονάδων, είτε για μερικές από αυτές. Οι μέθοδοι υβριδικού σχεδιασμού διατάξεων έξυπνων 

αισθητηρίων έχουν εξελιχθεί, παρουσιάζοντας στο χρόνο διατάξεις με μεγάλο, μεσαίο και μικρό 

βαθμό ολοκλήρωσης. Η εξέλιξη των έξυπνων αισθητηρίων περιλαμβάνει την εμφάνιση πέντε (5) 

γενεών, κατά τις οποίες, σε κάθε γενιά ολοκληρώνεται και ένα σύνολο βαθμίδων. Αρχίζοντας από 

την πρώτη γενιά των έξυπνων αισθητήρων, κάθε μονάδα του κατασκευάζονταν από διακριτά 

στοιχεία. Στη δεύτερη γενιά, η βαθμίδα προσαρμογής σήματος ολοκληρώνεται με μορφή IC. Κατά 

την εξέλιξη των έξυπνων αισθητήρων, κάθε βαθμίδα ολοκληρώνεται με την επόμενή της. Όταν η 

ολοκλήρωση ενός έξυπνου αισθητήρα συγκεντρώνει όλες τις μονάδες του (αισθητήρας, μονάδες 

προσαρμογής σήματος, μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό και ψηφιακή μονάδα μεταφοράς 

δεδομένων) σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, τότε έχουμε έναν ολοκληρωμένο έξυπνο αισθητήρα 

5ης γενιάς. 

Οι διατάξεις έξυπνων αισθητήρων που χαρακτηρίζονται από πλήρη ενσωμάτωση ενός συστήματος 

μέτρησης και ελέγχου στο μοντέλο τους, καλούνται σύστημα ολοκληρωμένης μορφής (τσιπ, 

System on Chip, SoC). 

 

 

2.6 Μετατροπείς ADC και DAC 

 

Ένα σύστημα μέτρησης δύναμης με πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα παράγει στην έξοδο του αναλογικό 

σήμα συναρτήσει της δύναμης που του εφαρμόζεται. Το σήμα μετά από κατάλληλες διαδικασίες 

προσαρμογής, όπως ενίσχυση και φιλτράρισμα, θα πρέπει να αποκτηθεί από ένα σύστημα 

συλλογής δεδομένων ώστε, να επεξεργαστεί, να απεικονιστεί, και να καταγραφεί. Για να αποκτηθεί 

από τον υπολογιστή το αναλογικό σήμα, απαιτείται η μετατροπή της μορφής του από αναλογικό σε 

ψηφιακό. Η διάταξη που ψηφιοποιεί τα αναλογικά σήματα καλείται μετατροπέας αναλογικού σε 

ψηφιακό (Analog to Digital Converter, ADC, A/D). Ένας μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό για 

να μετατρέψει το αναλογικό σήμα σε ψηφιακή ακολουθία αριθμών ή ψηφιακά δεδομένα εκτελεί 

μια σειρά διεργασιών η οποία περιλαμβάνει τα στάδια της: 

1. Δειγματοληψίας 

2. Κβαντοποίησης και 

3. Κωδικοποίησης 

 

 

 

2.6.1 Δειγματοληψία, κβαντοποίηση, κωδικοποίηση 

 

Το πρώτο στάδιο μετατροπής του αναλογικού σήματος αφορά το τμήμα της δειγματοληψίας. Κατά 

το στάδιο της δειγματοληψίας, λαμβάνονται δείγματα από το αναλογικό σήμα σε καθορισμένο 

χρόνο. Ο χρόνος αυτός καλείται περίοδος δειγματοληψίας (Ts), και η συχνότητα, συχνότητα 

Εικόνα 4: Βαθμίδες αναλογικού σε ψηφιακό μετατροπέα 
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δειγματοληψίας (fs). 

Μέσω της δειγματοληψίας, το συνεχές στο χρόνο αναλογικό σήμα, μετατρέπεται σε διακριτό σήμα. 

Διακριτό σήμα καλείται το σήμα που έχει διακριτές τιμές σε συνεχή χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το 

πλάτος του σήματος εμφανίζεται σε διακριτά σημεία του χρόνου τα οποία ισαπέχουν στην κλίμακα 

της ανεξάρτητης μεταβλητής. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η συχνότητα 

δειγματοληψίας που εφαρμόζεται στο αναλογικό σήμα έχει εξαιρετική σημασία για την 

ανακατασκευή του αρχικού. Σύμφωνα με το θεώρημα Shannon, ορίζεται ότι η συχνότητα της 

δειγματοληψίας (fs), πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το διπλάσιο της μέγιστης συχνότητας 

του αναλογικού σήματος, δηλαδή: 

 

 

Από την παραπάνω σχέση εξάγεται το συμπέρασμα ότι η υψηλότερη συχνότητα η οποία μπορεί να 

ανακατασκευαστεί ή να συλλεχθεί – αποκτηθεί δίνεται από τη σχέση: 

 

 

 

Η μέγιστη αυτή συχνότητα καλείται συχνότητα Nyquist (fN). 

Κατά τη διαδικασία της κβαντοποίησης (διακριτοποίησης) τα διακριτά πλάτη του σήματος που 

υπέστη δειγματοληψία αντιστοιχίζονται σε ένα πεπερασμένο σύνολο τιμών. Η κβαντοποίηση έχει x 

επίπεδα τα οποία διαιρούν την περιοχή τιμών πλάτους σε ίσα διαστήματα. Για παράδειγμα, εάν ένα 

δείγμα σήματος έχει τιμή πλάτους 1.1V και το πεπερασμένο κβαντοποιημένο σύνολο τιμών του 

μετατροπέα ακολουθεί το πεδίο τιμών [0,1,2,3,...] τότε το δείγμα θα υποστεί κβαντοποίηση με νέο 

διακριτό πλάτος, το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στο πεδίο του κβαντοποιητή. Για το 

συγκεκριμένο παράδειγμα, το δείγμα που υπέστη δειγματοληψία θα λάβει την τιμή 1V αντί 1.1V. 

Στο στάδιο της κωδικοποίησης κάθε κβαντοποιημένη στάθμη αντιστοιχίζεται σε δυαδική 

πληροφορία. 

 

 

2.6.2 Χαρακτηριστικά μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό 

 

Ένας μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό (A/D) περιγράφεται από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά 

τα οποία και εξετάζονται κατά τη σχεδίαση του: 

 Ακρίβεια 

 Ανάλυση 

 Πεδίο τιμών 

 Κέρδος 

 Διακριτική ικανότητα 

 Σφάλμα κβαντοποίησης (διακριτοποίησης) 

 Σφάλμα μετατόπισης 

 Σφάλμα πλήρους κλίμακας 
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 Διαφορική μη γραμμικότητα 

 Ολοκληρωτική μη γραμμικότητα 

 Ρυθμός μετατροπής 

 Σφάλμα τάσης αναφοράς 

 Κλίση θερμοκρασίας 

 Συνολική αρμονική παραμόρφωση 

 Λόγος σήματος προς θόρυβο 

 Λόγος σήματος προς θόρυβο και παραμόρφωση 

 

 

2.7  Βασικές έννοιες επεξεργασίας σήματος 

 

Σήμα καλείται οποιαδήποτε φυσική ποσότητα που μεταβάλλεται με οποιαδήποτε ανεξάρτητη 

μεταβλητή. Ως ηλεκτρικό σήμα χαρακτηρίζεται ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό μέγεθος το οποίο 

εξελίσσεται στο χρόνο. Τα ηλεκτρικά σήματα, όπως κάθε φυσικό μέγεθος, προσδιορίζεται από 

χαρακτηριστικές παραμέτρους. Τα σήματα διακρίνονται σε: 

 Αναλογικά 

 Διακριτά 

 Ψηφιακά 

Ως αναλογικό σήμα χαρακτηρίζεται ένα ηλεκτρικό σήμα του οποίου το πλάτος μεταβάλλεται 

συνεχώς στο χρόνο. Τα περισσότερα φυσικά σήματα είναι αναλογικά. Τα αναλογικά σήματα με 

διάφορες τεχνικές μπορούν να μετατραπούν είτε σε διακριτά είτε σε ψηφιακά. 

Διακριτό σήμα καλείται αυτό το σήμα που έχει διακριτές τιμές σε συνεχή χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι 

το πλάτος του σήματος εμφανίζεται σε διακριτά σημεία του χρόνου τα οποία ισαπέχουν στην 

κλίμακα της ανεξάρτητης μεταβλητής. Για την επεξεργασία ενός διακριτού σήματος ακολουθούμε 

διάφορες διαδικασίες, με πιο απλή παραδοχή ότι λαμβάνουμε τιμή για το σήμα στα σημεία του 

χρόνου που δεν υφίσταται, την τιμή που είχε πιο πριν. Επίσης ένα διακριτό σήμα, μέσω χρήσης 

χαμηλοπερατού φίλτρου RC, μπορεί να μετατραπεί σε αναλογικό. Η σταθερά χρόνου (τ) που θα 

επιλεγεί αποτελεί παράγοντα της μετέπειτα επεξεργασίας του. 

Ψηφιακό σήμα καλείται το σήμα το οποίο παρέχει διακριτή πληροφορία πλάτους και χρόνου. Ένα 

αναλογικό σήμα μπορεί να μετατραπεί σε ψηφιακό μέσω ενός μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό. 

Επίσης ένα ψηφιακό σήμα μπορεί να μετατραπεί σε αναλογικό μέσω ενός μετατροπέα ψηφιακού σε 

αναλογικό. 

 

 

2.8 Συστήματα συλλογής, απεικόνισης και καταγραφής δεδομένων 

 

 
Συλλογή δεδομένων (Data Acquisition, DAQ) καλείται η μέθοδος μέσω της οποίας μεγέθη όπως η 

τάση, το ρεύμα, η πίεση, η ροή, η θερμοκρασία, κ.α., απεικονίζονται και καταγράφονται μέσω 

υπολογιστικής μονάδας. Για το σκοπό αυτό, ένα σύστημα συλλογής δεδομένων (Data Acquisition 
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System) μετατρέπει το εισερχόμενο σήμα σε ψηφιακά δεδομένα. Υπεύθυνο για την επεξεργασία 

των πληροφοριών είναι το λογισμικό που φέρει το σύστημα DAQ, μέσω του οποίου εκτελούνται 

διεργασίες όπως μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών, ανάλυση σήματος στο πεδίο της 

συχνότητας/χρόνου, στατιστική ανάλυση σήματος και πλήθος άλλων επεξεργασιών. Με τη 

χρησιμοποίηση μονάδων υψηλής τεχνολογίας και λογισμικών επεξεργασίας σημάτων όπως 

LabVIEW της National Instruments μπορεί να επιτευχθεί υψηλή ακρίβεια μέτρησης και ελέγχου 

της πληροφορίας του σήματος σε εργαστηριακή ή βιομηχανική εφαρμογή. Σε ένα σύστημα DAQ οι 

μονάδες/κάρτες (devices) συνδέονται είτε: 

 Άμεσα με τον εσωτερικό δίαυλο του υπολογιστή 

 Είτε μέσω τερματικών συνδέσμων (terminal blocks) στην παράλληλη ή τη σειριακή θύρα 

 Είτε μέσω θύρας USB – Firewire, και τέλος 

 Μέσω εξωτερικών βιομηχανικών μητρικών μονάδων 

 

 

2.8.1 Σύνθεση συστήματος συλλογής δεδομένων 

 
Ένα σύστημα συλλογής δεδομένων (DAQ) περιλαμβάνει στην αρχιτεκτονική του δομή τις 

παρακάτω βαθμίδες: 

1. Υπολογιστική μονάδα (βιομηχανικός, ενσωματωμένος ή προσωπικός υπολογιστής) 

2. Αισθητήρες 

3. Μονάδες προσαρμογής σήματος 

4. Κάρτα συλλογής δεδομένων 

5. Λογισμικό επεξεργασίας, απεικόνισης και καταγραφής δεδομένων 

 

 

2.8.2 Υπολογιστική μονάδα 

 
Η υπολογιστική μονάδα, είτε αυτή είναι βιομηχανικός, είτε ενσωματωμένος, είτε προσωπικός 

υπολογιστής που χρησιμοποιείται σε ένα σύστημα συλλογής δεδομένων (DAQ), μπορεί να 

επηρεάσει δραστικά τις μέγιστες ταχύτητες με τις οποίες μπορούμε να αποκτήσουμε τα δεδομένα. 

Η σημερινή τεχνολογία έχει να επιδείξει επεξεργαστές υψηλής ταχύτητας (πάνω από 3GHz) οι 

οποίοι συνεργάζονται με της υψηλής απόδοσης αρχιτεκτονικές διαύλων PCI Express, 

PXI/CompactPCI και IEEE 1394 (FireWire), καθώς και με διαύλους USB. Ο δίαυλος PCI Express 

και η θύρα USB είναι οι δημοφιλέστεροι και επικρατέστεροι δίαυλοι των σημερινών υπολογιστών. 

Σε εφαρμογές συλλογής δεδομένων όπου χρησιμοποιείται η σειριακή επικοινωνία RS-232 ή RS-

485, η συλλογή των δεδομένων περιορίζεται από την ταχύτητα του πρωτοκόλλου. Συνεπώς κατά 

την επιλογή της μονάδας DAQ και της αρχιτεκτονικής διαύλου που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει 

να λαμβάνουμε υπόψη και τις μεθόδους μεταφοράς δεδομένων που υποστηρίζονται από τη 

συσκευή και το δίαυλο. Οι εφαρμογές που απαιτούν επεξεργασία σημάτων υψηλής συχνότητας σε 

πραγματικό χρόνο (Real time) απαιτούν υψηλής ταχύτητας 32bit ή 64bit επεξεργαστή με 

συνοδευτικό επεξεργαστή ή ακόμα και ένα ειδικό επεξεργαστή, όπως μια κάρτα επεξεργασίας 

ψηφιακού σήματος DSP (Digital Signal Processing). 

Κάθε σύστημα συλλογής δεδομένων περιέχει έναν ή και περισσότερους αισθητήρες με ή χωρίς 

ενσωματωμένο μεταδότη σήματος βιομηχανικού προτύπου (4-20mA, 0-5V ή 0-10V). 
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2.8.3 Μονάδες προσαρμογής σήματος 

 

Η πληροφορία του σήματος των αισθητήρων στην έξοδο τους είναι της τάξεως των μV ή των mV. 

Η πληροφορία αυτή μπορεί να αλλοιωθεί από ένα θορυβώδες περιβάλλον, όχι από την άποψη του 

ευδιάκριτου ήχου, αλλά από την άποψη του ηλεκτρονικού θορύβου (θόρυβος Johnson). Αυτά τα 

χαμηλού επιπέδου σήματα μπορεί να ενισχυθούν και να φιλτραριστούν σε ένα επίπεδο, όπου οι 

κάρτες μετατροπέων αναλογικού σε ψηφιακό να είναι ικανές για την συλλογή και την επεξεργασία 

τους. Η διαδικασία αυτή καλείται προσαρμογή του σήματος (signal conditioning). Η προσαρμογή 

σήματος μπορεί επίσης να ενεργήσει ως προστασία, απομονώνοντας τον υπολογιστή από 

επικίνδυνα σήματα, ή ακόμα και ως εξασθενητής πλάτους σημάτων υψηλού δυναμικού. Επομένως, 

τα ηλεκτρικά σήματα που παράγονται από τους μετατροπείς πρέπει να βελτιστοποιηθούν πριν από 

την επεξεργασία τους από την μονάδα A/D. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι τυπικές μέθοδοι 

βελτίωσης σημάτων σε σχέση με τα είδη των μετατροπέων και των φυσικών μεγεθών προς 

μέτρηση. 

 

Αισθητήρας/Μεταδότης Βελτίωση Σήματος 

Θερμοζεύγος Ενίσχυση, γραμμικοποίηση κ.α. 

RTDs Ηλεκτρεγερτική δύναμη, ενίσχυση κ.α. 

Αισθητήρες πίεσης Ηλεκτρεγερτική δύναμη, ενίσχυση κ.α. 

Σήματα υψηλού δυναμικού Απομόνωση, οπτοζεύκτες κ.α. 

Βιοσήματα Ενίσχυση, φιλτράρισμα 

Πίνακας 1: Παραδείγματα βελτίωσης σήματος για τύπους αισθητήρων και σημάτων. 

 

 

2.8.4 Αυτόνομα όργανα απεικόνισης και καταγραφής δεδομένων 

 

Σε ένα σύστημα συλλογής δεδομένων (data acquisition), μετά την απόκτηση του σήματος από τον 

αισθητήρα, την προσαρμογή του από διατάξεις ενίσχυσης, φιλτραρίσματος και απομόνωσης, και τη 

μετατροπή του από αναλογικό σε ψηφιακό δεδομένο για την επεξεργασία του, τελική βαθμίδα 

αποτελούν τα όργανα απεικόνισης και καταγραφής των δεδομένων. 

Ένα ενσωματωμένο υπολογιστικό σύστημα μέτρησης στο οποίο η βελτίωση του σήματος, η 

μετατροπή από αναλογικό σε ψηφιακό και η καταγραφή των δεδομένων γίνονται μέσα στο ίδιο 

ολοκληρωμένο (System on Chip), για την απεικόνιση των μετρήσεων, χρησιμοποιεί όργανα 

απεικόνισης διαφόρων τύπων, όπως για παράδειγμα, οθόνη υγρων κρυστάλλων, οθόνη LED, κ.α.. 

 

 

2.8.5 Συστήματα καταγραφής δεδομένων 

 

Για την καταγραφή των δεδομένων προς μετέπειτα επεξεργασία απαιτείται μια διάταξη 

καταγραφής. Σήμερα με την ύπαρξη των υπολογιστικών συστημάτων οι συσκευές συλλογής 

δεδομένων (data acquisition) και μέσω λογισμικών όπως το LabVIEW της National Instruments 
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μπορεί να αποθηκεύουν τα δεδομένα σε μορφή φύλλου excel, ώστε ο μηχανικός να μπορεί να τα 

απεικονίσει και να τα επεξεργαστεί. Ο αριθμός των εισόδων που μπορούν να καταγραφούν από ένα 

υπολογιστικό σύστημα εξαρτάται από τον αριθμό των εισόδων των καρτών που φέρει στη σύνθεση 

του. 

 

Το λογισμικό μπορεί να απεικονίζει κάθε τιμή της μεταβλητής σε συνάρτηση με τον χρόνο ή σε ένα 

πίνακα δεδομένων. Σε μερικές περιπτώσεις κατά τις οποίες επιθυμούμε την αδιάλειπτη καταγραφή 

χρησιμοποιούμε καταγραφείς χαρτιού/πέννας (chart records) οι οποίοι κυκλοφορούσαν σε 

διάφορους τύπους και μορφές προκειμένου να εξυπηρετούν τους εκάστοτε σκοπούς της μέτρησης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι σεισμογράφοι, στους οποίους σε ρολό χαρτί 

καταγράφεται η σεισμική δραστηριότητα. Οι καταγραφείς αυτού του τύπου απεικονίζουν επάνω 

στο χαρτί ένα περιορισμένο αριθμό μεταβλητών σε συνάρτηση με το χρόνο. Ο χρόνος κύλισης του 

χαρτιού θα πρέπει να είναι αυστηρά σταθερός για να μην δημιουργούνται σφάλματα μετρήσεων 

στον χρόνο. Σήμερα συναντάμε καταγραφικά στα οποία η ανεξάρτητη μεταβλητή μπορεί να μην 

είναι ο χρόνος αλλά ένα άλλο μέγεθος. Τα καταγραφικά αυτού του τύπου καλούνται ‘καταγραφικά 

Χ-Υ’ (ΧΥ Graph). Χαρακτηριστικό παράδειγμα καταγραφικού Χ-Υ αποτελεί η καταγραφή 

σχήματος Lissajous ή η καταγραφή τους μεγέθους της υγρασίας μιας μονάδας θερμοκηπίου σε 

συνάρτηση με την ηλιακή ακτινοβολία. Τέλος, με την τεχνολογία των ενσωματωμένων 

συστημάτων διάταξης data logger καταγράφονται οι μεταβλητές στην μνήμης τους και κατόπιν ο 

χρήστης συνδέοντας την μονάδα στον υπολογιστή του, μπορεί να απεικόνιση τα καταγεγραμμένα 

μεγέθη. 

 

 

2.9 Μονάδες συστημάτων DAQ 

 
Ως συστήµατα DAQ (Data Acquisition) θεωρούνται οι σύγχρονες συσκευές µέτρησης, όπως οι 

διάφορες κάρτες DAQ, που συνδέονται στον δίαλυο PCI, τα όργανα που είναι εφοδιασµένα µε 

πρωτόκολλο RS-232 ή GPIB καθώς και τα βιοµηχανικά συστήµατα µετρήσεων τύπου PXI και 

VXI. Όλα αυτά σχεδιάζονται σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική της απόκτησης, της ανάλυσης και της 

επεξεργασίας των σηµάτων µετρήσεως που λαµβάνουν στην είσοδο. Οι µονάδες των συστηµάτων 

DAQ διακρίνονται σε: 

 

i. Συσκευές DAQ Εργαστηριακών Εφαρµογών 

ii. Συσκευές DAQ Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 

iii. Συσκευές DAQ Βιοµηχανικού ∆ικτύου 

 

 

2.9.1 Συσκευές DAQ Εργαστηριακών Εφαρµογών 

 
Οι συσκευές DAQ εργαστηριακών εφαρµογών είναι κάρτες που συνδέονται µε τον υπολογιστή για 

την απόκτηση δεδοµένων. Οι συσκευές DAQ µπορούν είτε να συνδεθούν στο εσωτερικό του 

υπολογιστή µέσω ενός συνδέσµου είτε εξωτερικά µε τον υπολογιστή µέσω τερµατικών 

συνδέσµων, οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µέσω της παράλληλης ή της σειριακής θύρας. Ρόλος των 

συσκευών DAQ είναι η µετατροπή του εισερχόµενου σήµατος σε ψηφιακό δεδοµένο που στέλνεται 

στον υπολογιστή και όχι η επεξεργασία της µέτρησης, την οποία αναλαµβάνει το λογισµικό. 

Προτού όµως ο υπολογιστής µετρήσει αυτό το φυσικό σήµα θα πρέπει ένας αισθητήρας να το 

µετατρέψει σε ηλεκτρικό µέγεθος όπως τάση ή ρεύµα. 
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Χρησιµοποιώντας τις κάρτες DAQ υψηλής απόδοσης και γρήγορους υπολογιστές µαζί µε 

λογισµικό µετρήσεων, όπως το LabVIEW, µπορεί να επιτευχθεί υψηλή ακρίβεια µέτρησης και 

ελέγχου της πληροφορίας του σήµατος σε µια εργαστηριακή ή βιοµηχανική εφαρµογή. Έτσι τα 

εικονικά όργανα (Virtual Instruments-VI) µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν συστήµατα DAQ, για 

συλλογή επεξεργασία, και καταγραφή και έλεγχο των δεδοµένων µιας πηγής εισόδου ή ενός 

σήµατος εξόδου. 

 

Για τη σωστή λειτουργία του ένα σύστηµα DAQ θα πρέπει να αποτελείται από κάποια στοιχεία. 

Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι ο υπολογιστής, ο οποίος επηρεάζει σηµαντικά τις ταχύτητες µε τις 

οποίες µπορούµε να αποκτήσουµε δεδοµένα. Η συλλογή δεδοµένων γίνεται µε µεγάλες ταχύτητες 

στα σηµερινά συστήµατα, µε τη βοήθεια γρήγορων επεξεργαστών και διαύλων υψηλής απόδοσης. 

Συγκεκριµένα ο δίαυλος PCI και η θύρα USB είναι οι δηµοφιλέστεροι και οι επικρατέστεροι 

δίαυλοι των σηµερινών επιτραπέζιων υπολογιστών. 

 

Η επιλογή µιας συσκευής DAQ και µιας αρχιτεκτονικής διαύλων θα πρέπει να γίνεται 

λαµβάνοντας υπόψη και τις µεθόδους µεταφοράς δεδοµένων που υποστηρίζονται από τη συσκευή 

και από το δίαυλο προς επιλογή. ∆ιαφορετικά µπορεί να επηρεαστεί σηµαντικά η απόδοση του 

συστήµατος DAQ. Μια σειρά τεχνικών µπορεί να βοηθήσει στη γρηγορότερη διακίνηση και 

επεξεργασία των δεδοµένων. Μια από αυτές είναι η ‘απευθείας πρόσβαση’ στην µνήµη (Direct 

memory Access ή DMA) που χρησιµοποιείται στους περισσότερους σύγχρονους υπολογιστές και 

αυξάνει την απόδοση του συστήµατος. 

 

Για την απόκτηση δεδοµένων υπάρχουν κάποιοι περιοριστικοί παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι 

ο σκληρός δίσκος, ο οποίος µειώνει σηµαντικά το χρόνο απόκτησης και κατανοµής δεδοµένων σε 

αυτόν. Για συστήµατα τα οποία πρέπει αποκτήσουν υψηλής συχνότητας σήµατα ο σκληρός δίσκος 

θα πρέπει να είναι υψηλής ταχύτητας. Επίσης και ο επεξεργαστής ο οποίος θα επεξεργάζεται τα 

σήµατα θα πρέπει να είναι και αυτός υψηλής ταχύτητας. Ο αισθητήρας είναι το επόµενο στοιχείο 

από το οποίο θα πρέπει να αποτελείται ένα σύστηµα DAQ. Η θέση ενός αισθητήρα µπορεί να είναι 

εξωτερική ούτως ώστε να δέχεται τα εξωτερικά ερεθίσµατα, όπως επίσης και εσωτερική 

παρακολουθώντας την συµπεριφορά του συστήµατος. 

 

Τέλος τα ηλεκτρικά σήµατα των αισθητήρων οδηγούνται σε έναν πολυπλέκτη, του οποίος σκοπός 

είναι να συνδέει τους αισθητήρες µε τον µετατροπέα αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό (A/D) ή 

απευθείας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στην περίπτωση που οι αποκρίσεις των αισθητήρων 

είναι σε ψηφιακή µορφή. 

 

 

2.10 Λειτουργικά χαρακτηριστικά καρτών DAQ 
 

Οι κάρτες DAQ είναι πολυλειτουργικές κάρτες αναλογικών και ψηφιακών εισόδων / εξόδων που 

διαθέτουν ενσωματωμένους µετρητές, ένα 12 – bit µετατροπέα αναλογικό σε ψηφιακό (A/D) µε 

είσοδο 8 καναλιών, ψηφιακό σε αναλογικό µετατροπέα (D/A) και ψηφιακές εισόδους σημάτων 

TTL. Τα αναλογικά σήματα που εισέρχονται στις κάρτες DAQ ομαδοποιούνται σε τρία πεδία ως 

προς το χρόνο απόκτησης των τιμών τους : 

 

 Συνεχές Μεταβλητού Πεδίου (DC) 

 Πεδίο Χρόνου (Time Domain) 

 Πεδίο Συχνότητας (Frequency Domain) 
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Επίσης τα σήµατα διακρίνονται και ως προς τη στάθμη αναφοράς του δυναμικού τους, σε δυο 

κατηγορίες: 

 

 Γειωμένα, τα οποία έχουν στάθμη αναφοράς ως προς τη γη   

 Επιπλέοντα σε αντίθετη περίπτωση 

 

Τέλος στις συσκευές DAQ υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης των σηµάτων εισόδων 

προς µέτρηση: 

 

 ∆ιαφορική Σύνδεση (Differential – DIFF) 

 Σύνδεση µε αναφορά µμοναδικά τερματισμένη (Referenced Single – Ended – RSE) 

 Σύνδεση χωρίς αναφορά µμοναδικά τερματισμένη (Non Referenced Single – Ended – 

NRSE) 

 

 

2.11 Χαρακτηριστικά καρτών DAQ 

 
Οι αναλογικές είσοδοι των καρτών DAQ έχουν κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι : 

i. Αριθµός Καναλιών: Ο αριθµός των αναλογικών εισόδων, όπου µπορούν να συνδεθούν 

σήµατα µετρήσεων. Προσδιορίζεται ξεχωριστά για τις συνδεσµολογίες RSE, NRSE 

σηµάτων και για την συνδεσµολογία διαφορικής µέτρησης (DIFF). 

ii. Συχνότητα ∆ειγµατοληψίας: Όσο µεγαλύτερη είναι η συχνότητα δειγµατοληψίας τόσο 

περισσότερα δεδοµένα συλλέγονται µέσα σε συγκεκριµένο χρόνο, µε αποτέλεσµα την 

καλύτερη αναπαράσταση του αρχικού σήματος. 

iii. Ανάλυση: Ο αριθμός των bit που χρησιμοποιεί ο µμετατροπέας A/D για να αναπαραστήσει 

το αναλογικό σήμα. Όσο µμεγαλύτερη είναι η ανάλυση τόσο µμεγαλύτερος είναι ο αριθμός 

υποδιαιρέσεων του εύρους και τόσο µμικρότερη είναι η αλλαγή τάσης στην είσοδό του. 

iv. Εύρος: Είναι το ανώτατο και το κατώτατο επίπεδο τάσης που ο µμετατροπέας A/D µμπορεί 

να κβαντίσει. Οι συσκευές DAQ πρέπει να προσφέρουν δυνατότητα επιλογής εύρους, έτσι 

ώστε να µμπορεί να προσαρμοστεί το εύρος του σήματος σε εκείνο του µμετατροπέα A/D. 

v. Πλάτος Κώδικα: Είναι η µμικρότερη ανιχνεύσιμη αλλαγή στο σήμα εισόδου, η οποία 

καθορίζεται από την ανάλυση και το εύρος µμιας συσκευής DAQ. 

vi. Αντίσταση Εισόδου: Οι συσκευές DAQ έχουν υψηλή αντίσταση εισόδου έτσι ώστε να µην 

προκαλείται σφάλμα µμέτρησης. 
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3 Μελέτη Ημιαγωγών 
 

Ένα βασικό τμήμα στην υλοποίηση της πρότυπης κατασκευής είναι η κίνηση του άξονα της βάσης. 

Ο άξονας θα κινείται με τη χρήση ενός AC κινητήρα 230V τύπου universal. Παρακάτω αναλύονται 

τα κύρια  ηλεκτρονικά εξαρτήματα ημιαγωγών, τα οποία θα βοηθήσουν στον έλεγχο της κίνησης 

μέσω του μικροϋπολογιστή Raspberry, καθώς και στην διατήρηση των επιθυμητών στροφών του 

ρότορα του κινητήρα universal που χρησιμοποιήθηκε. 

 

 

3.1 Αγωγοί, Μονωτές, Ημιαγωγοί 
 

Μεταξύ των καλών αγωγών και των καλών μονωτών υπάρχει και μια άλλη κατηγορία υλικών οι 

οποίοι δεν είναι καλοί αγωγοί και δεν είναι καλοί μονωτές. Τα υλικά αυτά ονομάζονται ημιαγωγοί 

(semiconductors). 

 

Οι ημιαγωγοί διαφέρουν από τους αγωγούς και τους μονωτές κατά δυο διαφορετικούς τρόπους: 

 

α) Ο πρώτος αφορά το μέτρο της ειδικής αντίστασης του ημιαγωγού. Στους αγωγούς και τους 

μονωτές η ειδική αντίσταση εξαρτάται μόνο από το υλικό και είναι περίπου 1x10 8Ω στους αγωγούς 

και 1Χ1011Ω στους μονωτές. Αντίθετα στους ημιαγωγούς η ειδική αντίσταση, για συγκεκριμένο 

υλικό όπως το πυρίτιο (Si) ή το αρσενικούχο γάλλιο (GaAs), μπορεί να κυμαίνεται σε ευρύτατα 

όρια από 1x10-6 έως 1x106 Ω αντίστοιχα. Έτσι οι ημιαγωγοί δεν είναι καλοί αγωγοί αλλά επίσης 

δεν είναι ούτε καλοί μονωτές. Σ' αυτό οφείλουν το όνομα τους. 

 

β) Ο δεύτερος αφορά τη σημαντική εξάρτηση της ειδικής αντίστασης των ημιαγωγών από τη 

θερμοκρασία η οποία οφείλεται αποκλειστικά, όπως θα δούμε παρακάτω, στον τρόπο με τον οποίο 

καθορίζεται η συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων στο υλικό. Έτσι για κοινές θερμοκρασίες 

λειτουργίας κυκλωμάτων, 0°C έως 80°C, οι ειδικές αντιστάσεις των αγωγών και μονωτών 

μεταβάλλονται ελάχιστα όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία. Στην περίπτωση των μετάλλων 

παρατηρείται αύξηση της ειδικής αντίστασης με τη θερμοκρασία. Αντίθετα η ειδική αντίσταση των 

ημιαγωγών μεταβάλλεται σημαντικά με τη θερμοκρασία και συγκεκριμένα ελαττώνεται εκθετικά. 

 

Οι πλέον κοινοί ημιαγωγοί είναι το πυρίτιο (Si) και το γερμάνιο (Ge).Αυτά τα δύο στοιχεία 

βρίσκονται στην τέταρτη στήλη του περιοδικού πίνακα και έχουν αρκετές ιδιότητες που είναι 

κοινές με εκείνες του άνθρακα. Έχουν τέσσερα ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα και κάθε ένα 

από αυτά τα ηλεκτρόνια συνδέεται με ένα ηλεκτρόνιο από κάθε κοντινό γειτονικό άτομο, δηλαδή 

σχηματίζουν τέσσερις ομοιοπολικούς δεσμούς. Έτσι κάθε άτομο αποκτά οκτώ ηλεκτρόνια στην 

εξωτερική στοιβάδα που επιτρέπει το σχηματισμό σταθερών δεσμών και το σχηματισμό 

κρυστάλλων στους οποίους τα άτομα βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις. 

 

 

3.1.1 Ενεργειακές ζώνες ημιαγωγών 

 
Η ποσοτική ερμηνεία των ηλεκτρικών, οπτικών και οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών 

μπορεί να γίνει μόνο με τη βοήθεια της θεωρίας των "ενεργειακών ζωνών" (energy bands). 

Γενικότερα οι ενεργειακές ζώνες μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα το μηχανισμό που 

καθορίζει αν ένα υλικό θα είναι μονωτής, ημιαγωγός ή μέταλλο. Οι ενεργειακές ζώνες ορίζουν τις 



30 

 

επιτρεπόμενες στάθμες, οι οποίες μπορούν να καταληφθούν από ηλεκτρόνια σε ένα κρυσταλλικό ή 

ακόμα και άμορφο υλικό. 

 

Από όλες τις ενεργειακές ζώνες σε ένα υλικό, δύο παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτή που 

αντιστοιχεί στη στιβάδα των ηλεκτρόνιων σθένους και ονομάζεται ζώνη σθένους (valence band) 

και η αμέσως επόμενη, η οποία αντιστοιχεί σε υψηλότερη ενέργεια, και ονομάζεται ζώνη 

αγωγιμότητας (conduction band). Το εύρος κάθε ενεργειακού χάσματος, το οποίο μετράται σε 

ηλεκτρονιοβόλτ (eV) και το ποσοστό κατάληψης της ζώνης αγωγιμότητας καθορίζονται από το 

υλικό. Με βάση τις ενεργειακός ζώνες και τα χάσματα ενέργειας είναι δυνατός ο επανακαθορισμός 

των όρων μονωτής, ημιαγωγός και μέταλλο. 

 

 

3.1.2 Ημιαγωγοί προσμίξεων 

 
Οι ενδογενείς ημιαγωγοί έχουν ίσες συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων και οπών, γι' αυτό το λόγο οι 

εφαρμογές τους είναι περιορισμένες και καθορίζονται από το ότι η αντίστασή τους μεταβάλλεται 

πολύ έντονα όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία ή όταν φωτίζονται. Αν σε έναν ενδογενή ημιαγωγό 

προστεθεί μια πολύ μικρή ποσότητα ενός στοιχείου της τρίτης ή της πέμπτης ομάδας του 

περιοδικού πίνακα, ο ημιαγωγός αποκτά προσμίξεις (impurities). Η διαδικασία προσθήκης 

προσμίξεων ονομάζεται εμπλουτισμός (doping) και το υλικό εμπλουτισμένος ημιαγωγός (doped 

semiconductor). Σε ένα τέτοιο ημιαγωγό όπου οι προσμίξεις καθορίζουν τις συγκεντρώσεις των 

ηλεκτρονίων και των οπών, ο ημιαγωγός παύει να είναι ενδογενής. 

 

 

3.1.3 Ημιαγωγοί τύπων Ν και P 

 

Οι ημιαγωγοί τόπου Ν δημιουργούνται όταν σε ένα ημιαγωγό όπως το πυρίτιο ή το γερμάνιο 

προστεθεί πολύ μικρή ποσότητα ενός στοιχείου της πέμπτης ομάδας του περιοδικού πίνακα. Τα 

στοιχεία που συνήθως χρησιμοποιούνται ως προσμίξεις είναι το αρσενικό, ο φώσφορος και το 

αντιμόνιο ενώ η ποσότητα που απαιτείται είναι της τάξης των μερικών μερών στο εκατομμύριο, 

δηλαδή σε κάθε ένα εκατομμύριο άτομα πυριτίου ή γερμανίου υπάρχουν μερικά άτομα αρσενικού ή 

φωσφόρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ημιαγωγοί τύπου Ρ δημιουργούνται όταν σε ένα ημιαγωγό όπως, το πυρίτιο ή το γερμάνιο, 

προστεθεί πολύ μικρή ποσότητα ενός στοιχείου της τρίτης ομάδας του περιοδικού πίνακα. Τα 

στοιχεία που χρησιμοποιούνται συνήθως ως προσμίξεις είναι το βόριο, το γάλλιο και το ίνδιο ενώ η 

ποσότητα που απαιτείται είναι, όπως και στους ημιαγωγούς τύπου Ν, της τάξης των μερικών μερών 

 

Εικόνα 5: Ημιαγωγοί τύπου Ν 
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στο εκατομμύριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Επαφή / Δίοδος ΡΝ 

 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι ημιαγωγοί με προσμίξεις είναι δυο τύπων. Οι 

ημιαγωγοί τύπου Ν έχουν περισσότερους αρνητικούς φορείς, δηλαδή έχουν περίσσεια ηλεκτρονίων 

και για το λόγο αυτό ονομάζονται τύπου Ν (negative). Αντιθέτως οι ημιαγωγοί τύπου Ρ (positive) 

έχουν περίσσεια θετικών φορέων ή οπών. Οι οπές είναι έλλειψη ηλεκτρονίων. Αρκετές φορές στην 

βιβλιογραφία οι ημιαγωγοί με προσμίξεις αναφέρονται ως τύπου p και τύπου n. 

 

Όταν μικρό κομμάτι ημιαγωγού τύπου Ν έλθει σ' επαφή με κομμάτι ημιαγωγού τύπου Ρ, τότε 

δημιουργείται μια ένωση ΡΝ ή επαφή ΡΝ η οποία αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα πολύ 

χρήσιμο και ονομάζεται δίοδος ΡΝ. Τα κομμάτια αυτά των ημιαγωγών μπορεί να μην είναι 

διαφορετικά, αλλά μέρη του ίδιου κομματιού κρυστάλλου πυριτίου όπου στη μία πλευρά έχει 

δημιουργηθεί με κατάλληλο τρόπο τύπος Ρ, ενώ στην άλλη ο τύπος Ν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σημείο της ένωσης παρίσταται με μία κάθετη διακεκομμένη γραμμή. Το τμήμα τύπου Ν 

αποτελείται από θετικά ιόντα πεντασθενούς στοιχείου και ελεύθερα ηλεκτρόνια. Υπάρχει επίσης 

μικρός αριθμός οπών. Στο τμήμα τύπου Ρ υπάρχουν αρνητικά ιόντα τρισθενούς στοιχείου, αρκετές 

οπές και μικρός αριθμός ηλεκτρονίων. 

 

Εικόνα 6: Ημιαγωγοί τύπου P 

 

Εικόνα 7: Σχηματική παρουσίαση της επαφής PN 
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Έξω από την περιοχή απογύμνωσης η δομή των ημιαγωγών δεν έχει αλλάξει και αποτελείται από 

ιόντα και φορείς. Αυτό συμβαίνει διότι για να μπορέσει ένα ηλεκτρόνιο να επανασυνδεθεί με μία 

οπή ή αντίστροφα, πρέπει να υπερπηδήσει την περιοχή απογύμνωσης η οποία όμως με τη 

συγκέντρωση των ιόντων σ' αυτήν, αποτελεί ένα εμπόδιο και δημιουργεί ένα φραγμό δυναμικού. 

Η επαφή ΡΝ που δημιουργήθηκε με τον πιο πάνω τρόπο λέγεται δίοδος ΡΝ διότι αφήνει να 

διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα από την μια κατεύθυνση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Πόλωση κατά την ορθή φορά. 

 
Στην προηγούμενη παράγραφο η επαφή ΡΝ ήταν ανοικτή, δηλαδή δεν υπήρχε εξωτερική τάση στα 

άκρα της. Όταν εφαρμοσθεί εξωτερική τάση στα άκρα μίας διόδου, υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης 

της πηγής: κατά την ορθή και κατά την ανάστροφη φορά. 

 

Μια δίοδος είναι πολωμένη κατά την ορθή φορά εάν η εξωτερική πηγή είναι συνδεδεμένη στο 

κύκλωμα ώστε ο θετικός πόλος της να είναι στο τμήμα Ρ της διόδου και ο αρνητικός πόλος της στο 

τμήμα Ν της διόδου, όπως φαίνεται στο σχήμα. 

 

Η τιμή της εξωτερικής τάσης που πρέπει να εφαρμοσθεί στη δίοδο για να διέλθει ρεύμα στο 

κύκλωμα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το δυναμικό φραγμού που είναι μερικά δέκατα του Volt    

(V>V0 =0,1 για γερμάνιο και 0,5V για πυρίτιο). Το ρεύμα έχει μικρή τιμή μέχρι μια τάση που 

 

Εικόνα 8: Περιοχή απογύμνωσης της επαφής PN 

 

Εικόνα 9: Συμβολισμός και πραγματική εικόνα διόδου 
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λέγεται τάση κατωφλιού, μετά την οποία αυξάνεται εκθετικά. Η τάση γόνατος για μεν το γερμάνιο 

είναι 0,3V για δε το πυρίτιο είναι 0,7V. 

 

 

3.2.2 Πόλωση κατά την ανάστροφη φορά 

 

Μια δίοδος ΡΝ είναι πολωμένη κατά την ανάστροφη φορά εάν ο θετικός πόλος της εξωτερικής 

πηγής είναι συνδεδεμένος με το τμήμα Ν της διόδου και ο αρνητικός πόλος με το τμήμα Ρ, όπως 

φαίνεται στο σχήμα . Μετά την αγώγιμη σύνδεση, τα θετικά φορτία από τον θετικό πόλο της πηγής 

εισέρχονται στο τμήμα Ν, σαν οπές, και επανασυνδέονται με τα ηλεκτρόνια που υπάρχουν εκεί σε 

μεγάλη συγκέντρωση. Με τον ίδιο μηχανισμό, τα ηλεκτρόνια από τον αρνητικό πόλο της πηγής 

εισέρχονται στο τμήμα Ρ και επανασυνδέονται με τις οπές που υπάρχουν εκεί σε μεγάλη 

συγκέντρωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αντίσταση της διόδου κατά την ανάστροφη πόλωση είναι για την ιδανική δίοδο R=∞, ενώ για 

διόδους του εμπορίου λαμβάνει πολύ μεγάλες τιμές (μερικά ΜΩ). Η σύνδεση της διόδου στο 

κύκλωμα ισοδυναμεί με ανοικτό κύκλωμα ή με αντίσταση πολύ μεγάλης τιμής. 

 

 

 

3.2.3 Χαρακτηριστική καμπύλη διόδου ΡΝ 

 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, κατά την ορθή πόλωση της διόδου με την αύξηση της τάσης θα 

υπάρχει κατ' αρχή ένα μικρό ρεύμα και μετά την τάση γόνατος Vy μια μεγάλη αύξηση του 

ρεύματος. Αντίθετα, κατά την ανάστροφη φορά θα υπάρχει ένα πολύ μικρό ρεύμα, σχεδόν σταθερό, 

το οποίο θα αυξήσει ελάχιστα την τιμή του μέχρις ότου η τάση θα φθάσει μια ορισμένη τιμή, που 

καλείται τάση διάσπασης ή Zener, οπότε το ρεύμα αυξάνεται απότομα. Συνεπώς υπάρχουν τρεις 

περιοχές στη χαρακτηριστική καμπύλη I-V μιας διόδου: η περιοχή ορθής πόλωσης, η περιοχή 

ανάστροφης πόλωσης και η περιοχή διάσπασης. Στο σχήμα φαίνονται τυπικές χαρακτηριστικές 

πυριτίου και γερμανίου. 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Πόλωση κατά την ανάστροφη φορά 
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3.2.4 Εφαρμογές των διόδων 

 

Οι εφαρμογές των διόδων (κρυσταλλοδιόδων) είναι πάρα πολλές. Χρησιμοποιούνται π.χ. στα 

αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα σαν ανορθωτές, δηλαδή σαν ελεγχόμενοι διακόπτες για τη 

διέλευση ή όχι του ηλεκτρικού ρεύματος (ημιανόρθωση, πλήρης ανόρθωση) και στα ψηφιακά 

ηλεκτρονικά κυκλώματα για την παραγωγή παλμικών σημάτων (ψαλιδιστές). Επίσης 

χρησιμοποιούνται στη ραδιοφωνία και την τηλεόραση για την επιλογή της συχνότητας εκπομπής 

(δίοδοι μεταβλητής χωρητικότητας) καθώς και για ανύψωση της τάσης (πολλαπλασιαστής τάσης). 

 

Παλαιότερα οι δίοδοι κατασκευάζονταν σε διακριτή μόνο μορφή, όπου το σχήμα και το μέγεθος 

τους εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά τους (τάση, ρεύμα, ισχύς κλπ.) Με την ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής τεχνολογίας, κυρίως μετά το 1970, οι δίοδοι κατασκευάζονται και υπό μορφή 

ολοκληρωμένου κυκλώματος (I.C.) το οποίο περιέχει 2, 4 ή και 8 διόδους είτε ασύνδετες μεταξύ 

τους, είτε σε συνδεσμολογία κοινής ανόδου ή κοινής καθόδου ή γέφυρας. 

 

Αυτές οι διατάξεις διόδων λέγονται παρατάξεις ή πίνακες διόδων (diode arrays). 

 

 

3.3 Tρανζίστορ 

 

Ένα σημαντικό είδος ημιαγωγού που θα χρησιμοποιηθεί για την αξιοποίηση των μικρών σε ένταση 

ρευμάτων και τάσεων του Raspberry θα είναι το τρανζίστορ. Στο κύκλωμα ελέγχου της φοράς 

περιστροφής του universal κινητήρα θα χρησιμοποιηθούν relays, όπου η σύνδεση τους με το 

Raspberry θα  γεφυρωθεί με την χρήση κυκλωμάτων, των οποίων η λειτουργία θα βασίζεται στην 

αξιοποίηση των τρανζίστορ. 

 

Εικόνα 11: Χαρακτηριστική καμπύλη διόδου ΡΝ 
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3.3.1 Δομή του τρανζίστορ 

 
Το τρανζίστορ είναι ένας κρύσταλλος με τρεις περιοχές εμπλουτισμένες με προσμίξεις. Ανάλογα με 

τον τρόπο εμπλουτισμού, τα τρανζίστορ διακρίνονται σε δύο τύπους, το ΡΝΡ και το ΝΡΝ, όπου η 

σειρά των γραμμάτων εκφράζει τον τύπο του ημιαγωγού κάθε περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι τρεις περιοχές ενός τρανζίστορ ονομάζονται, ανάλογα με τη λειτουργία τους, εκπομπός 

(emitter), βάση (base) και συλλέκτης (collector). Ο εκπομπός είναι μια έντονα εμπλουτισμένη 

περιοχή. Προορισμός του είναι να εκπέμπει φορτία προς τη βάση. Η βάση είναι μια περιοχή 

λιγότερο εμπλουτισμένη και πολύ λεπτή. Το λεπτό πάχος της βάσης επιτρέπει στα περισσότερα 

φορτία, τα οποία εκπέμπονται από τον εκπομπό, να φθάνουν στο συλλέκτη όπου και συλλέγονται. 

Το επίπεδο εμπλουτισμού του συλλέκτη είναι χαμηλότερο από αυτό του εκπομπού και από αυτό 

της βάσης. Επιπλέον, επειδή στο συλλέκτη καταναλώνεται μεγαλύτερη ισχύς, από ότι στη βάση και 

τον εκπομπό, η περιοχή την οποία καταλαμβάνει ο συλλέκτης είναι μεγαλύτερη. 

 

 

3.3.2 Αρχή λειτουργίας του τρανζίστορ 

 
Η λειτουργία ενός τρανζίστορ, στην απλουστευμένη προσέγγιση της, βασίζεται στην εκπομπή 

φορέων από τον εκπομπό και τη συλλογή τους από το συλλέκτη. Για να γίνει αυτό καλύτερα 

κατανοητό, θα εξετάσουμε ένα τρανζίστορ τύπου ΝΡΝ , όπου θα χρησιμοποιήσουμε τη συμβατική 

φορά των ρευμάτων. Αρχικά θεωρούμε, ότι η δίοδος εκπομπού είναι ορθά πολωμένη. Όταν η τάση 

βάσης-εκπομπού (VBE) είναι μικρότερη από 0,7 V (για τρανζίστορ πυριτίου) δεν διέρχεται 

πρακτικά ρεύμα από τη βάση προς τον εκπομπό. Αν η τάση βάσης-εκπομπού ξεπεράσει τα 0,7 V θα 

υπάρξει αισθητή ροή ελευθέρων ηλεκτρονίων από τον εκπομπό προς τη βάση και ελεύθερων οπών 

από τη βάση προς τον εκπομπό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 12: Οι δύο τύποι των τρανζίστορ, α) PNP και β) NPN 

 
Εικόνα 13: Η λειτουργία του τρανζίστορ 
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Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, τα οποία παραμένουν στο χώρο της βάσης, μαζί με τις ελεύθερες οπές, οι 

οποίες εισέρχονται στην περιοχή του εκπομπού, δίνουν το ρεύμα βάσης (ΙΒ). Επειδή το ρεύμα αυτό 

προκύπτει από αλληλεξουδετέρωση ελεύθερων ηλεκτρονίων με ελεύθερες οπές, ονομάζεται και 

ρεύμα επανασύνδεσης (recombination current) στα τρανζίστορ διπολικά (bipolar ή BJT). 

Στα περισσότερα τρανζίστορ, περισσότερο από το 95% των φορτίων, που εκπέμπονται από τον 

εκπομπό, φθάνουν στο συλλέκτη και λιγότερο από το 5% παραμένουν στη βάση και συμβάλλουν 

στο ρεύμα της βάσης. 

 

Σε κανονική λειτουργία η επαφή εκπομπού είναι πάντα ορθά πολωμένη και η επαφή συλλέκτη είναι 

ανάστροφα πολωμένη. Υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις, όπου η επαφή συλλέκτη είναι ορθά 

πολωμένη: 

 

 Το ρεύμα συλλέκτη είναι περίπου ίσο με το ρεύμα του εκπομπού. 

 Το ρεύμα βάσης είναι πολύ μικρό. 

 

Θεωρώντας το τρανζίστορ ως κόμβο διαπιστώνουμε, από τον πρώτο νόμο του Kirchhoff, ότι το 

ρεύμα εκπομπού είναι ίσο με το άθροισμα των ρευμάτων βάσης και συλλέκτη. 

 

 

 

 

Το ποσοστό των ελεύθερων φορέων του εκπομπού, το οποίο φτάνει στο συλλέκτη και δίνει το 

ρεύμα συλλέκτη εκφράζεται από το συντελεστή (DC άλφα), ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο του 

ρεύματος του συλλέκτη προς το ρεύμα του εκπομπού. 

 

 

 

Επειδή το ρεύμα βάσης είναι μικρό ενώ το ρεύμα του συλλέκτη μεγάλο, ορίζεται ένας συντελεστής 

ο οποίος ονομάζεται DC απολαβή ρεύματος βDC, ως το πηλίκο του ρεύματος συλλέκτη προς το 

ρεύμα βάσης. 

 

 

 

Για δεδομένο ρεύμα βάσης ΙΒ, το ρεύμα συλλέκτη προκύπτει από τη σχέση: 

 

 

 

Ο συντελεστής βDC, για τρανζίστορ χαμηλής ισχύος, έχει τιμές οι οποίες 

κυμαίνονται από 100 έως 300. Για τρανζίστορ ισχύος οι τιμές του κυμαίνονται από 30 έως 150. 

Όσο περισσότερο το αDC προσεγγίζει τη μονάδα τόσο αυξάνεται το  βDC. Συνεπώς οι μέθοδοι οι 

οποίες χρησιμοποιούνται για την αύξηση του αDC  επιτυγχάνουν και την ταυτόχρονη αύξηση του 

βDC. 
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3.3.3 Βασικές συνδεσμολογίες τρανζίστορ 

 

 

 

 

Στην απλούστερη περίπτωση, για την πόλωση ενός τρανζίστορ απαιτούνται δύο πήγες τάσης, μια 

για το βρόχο ορθής πόλωσης της διόδου του εκπομπού και μια για την ανάστροφη πόλωση του 

βρόχου της διόδου του συλλέκτη . Επειδή στη συνδεσμολογία αυτή η βάση είναι το κοινό σημείο 

σύνδεσης των δύο βρόχων η συνδεσμολογία ονομάζεται συνδεσμολογία κοινής βάσης (Common 

Base). 

 

Η συνδεσμολογία κοινής βάσης περιγράφεται σύντομα ως CB ή ΚΒ και παρουσιάζεται στο σχήμα  

β, όπου, για να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, η βάση έχει γειωθεί. Οι πηγές χαρακτηρίζονται με δείκτες 

από το κοινό ηλεκτρόδιο και τον ακροδέκτη στον οποίο συνδέονται. Έτσι έχουμε τις VEB και VCB, 

οι οποίες συνδέονται μεταξύ βάσης και εκπομπού και συλλέκτη αντίστοιχα. 

 

Μια άλλη περίπτωση σύνδεσης των πηγών είναι όταν οι βρόχοι έχουν ως κοινό τον εκπομπό. Αυτή 

η συνδεσμολογία ονομάζεται συνδεσμολογία κοινού εκπομπού (Common Emitter, CE ή ΚΕ) και 

παρουσιάζεται στο σχήμα α. Οι αντίστοιχες πηγές συμβολίζονται ως VBE και VCE. 

 

Στην τρίτη περίπτωση ανήκει η συνδεσμολογία κοινού συλλέκτη (Common Collector, CC ή ΚΣ), 

στην οποία οι δύο βρόχοι έχουν ως κοινό σημείο τους το συλλέκτη. Η συνδεσμολογία αυτή 

παρουσιάζεται στο σχήμα  γ, οι δε πηγές συμβολίζονται ως VBC και VEC. 

 

Σε όλες τις συνδεσμολογίες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ότι, τουλάχιστον στα 

αναλογικά ηλεκτρονικά, η δίοδος εκπομπού πρέπει να είναι πάντα ορθά πολωμένη. Επιπλέον, θα 

πρέπει η δίοδος συλλέκτη να είναι ανάστροφα πολωμένη. 

 

 

 

3.3.4 Συνδεσμολογία κοινού εκπομπού 

 
Η μεταβολή της συνδεσμολογίας ενός τρανζίστορ από κοινή βάση σε κοινό εκπομπό ή κοινό 

συλλέκτη, δεν μεταβάλλει την εσωτερική του λειτουργία. Τα ρεύματα και στις τρεις περιπτώσεις 

διατηρούν τις φορές και τα μέτρα τους, αρκεί να τηρηθούν τα όσα προαναφέρθηκαν. 

 

 

Εικόνα 14: Οι τρεις βασικότερες συνδεσμολογίες των τρανζίστορ 
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Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζεται συνδεσμολογία κοινού εκπομπού. Σε αυτό το κύκλωμα 

υπάρχει η πηγή VBB για τροφοδοσία του βρόχου της διόδου βάσης και η πηγή Vcc για τροφοδοσία 

του βρόχου της διόδου συλλέκτη. Η πηγή VBB πρέπει να πολώνει ορθά τη δίοδο εκπομπού και η Vcc 

τη δίοδο συλλέκτη. Οι αντιστάσεις RB και Rc χρησιμεύουν για τον περιορισμό των ρευμάτων σε 

κάθε βρόχο. Μεταξύ των ακροδεκτών εμφανίζονται οι τάσεις βάσης-εκπομπού VBE και συλλέκτη-

εκπομπού VCE. 

 

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες συλλέκτη λαμβάνονται, όταν μεταβάλλεται η Vcc και μετράται το 

ρεύμα συλλέκτη lc διατηρώντας σταθερό το ρεύμα βάσης ΙΒ σε όλη τη διάρκεια της μέτρησης. 

Επειδή το ρεύμα βάσης αποτελεί μεταβλητή παράμετρο, το αποτέλεσμα είναι να έχουμε σμήνος 

καμπυλών και κάθε χαρακτηριστική καμπύλη να αντιστοιχεί σε μια τιμή του ΙΒ, η οποία και 

αναγράφεται πάνω από την αντίστοιχη καμπύλη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Ημιαγωγοί Ρ-Ν-Ρ-Ν 

 
Ο έλεγχος της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα universal θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση 

των διατάξεων Νταϊακ (DIAC) και Τραϊακ (TRIAC). Για να γίνει κατανοητή η λειτουργία τους, θα 

μελετηθεί αρχικά ο τρόπος λειτουργία των ημιαγωγών Ρ-Ν-Ρ-Ν.  

 

 

 

Εικόνα 15: Μορφή του κυκλώματος κοινού εκπομπού 

 
Εικόνα 16: Χαρακτηριστικές καμπύλες συλλέκτη για μεταβολή τάσης και ρεύματος 
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3.4.1 Δομή και γενικά χαρακτηριστικά 

 
Ο ημιαγωγός Ρ-Ν-Ρ-Ν ή δίοδος Ρ-Ν-Ρ-Ν, είναι ένας κρύσταλλος με τέσσερις εμπλουτισμένες 

περιοχές, δύο τύπου Ν και δύο τύπου Ρ, οι οποίες εναλλάσσονται διαδοχικά. Το πάχος και ιδιαίτερα 

το επίπεδο εμπλουτισμού διαφέρει σε κάθε περιοχή και συγκεκριμένα είναι πολύ υψηλό στις 

ακραίες περιοχές και πολύ χαμηλό στον ενδιάμεσο ημιαγωγό τύπου Ν. Η δίοδος Ρ-Ν-Ρ-Ν 

ονομάζεται και δίοδος Shockley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ηλεκτρόδιο το οποίο συνδέεται στον ακραίο ημιαγωγό τύπου Ρ ονομάζεται άνοδος (Α). 

Αντίστοιχα το ηλεκτρόδιο το οποίο συνδέεται στον ακραίο Ν-τύπου ημιαγωγό ονομάζεται κάθοδος 

(Κ) . 

 

Βασικό χαρακτηριστικό τόσο αυτής της δομής όσο και όλων των άλλων δομών οι οποίες 

βασίζονται σε αυτή είναι το φαινόμενο της εσωτερικής ανατροφοδότησης, ανάδρασης, (internal 

feedback) την οποία παρουσιάζουν. Η ανατροφοδότηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη δομή 

τους, δηλαδή την αλληλουχία των περιοχών καθώς και των διαστάσεων και επιπέδων 

εμπλουτισμού των περιοχών αυτών. 

 

Επειδή η δίοδος αποτελείται από τέσσερα στρώματα μοιάζει σαν να αποτελείται από τρεις διόδους 

D3, D2 και D3 συνδεδεμένες σε σειρά. 

 

 

3.4.2 Αρχή λειτουργίας 

 

Η λειτουργία της διόδου Ρ-Ν-Ρ-Ν είναι δυνατό να εξηγηθεί με την αναγωγή της σε ένα κύκλωμα 

όπως αυτό του σχήματος. Το κύκλωμα αυτό προκύπτει από το διαχωρισμό της διόδου Ρ-Ν-Ρ-Ν σε 

δύο τμήματα έτσι ώστε στο ένα να έχουμε μια διαδοχή στρωμάτων Ρ-Ν-Ρ και στο άλλο Ν-Ρ-Ν. 

Κάθε τμήμα αντιστοιχεί σε ένα τρανζίστορ, το Ρ-Ν-Ρ στο Q, και το Ν-Ρ-Ν στο Q2. FI περιοχή 

τύπου Ν που είναι η βάση του Q, είναι ο συλλέκτης του Q, και η περιοχή τύπου Ρ που είναι η βάση 

του Q2 είναι ο συλλέκτης του Q,. Έτσι το ρεύμα συλλέκτη του ενός «τρανζίστορ» είναι ρεύμα 

βάσης για το άλλο  δημιουργώντας ένα βρόχο ο οποίος ξεκινά από τη βάση του Q1 περνά από το 

συλλέκτη του Q1 τη βάση του Q2 και το συλλέκτη του Q2 και καταλήγει πάλι στη βάση του Q1. 

 

Με βάση τα παραπάνω, η χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης ερμηνεύεται ως εξής. Όταν η τάση στα 

άκρα της διόδου Ρ-Ν-Ρ-Ν είναι μηδέν, τα τρανζίστορ δεν διαρρέονται από ρεύμα και βρίσκονται σε 

κατάσταση OFF. Αυξάνοντας την τάση στα άκρα της διόδου, η δίοδος συλλέκτη-βάσης κάθε 

τρανζίστορ πολώνεται ανάστροφα. Έτσι, το ρεύμα, το οποίο διαρρέει κάθε δίοδο συλλέκτη είναι το 

ρεύμα κόρου (ανάστροφης πόλωσης) το οποίο είναι πολύ μικρό και δεν μπορεί να διεγείρει το 

σύστημα. 

 

Εικόνα 17: Δομή ημιαγωγού Ρ-Ν-Ρ-Ν και ο συμβολισμός του 
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Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η δίοδος να παραμένει στη κατάσταση OFF. H δομή της διόδου Ρ-Ν-Ρ-Ν 

είναι τέτοια ώστε τα χαρακτηριστικά των τρανζίστορ να μεταβάλλονται με την τάση συλλέκτη-

εκπομπού. Έτσι όταν η τάση στα άκρα της διόδου Ρ-Ν-Ρ-Ν υπερβεί την τάση σκανδαλισμού τότε 

τα χαρακτηριστικά των τρανζίστορ και το ρεύμα κόρου κάθε διόδου συλλέκτη-βάσης είναι τέτοια 

ώστε να επιτρέψει στον ανατροφοδότησης να οδηγήσει τη δίοδο Ρ-Ν-Ρ-Ν σε κατάσταση ΟΝ. 

 

H επιστροφή από την κατάσταση ΟΝ στην κατάσταση OFF είναι δυνατή μόνο όταν τα ρεύματα, τα 

οποία τα διαρρέουν τα τρανζίστορ, είναι μικρά και οι χαρακτηριστικές των τρανζίστορ έχουν λάβει 

τις θέσεις, τις οποίες έχουν σε χαμηλές τάσεις. Αυτό συμβαίνει όταν η τάση στα άκρα της διόδου Ρ-

Ν-Ρ-Ν και το ρεύμα της έχουν γίνει μικρότερα της τάσης συγκράτησης και του ρεύματος 

συγκράτησης, αντίστοιχα. 

 

 

3.4.3 Ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου (SCR) 

 

Ο ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου ή θυρίστορ (Silicon Controlled Rectifier ή thyristor, SCR) είναι 

και αυτός μια διάταξη τεσσάρων στρωμάτων. Έχει την ίδια βασική δομή με τη δίοδο Ρ-Ν-Ρ-Ν, 

μόνο που έχει προστεθεί ένα τρίτο ηλεκτρόδιο η πύλη (gate), το οποίο έχει συνδεθεί με το 

ενδιάμεσο στρώμα ημιαγωγού τύπου Ρ  με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου να έχει 

τρία ηλεκτρόδια, την άνοδο (Α), την κάθοδο (Κ) και την πύλη (C) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 18: Η λειτουργία της διόδου Ρ-Ν-Ρ-Ν 

 
Εικόνα 19: Ο ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου 
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Ονομάζεται ελεγχόμενος ανορθωτής διότι στην ανάστροφη πόλωση συμπεριφέρεται όπως μια 

κοινή δίοδος ενώ στην ορθή πόλωση είναι δυνατός ο καθορισμός και έλεγχος της τάσης 

σκανδαλισμού μέσω του ρεύματος της πύλης. Η εξάρτηση της τάσης σκανδαλισμού από το ρεύμα 

πύλης φαίνεται στο σχήμα . Βασικό χαρακτηριστικό της διάταξης είναι ότι όταν το ρεύμα της πύλης 

είναι μηδέν τότε το SCR συμπεριφέρεται ως δίοδος Ρ-Ν-Ρ-Ν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.4.4 Διακόπτης ο οποίος ελέγχεται από την πύλη 

 

Ο διακόπτης που ελέγχεται από την πύλη (Gate-Controlled Switch, GCS ή Gate Turn-Off, GTO) 

έχει σχεδιαστεί με στόχο να μεταβαίνει στην κατάσταση ΟΝ με εφαρμογή θετικών παλμών στην 

πύλη και όταν βρίσκεται στην κατάσταση ΟΝ να μεταβαίνει στην κατάσταση OFF με εφαρμογή 

αρνητικών παλμών στην πύλη, χωρίς να απαιτείται η ελάττωση του ρεύματος σε επίπεδα 

χαμηλότερα του ρεύματος συγκράτησης. Αυτός ο τόπος SCR χρησιμοποιείται σε ψηφιακά 

συστήματα, όπου υπάρχει η δυνατότητα διοχέτευσης θετικών και αρνητικών παλμών. 

 

 

3.4.5 Ελεγχόμενος διακόπτης πυριτίου 

 
Ο ελεγχόμενος διακόπτης πυριτίου (Silicon Controlled Switch, SCS) έχει την ίδια δομή με το SCR, 

μόνο που σ' αυτό έχει προστεθεί μια ακόμη επαφή. Η διάταξη αυτή έχει δύο πύλες την πόλη 

καθόδου (Cathode Gate) και την πόλη ανόδου (Anode Gate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 20: Χαρακτηριστική καμπύλη ελεγχόμενου ανορθωτή 

 
Εικόνα 21: Ο ελεγχόμενος διακόπτης πυριτίου 
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3.5 Αρχές λειτουργίας και χαρακτηριστικά των Νταϊακ (DIAC) και Τραϊακ 

(TRIAC) 

 

Ένα DIAC είναι μία αμφίδρομη διάταξη. Η δομή της μοιάζει σαν να έχουν συνδεθεί δυο δίοδοι Ρ-

Ν-Ρ-Ν παράλληλα και αντίστροφα. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας σύνδεσης είναι μια διάταξη της 

οποίας το αριστερό μέρος, διαβάζοντας από πάνω προς τα κάτω, μοιάζει με μία δίοδο Ν-Ρ-Ν-Ρ 

(δηλ. μια ανάστροφα τοποθετημένη δίοδο Ρ-Ν-Ρ-Ν) και το δεξιό με μια δίοδο Ρ-Ν-Ρ-Ν. Το TRIAC 

είναι επίσης μια αμφίδρομη διάταξη με πιο σύνθετη δομή. 

 

 

3.5.1 Δομή και λειτουργία DIAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το αποτέλεσμα αυτής της δομής είναι μια συμμετρική συμπεριφορά σε ότι αφορά τη 

χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης. Σε κάθε πολικότητα η αρχή λειτουργίας της διόδου DIAC είναι 

όμοια με αυτή της διόδου Ρ-Ν-Ρ- Ν. Όταν η τάση στα άκρα της υπερβεί την τάση διάσπασης VBO 

δεν έχει νόημα να χρησιμοποιούμε πλέον τον όρο ορθή) το αντίστοιχο τμήμα το οποίο βρίσκεται 

υπό ορθή πόλωση αρχίζει η διαδικασία μανδάλωσης ώστε η διάταξη να μεταβεί στην κατάσταση 

ΟΝ. Όταν η διάταξη βρίσκεται στην κατάσταση ΟΝ και το ρεύμα, το οποίο τη διαρρέει, ελαττωθεί 

κάτω του ρεύματος συγκράτησης τότε η διάταξη μεταβαίνει στην κατάσταση OFF. 

 

Οι δίοδοι DIAC χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στα κυκλώματα ολίσθησης φάσης για τη σκανδάλη 

διατάξεων TRIAC στον έλεγχο ισχύος εναλλασσόμενο. 

 

 

3.5.2 Δομή και λειτουργία TRIAC 

 

Στο σχήμα παρουσιάζεται η δομή Triac, η οποία αποτελείται πλέον από πέντε επαφές Ρ-Ν. Στο 

αριστερό τμήμα υπάρχει μια διαδοχή ημιαγωγών Ν-Ρ-Ν-Ρ ενώ στο δεξιό μια διαδοχή ημιαγωγών 

Ρ-Ν-Ρ-Ν. Τα δύο’ τμήματα αυτά σε συνδυασμό με την πύλη (G), η οποία είναι συνδεδεμένη με ένα 

ανεξάρτητο τμήμα ημιαγωγό τύπου Ν και με τον ημιαγωγό τύπου Ρ, σχηματίζουν δύο SCR. Αυτά 

με τη σειρά τους είναι συνδεδεμένα παράλληλα και με αντίθετες φορές και επίσης έχουν ενωμένες 

τις πύλες τους. Ανάλογα με την πολικότητας της τάσης, η οποία εφαρμόζεται στα άκρα του TRIAC, 

είναι δυνατή η ενεργοποίηση του ενός ή του άλλου "SCR". 

 

 

Εικόνα 22: Δομή και λειτουργία DIAC 
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Ένα TRIAC, όπως προαναφέρθηκε, είναι μια αμφίδρομη διάταξη. Έτσι δεν έχουν νόημα οι έννοιες 

άνοδος και κάθοδος, όπως στο SCR, και γι' αυτό οι βασικοί ακροδέκτες συμβολίζονται ως Α1 και 

Α2. Η μόνη και βασική διαφοροποίηση η οποία υπάρχει μεταξύ των ακροδεκτών αυτών είναι ότι ο 

ακροδέκτης Α2 αποτελεί το σημείο αναφοράς. Ως προς αυτό εφαρμόζεται η τάση στην πύλη και ως 

προς αυτό μετράται η τάση στον ακροδέκτη Ar Με απλά λόγια, ο ακροδέκτης Α, παίζει ρόλο 

αντίστοιχο με εκείνο της καθόδου στα SCR. Για να μεταβεί ένα TRIAC από την κατάσταση OFF 

στην κατάσταση ΟΝ, η ιδιαίτερη δομή του επιβάλει εφαρμογή θετικής τάσης στην πύλη όταν ο 

ακροδέκτης Α, είναι θετικός και αρνητική όταν ο ακροδέκτης Α, είναι αρνητικός ως προς τον Α2. 

Ένα TRIAC επανέρχεται στην κατάσταση OFF όταν το ρεύμα το οποίο το διαρρέει γίνεται 

μικρότερο του ρεύματος συγκράτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 23: Δομή και λειτουργία TRIAC 
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4 Μελέτη ηλεκτρικών κινητήρων 
 

Για να επιλεχθεί ο AC κινητήρας 230V τύπου universal ως κύριο εξάρτημα περιστροφής του άξονα 

της βάσης χρειάστηκε να μελετηθούν όλες οι βασικές αρχές των ηλεκτρικών κινητήρων, ώστε να 

διαπιστωθεί η ορθότητα της επιλογής του. Συνεπώς, μεταβλητές όπως η ροπή και η ταχύτητα 

περιστροφής θα αποτελέσουν τα σημαντικότερα  κριτήρια. 

 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν πλήρως οι δυνατότητες και οι εφαρμογές τους, μελετώντας σε 

βάθος την λειτουργία τους. 

 

Οι δυο βασικές κατηγορίες κινητήρων, σύμφωνα με την τροφοδοσία τους, είναι οι: 

 

i. Κινητήρες συνεχούς ρεύματος  (Σ.Ρ.) 

ii. Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.) 

 

Στις παρακάτω ενότητες αναλύονται τόσο οι βασικές αρχές τους, όσο και οι υποκατηγορίες τους. 

 

 

 

 

4.1 Κινητήρες Συνεχούς Ρεύματος 

 
Οι μηχανές Σ.Ρ. που λειτουργούν ως κινητήρες, ονομάζονται κινητήρες Σ.Ρ. Η ίδια ηλεκτρική 

μηχανή είναι δυνατόν να λειτουργεί τόσο ως γεννήτρια, όσο και ως κινητήρας, γεγονός που 

προσδιορίζεται αποκλειστικά από τη φορά ροής της ισχύος. 

 

Στις βιομηχανικές χώρες, οι ηλεκτρικοί κινητήρες καταναλώνουν περίπου το 65% της συνολικής 

διαθέσιμης ενέργειας. Το 8% αυτής της κατανάλωσης οφείλεται σε κινητήρες Σ.Ρ., που 

χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα ελεγχόμενης λειτουργίας. Το υπόλοιπο, μεγαλύτερο 

μέρος της ενέργειας, καταναλώνεται από κινητήρες Ε.Ρ., που λειτουργούν συνήθως με μη 

ελεγχόμενες ταχύτητες περιστροφής. Τα συστήματα Σ.Ρ. είναι ακόμη αναντικατάστατα στα 

επιβατικά αυτοκίνητα, στα φορτηγά και στα αεροπλάνα. Όταν ένα όχημα διαθέτει κάποιο σύστημα 

ισχύος που τροφοδοτείται με Σ.Ρ., προφανώς χρησιμοποιεί κινητήρες Σ.Ρ. Οι κινητήρες αυτοί 

εμφανίζονται επίσης πολύ συχνά σε εφαρμογές όπου απαιτούνται μεγάλες μεταβολές στην 

ταχύτητα περιστροφής. Σε τέτοιες εφαρμογές ελέγχου της ταχύτητας οι κινητήρες Σ.Ρ. είναι 

πραγματικά αξεπέραστοι. Ακόμη και όταν δεν είναι διαθέσιμη μια πηγή Σ.Ρ., συνήθως 

χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί ανορθωτές ή κυκλώματα μετατροπής σταθερής συνεχούς τάσης, σε 

συνεχή τάση μεταβλητής τιμής. 

 

 

4.1.1 Αρχή λειτουργίας 

 
Όταν ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο, 

αναπτύσσεται σ' αυτόν από το μαγνητικό πεδίο δύναμη που τείνει να τον κινήσει προς ορισμένη 

κατεύθυνση. Η δύναμη αυτή είναι η συνισταμένη των δυνάμεων Laplace, στις οποίες υπόκεινται τα 

ελεύθερα ηλεκτρόνια, τα οποία κινούνται μέσα στον αγωγό. 
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Το μέγεθος της δύναμης αυτής είναι ανάλογο προς: 

i. Τη μαγνητική επαγωγή (Β) του πεδίου (σε Τ). 

ii. Την ένταση του ρεύματος (I), που διαρρέει τον αγωγό (σε Α). 

iii. Το μήκος του αγωγού (h), ο οποίος βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο  

iv. Τη γωνία (α), την οποία σχηματίζουν οι διευθύνσεις του αγωγού και του πεδίου. 

 

Το μέτρο της δύναμης (F) που ασκείται στον αγωγό δίνεται από τη σχέση: 

 

 

 
 

4.1.2 Λειτουργία σε κενό (χωρίς φορτίο) 

 

Ένας κινητήρας λειτουργεί σε κενό, όταν στον άξονα του δεν συνδέεται κανένα φορτίο. Στην 

περίπτωση αυτή, η συνισταμένη των δυνάμεων, που ασκούνται στους αγωγούς του επαγώγιμου, 

έχει να υπερνικήσει μόνο την αντίσταση των τριβών του κινητήρα. Επομένως, η ένταση IT που 

απορροφά ο κινητήρας από την πηγή κατά τη λειτουργία του σε κενό είναι πολύ μικρή, σε 

σύγκριση με την ένταση που απορροφά ο κινητήρας, όταν εργάζεται με φορτίο. 

 

 

 4.1.3 Αντιηλεκτρεγερτική δύναμη (ΑΗΕΔ) 

 

Όταν το επαγωγικό τύμπανο του κινητήρα τροφοδοτηθεί με ρεύμα, αρχίζει και στρέφεται μέσα στο 

μαγνητικό πεδίο των πόλων. Όμως, καθώς αυτό στρέφεται μέσα στο σταθερό μαγνητικό πεδίο, 

γεννιέται στους αγωγούς του Ηλεκτρεγερτική Δύναμη (ΗΕΔ). Αυτή η ΗΕΔ είναι επαγωγικό 

δημιούργημα και σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz (Λεντς) αντιτίθεται προς την τάση της πηγής 

και αποτελεί μια ΑΗΕΔ. Για να διατηρηθεί το ρεύμα στο επαγώγιμο και να συνεχισθεί η κίνηση 

πρέπει η τάση που εφαρμόζεται στον κινητήρα, δηλαδή η τάση της πηγής U, να έχει την ικανότητα 

να υπερνικήσει αυτή την ΑΗΕΔ, καθώς και την πτώση τάσης που οφείλεται στις ωμικές 

αντιστάσεις των αγωγών, των επαφών και των ψηκτρών. 

 

Η σχέση που επαληθεύει τα παραπάνω είναι: 

 

   

 

Όπου, 

  U: τάση της πηγής (σε V) 

 Εα: αναπτυσσόμενη ΑΗΕΔ (σε V) 

 IT: ένταση του ρεύματος του επαγώγιμου (σε Α) 

 RT: σύνολο των αντιστάσεων του επαγώγιμου (σε Ο). 

 

Στους πραγματικούς κινητήρες Σ.Ρ. που το επαγωγικό τους τύμπανο έχει πολλές σπείρες 

συνδεδεμένες σε σειρά, οι ΑΗΕΔ όλων των σπειρών προστίθενται και αποτελούν την ΑΗΕΔ Εα του 

κινητήρα. Το μέγεθός της υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

   

 

 

Όπου, 

  κ: σταθερό μέγεθος που θα εξηγηθεί παρακάτω   

 Φ: μαγνητική ροή (σε Vs) κάθε μαγνητικού πόλου 
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 n: ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα (σε rpm). 

 

 

4.1.4 Εκκίνηση των κινητήρων Σ.Ρ. 

 
Κατά τη στιγμή της εκκίνησης, ο δρομέας δεν περιστρέφεται και επομένως δεν αναπτύσσεται 

ΑΗΕΔ Εα μέσα στους αγωγούς. Έτσι το μόνο εμπόδιο στην αύξηση του ρεύματος είναι η 

αντίσταση του τυλίγματος η οποία όμως είναι πολύ μικρή, συνήθως μικρότερη του 1 Ο. Το ρεύμα, 

κατά τη στιγμή της εκκίνησης, είναι μέγιστο, αφού ισχύει η σχέση: 

 

 

 

 

 

Το ρεύμα αυτό είναι ικανό να προκαλέσει βλάβη, όχι μόνο στην εγκατάσταση αλλά και στον 

κινητήρα. 

 

Για να αποφύγουμε το πρόβλημα αυτό τοποθετούμε σε σειρά προς το επαγωγικό τύλιγμα μια 

μεταβλητή αντίσταση (ροοστάτης) R (ή εκκινητής). Ο ρόλος του εκκινητή είναι να μειώνει 

προσωρινά την εφαρμοσμένη τάση στους ακροδέκτες του κινητήρα. Το ρεύμα εκκίνησης δεν 

λαμβάνει επικίνδυνες εντάσεις και η εκκίνηση γίνεται ομαλά και με διαρκώς αυξανόμενη ταχύτητα 

του κινητήρα. Όταν η ταχύτητα του κινητήρα αυξάνει, τόσο η αντίσταση του εκκινητή μειώνεται, 

μέχρις να τεθεί εκτός κυκλώματος, όταν πλέον ο κινητήρας θα έχει φτάσει στην κανονική ταχύτητα 

περιστροφής. 

 

Κατά το στάδιο της εκκίνησης ισχύει η σχέση: 

 

 

 

 

Είναι προφανές ότι ο εκκινητής R έχει τη μέγιστη τιμή. 

 

 

4.1.5 Ροπή στρέψης των κινητήρων 

 
Σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας των κινητήρων, οι αναπτυσσόμενες στους αγωγούς δυνάμεις 

σχηματίζουν ζεύγος δυνάμεων, το οποίο ασκεί ροπή στρέψης, με αποτέλεσμα το πλαίσιο να 

στραφεί. Ειδικότερα, ροπή δύναμης (F) ως προς άξονα καλείται το γινόμενο της δύναμης επί την 

απόστασή αυτής από τον άξονα (βραχίων), δίνεται δε από τη σχέση: 

 

 

 

όπου  T: ροπή (σε Nm) 

 r: απόσταση δύναμης από τον άξονα (σε m) 

 F: δύναμη (σε Ν). 

 

Η ροπή (Τ) που ασκείται σε ένα πραγματικό κινητήρα Σ.Ρ. δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 
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Όπου, 

  Ρ: αριθμός των ζευγών των μαγνητικών πόλων της μηχανής 

 S: αριθμός των στοιχείων του τυλίγματος 

 W: αριθμός των αγωγών του στοιχείου α: αριθμός των ζευγών των παράλληλων κλάδων 

 Φ: μαγνητική ροή (σε Vs) κάθε μαγνητικού πόλου και 

 Ιτ: ένταση (σε Α)του ρεύματος του τυμπάνου. 

 

Την παραπάνω σχέση μπορούμε να τη γράψουμε και ως εξής: 

 

 

 

 

Όπου κ1 είναι σταθερό μέγεθος για κάθε μηχανή, και ισχύει: 

 

 

 

 

4.1.6 Λειτουργία κινητήρων με φορτίο 

 

Όταν στον άξονα του κινητήρα είναι συνδεδεμένο μηχάνημα ή συσκευή, τότε λέμε ότι ο κινητήρας 

εργάζεται με φορτίο. Σε αυτήν την περίπτωση η ηλεκτρική ισχύς που απορροφά από το δίκτυο 

εξαρτάται από το φορτίο και μεταβάλλεται αυτόματα, ανάλογα με τις μεταβολές του φορτίου. 

Δηλαδή, όταν το φορτίο μεγαλώνει, μεγαλώνει και η ηλεκτρική ισχύς που απορροφά ο κινητήρας 

και όταν το φορτίο μικραίνει, μικραίνει και η ηλεκτρική ισχύς. 

 

Αυτό είναι εύκολο να φανεί από τους παρακάτω συλλογισμούς. Η ένταση που απορροφά το 

επαγωγικό τύμπανο του κινητήρα δίνεται από τη σχέση: 

 

 

 

 

Όταν ο κινητήρας φορτιστεί, δηλαδή όταν αρχίσει να παρέχει μηχανική ισχύ σε κάποιο μηχάνημα, 

η ταχύτητα περιστροφής του θα ελαττωθεί λίγο. Με την ελάττωση της ταχύτητας θα ελαττωθεί και 

η ΑΗΕΔ του κινητήρα, όπως φαίνεται από τη σχέση: 

 

   

 

 

Ελάττωση όμως της Εα σημαίνει αύξηση της έντασης (Ιτ).Όταν αυξηθεί η ένταση, η ροπή (Τ) του 

κινητήρα αυξάνεται αφού: 

 

 

  

 

Δηλαδή με τη μικρή ελάττωση της ταχύτητας (η), έχουμε αύξηση της κινητήριας ροπής (Τ). Η 

ελάττωση της ταχύτητας θα σταματήσει, μόλις η ροπή (Τ) γίνει ίση με τη ροπή του φορτίου και τις 

απώλειες του κινητήρα. 

 

Κάθε μεταβολή του μηχανικού φορτίου θα συνεπάγεται, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, 

αντίστοιχη αυτόματη μεταβολή της έντασης (Ιτ) και συνεπώς και στην ισχύ που ο κινητήρας 

απορροφά από το δίκτυο. 
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4.1.7 Ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής 

 
Σημαντικό πλεονέκτημα των κινητήρων Σ.Ρ. σε σύγκριση με τους κινητήρες Ε.Ρ. είναι το γεγονός 

της εύκολης ρύθμισης των στροφών. 

 

Ο αριθμός στροφών ανά λεπτό (n) στους κινητήρες Σ.Ρ. μπορεί να μεταβάλλεται με δυο βασικούς 

τρόπους: 

 

 Ο πρώτος τρόπος είναι να διατηρήσουμε σταθερή την τάση (U) που εφαρμόζουμε στο 

επαγωγικό τύμπανο και να μεταβάλλουμε, με τη βοήθεια ενός ροοστάτη, το ρεύμα 

διέγερσης. Όταν το ρεύμα διέγερσης ελαττώνεται, τότε ο αριθμός στροφών ανά λεπτό (η) 

του κινητήρα αυξάνεται, ενώ όταν το ρεύμα διέγερσης αυξηθεί, τότε ο αριθμός στροφών 

ελαττώνεται. 

 

 Ο δεύτερος τρόπος είναι να διατηρήσουμε την ένταση διέγερσης σταθερή και να 

μεταβάλλουμε την τάση (U) του επαγωγικού τυμπάνου. 

 

Όταν η τάση (U) του τυμπάνου αυξάνεται, τότε αυξάνεται και ο αριθμός στροφών ανά λεπτό (η) 

του επαγωγικού τυμπάνου, δηλαδή μεγαλώνει η ταχύτητα περιστροφής. 

 

Τα παραπάνω δικαιολογούνται εύκολα από τις γνωστές σχέσεις: 

 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

Σημειώνουμε ότι, αν (U) και (Φ) είναι σταθερά μεγέθη και αυξηθεί η ένταση (lT) του κινητήρα, 

λόγω αύξησης του φορτίου θα έχουμε μικρή μείωση της ταχύτητας του κινητήρα και αντίστροφα. 

Αυτό συμβαίνει γιατί το γινόμενο (lTRT) είναι μικρό ποσοστό της (U) και συνεπώς οι μεταβολές 

του λίγο επηρεάζουν την ταχύτητα (n). 

 

Διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής των κινητήρων Σ.Ρ. γίνεται σήμερα μέσω 

ανορθωτικών γεφυρών με thyristor. 

 

 

4.1.8 Κινητήρες παράλληλης διέγερσης 

 

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο είναι συνδεδεμένο το τύλιγμα διέγερσης των κινητήρων Σ.Ρ., 

αυτοί διακρίνονται σε: 

 

i. Κινητήρες με ξένη διέγερση, 

ii. Κινητήρες με παράλληλη διέγερση, 

iii. Κινητήρες με διέγερση σειράς, 

iv. Κινητήρες με σύνθετη διέγερση. 
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Οι τελευταίοι, όπως και οι γεννήτριες Σ.Ρ., διακρίνονται σε κινητήρες με αθροιστική σύνθετη 

διέγερση και σε κινητήρες με διαφορική σύνθετη διέγερση. 

 

Το κύκλωμα διέγερσης ενός κινητήρα Σ.Ρ. παράλληλης διέγερσης τροφοδοτείται από το κύκλωμα 

του οπλισμού του, ενώ το αντίστοιχο κύκλωμα ενός κινητήρα ξένης διέγερσης τροφοδοτείται από 

μια ανεξάρτητη πηγή Σ.Ρ. Αν θεωρηθεί πως η τάση τροφοδοσίας ενός κινητήρα παραμένει σταθερή 

δεν υπάρχει καμία πρακτική διαφορά ανάμεσα στους δύο τύπους κινητήρων. Έτσι η ανάλυση ενός 

κινητήρα Σ.Ρ. παράλληλης διέγερσης περιλαμβάνει και την ανάλυση κινητήρα ξένης διέγερσης. 

Στο παρακάτω σχήμα  φαίνεται η συνδεσμολογία κινητήρα παράλληλης διέγερσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τη φορά περιστροφής στους κινητήρες αυτούς, μπορούμε να το 

πετύχουμε με δυο τρόπους: 

 

i. Με την αλλαγή της φοράς του ρεύματος διέγερσης, δηλαδή αλλάζοντας την πολικότητα των 

μαγνητικών πόλων, χωρίς να μεταβληθεί η φορά του ρεύματος του τυμπάνου. 

ii. Με την αλλαγή της φοράς του ρεύματος τυμπάνου, χωρίς να μεταβληθεί η πολικότητα των 

μαγνητικών πόλων. 

 

Συνήθως προτιμούμε το δεύτερο τρόπο. Είναι προφανές, ότι για να ισχύει η διαδοχή κύριων και 

βοηθητικών πόλων, είναι απαραίτητο να αλλάξει και η πολικότητα των βοηθητικών πόλων του 

κινητήρα. 

 

 

4.1.9 Κινητήρες διέγερσης σειράς 

 

Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τη φορά περιστροφής του κινητήρα, πρέπει να αλλάξουμε τη φορά του 

ρεύματος στο επαγωγικό τύμπανο και στο τύλιγμα των βοηθητικών πόλων, χωρίς να μεταβληθεί η 

φορά του ρεύματος στο τύλιγμα διέγερσης. Η αλλαγή αυτή γίνεται με την αλλαγή της 

συνδεσμολογίας των ακροδεκτών στην πινακίδα του κινητήρα. 

 

Στο σχήμα  φαίνεται η συνδεσμολογία κινητήρα διέγερσης σειράς. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24: Συνδεσμολογία κινητήρα παράλληλης διέγερσης 
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4.1.10 Κινητήρες σύνθετης διέγερσης 

 

Στο σχήμα φαίνεται η συνδεσμολογία κινητήρα (αθροιστικής) σύνθετης διέγερσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τη φορά περιστροφής του κινητήρα, σύνθετης διέγερσης πρέπει να 

αλλάξουμε τη συνδεσμολογία ώστε να αλλάξει η φορά του ρεύματος που διαρρέει το επαγωγικό 

τύμπανο και τους βοηθητικούς πόλους. Όμως η διεύθυνση των ρευμάτων τόσο στο παράλληλο 

τύλιγμα, όσο και στο τύλιγμα διέγερσης σειράς, πρέπει να είναι η ίδια όπως πρώτα. Δηλαδή είναι 

προτιμότερο να έχουμε αλλαγή φοράς στο ρεύμα τυμπάνου, παρά αλλαγή στην πολικότητα των 

μαγνητικών πόλων. 

 

 

4.2 Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος 

 

Κινητήρας Ε.Ρ. είναι κάθε μηχανή, η οποία μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική, με την 

προϋπόθεση ότι συνδέεται σε εναλλασσόμενο δίκτυο. 

Ανάλογα με την κατασκευή και με τη λειτουργία τους οι κινητήρες Ε.Ρ. χωρίζονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: 

i. Τους σύγχρονους 

ii. Τους ασύγχρονους. 

 

 

Εικόνα 25: Συνδεσμολογία κινητήρα διέγερσης σειράς 

 

Εικόνα 26: Συνδεσμολογία κινητήρα σύνθετης διέγερσης 
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4.2.1 Σύγχρονοι κινητήρες 

 

Είναι γνωστό ότι η λειτουργία ενός εναλλακτήρα μπορεί να αντιστραφεί και ο εναλλακτήρας να 

λειτουργήσει ως κινητήρας. Ένας τέτοιος κινητήρας ονομάζεται σύγχρονος, από τη σύγχρονη 

ταχύτητα περιστροφής ns = 60·f/Ρ (rpm), δηλαδή περιστρέφεται με την ταχύτητα εκείνη, με την 

οποία θα έπρεπε να περιστραφεί η ίδια μηχανή - ως εναλλακτήρας - για να παράγει ρεύμα της 

αυτής συχνότητας (f) προς το εναλλασσόμενο ρεύμα το οποίο την τροφοδοτεί. 

Οι σύγχρονοι κινητήρες χρησιμοποιούνται: 

i. Για να κινούν ορισμένα μηχανήματα.           

ii. Για να διορθώνουν τον συντελεστή ισχύος μιας εγκατάστασης. 

 

Η λειτουργία ενός σύγχρονου κινητήρα στηρίζεται στις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ 

ετερώνυμων μαγνητικών πόλων. Το σχήμα δείχνει ένα σύγχρονο κινητήρα δύο πόλων, όπου το 

μαγνητικό πεδίο του δρομέα (Βδ) παράγεται από το ρεύμα διέγερσης (Ιδ). 

Στο σχήμα φαίνεται ένας σύγχρονος κινητήρας, ο οποίος χρησιμοποιεί δυο πόλους. 

 

 

 

 

Στο στάτη της μηχανής εφαρμόζεται ένα τριφασικό σύστημα ρευμάτων, το οποίο παράγει στο 

εσωτερικό της περιστρεφόμενο ομογενές μαγνητικό πεδίο (Βσ). Έτσι, στο εσωτερικό του κινητήρα 

υφίστανται δυο πεδία που τείνουν να ευθυγραμμιστούν, όπως ακριβώς δυο μαγνητικοί ράβδοι. 

Επειδή, όμως, το πεδίο του στάτη περιστρέφεται συνεχώς, το πεδίο του δρομέα και ο ίδιος ο 

δρομέας προσπαθεί συνεχώς να τον ακολουθεί. Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία μεταξύ των δύο 

πεδίων, τόσο μεγαλύτερη είναι η ροπή που ασκεί στο δρομέα το μαγνητικό πεδίο του. 

Αυτή ακριβώς είναι η αρχή λειτουργίας του σύγχρονου κινητήρα. Το μαγνητικό πεδίο του δρομέα 

“κυνηγάει” συνεχώς το πεδίο του στάτη, χωρίς ποτέ να καταφέρνει να το φτάσει. 

 

 

Εικόνα 27: Μορφή σύγχρονου κινητήρα 
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4.2.2 Ασύγχρονοι κινητήρες 

Ονομάζονται ασύγχρονοι κινητήρες, επειδή δεν κινούνται με τη σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής, 

όπως οι σύγχρονοι κινητήρες, αλλά με διαφορετική ταχύτητα. 

 

Οι ασύγχρονοι κινητήρες διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες 

i. Στους επαγωγικούς, που είναι οι: 

a. δακτυλιοφόροι (μονοφασικοί ή πολυφασικοί) κινητήρες, 

b. κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα ή κινητήρες κλωβού (μονοφασικοί ή 

πολυφασικοί) 

Οι μονοφασικοί κινητήρες διακρίνονται σε: 

1)  αντίστασης                                                                                   

2)  βραχυκυκλωμένων σπειρών στο στάτη και 

3)  πυκνωτή (εκκίνησης – λειτουργίας) 

ii. Στους  κινητήρες με συλλέκτη, που είναι οι: 

a. κινητήρες σειράς 

b. κινητήρες “Γιουνιβέρσαλ” (Universal) 

c. κινητήρες αντίδρασης (ή απωστικοί κινητήρες). 

 

 

4.3 Ασύγχρονοι Μονοφασικοί Κινητήρες 

 

Η αρχή λειτουργίας των Α.Μ.Κ. βασίζεται στη δημιουργία στρεφόμενου Μ.Π. από δύο τυλίγματα, 

κατάλληλα μετατοπισμένα μεταξύ τους και διαπιστώθηκε τυχαία, ύστερα από κάποια βλάβη 

(διακοπή) μιας φάσης κατά τη λειτουργία των Α.Τ.Κ. Πραγματικά, αν σ' έναν Α.Τ.Κ. διακοπεί, όταν 

είναι, σε λειτουργία, η μια φάση, ο κινητήρας εξακολουθεί να λειτουργεί, φυσικά με μειωμένη ισχύ. 

Στην περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα από τη σύνδεση των φάσεων που φαίνονται στο σχήμα , ο 

Α.Τ.Κ. λειτουργεί ουσιαστικά με ένα μονοφασικό τύλιγμα στο στάτη του. Αν όμως τον 

σταματήσουμε και θελήσουμε να τον θέσουμε ξανά σε λειτουργία (με τις δύο τους φάσεις σαν μία) 

θα διαπιστώσουμε ότι δεν ξεκινά. Αυτό οφείλεται στο ότι με μια ή δύο φάσεις, δεν δημιουργείται 

στρεφόμενο Μ.Π., αλλά απλά εναλλασσόμενο. Ο κινητήρας ξεκινά πάλι, αν με το χέρι μας ή άλλη 

ειδική διάταξη, του δώσουμε μια αρχική ώθηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28: Σύνδεση των φάσεων σε Α.Μ.Κ 
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4.3.1 Α.Μ.Κ. με αντίσταση 

 

Οι Α.Μ.Κ. με αντίσταση έχουν σχετικά μικρή ροπή εκκίνησης και αρκετό θόρυβο κατά τη 

λειτουργία τους, αλλά είναι πολύ φθηνοί. Η ισχύς τους δεν ξεπερνά τα 3/4ΗΡ (1HP=736W) και 

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που δεν απαιτούν μεγάλες ροπές εκκίνησης (ή λειτουργούν με 

θόρυβο), όπως μηχανές γραφείου, ανεμιστήρες, φυσητήρες, φυγοκεντρικές αντλίες, πλυντήρια, 

ηλεκτροκίνητα εργαλεία, καυστήρες, συμπιεστές κ.α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Α.Μ.Κ. με πυκνωτή 

 

Οι Α.Μ.Κ. με πυκνωτή κατασκευάζονται για μεγαλύτερες ισχείς (μέχρι 3HPs2kW), είναι όμως πιο 

ακριβοί απ' τους κινητήρες με αντίσταση και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που είναι απαραίτητη 

η μεγάλη ροπή εκκίνησης, όπως π.χ. οι αεροσυμπιεστές, οι αντλίες, οι ράμπες συνεργείων 

αυτοκινήτων, τα ηλεκτρικά ψυγεία, τα κλιματιστικά μηχανήματα και άλλα τμήματα μηχανών και 

συσκευών που πρέπει να ξεκινούν με φορτίο. 

 

Στους Α.Μ.Κ. με πυκνωτή  σε σειρά με το βοηθητικό τύλιγμα και το φυγοκεντρικό                                                                              

διακόπτη συνδέεται ένας πυκνωτής, που συνήθως βρίσκεται στο πάνω μέρος του κινητήρα. Σ' 

αυτούς τα δύο τυλίγματα είναι ρυθμισμένα έτσι, ώστε να παρουσιάζουν διαφορά φάσης ακριβώς 

90ο, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ μεγάλη ροπή εκκίνησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 29: Μορφή του Α.Μ.Κ. με αντίσταση 

 

 
Εικόνα 30: Μορφή του Α.Μ.Κ. με πυκνωτή 
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4.3.3 Α.Μ.Κ. με βραχυκυκλωμένες σπείρες στο στάτη 

 
Οι Α.Μ.Κ. με βραχυκυκλωμένες σπείρες στο στάτη έχουν τη μικρότερη ροπή εκκίνησης και το 

μικρότερο βαθμό απόδοσης απ' όλους τους μονοφασικούς κινητήρες, είναι όμως πολύ φθηνοί και 

δεν παρουσιάζουν τακτικά βλάβες. Χρησιμοποιούνται σε οικιακές συσκευές πολύ μικρής ισχύος 

(π.χ. 30W), όπως ανεμιστήρες, στεγνωτήρες μαλλιών κ.λπ. 

 

Στους Α.Μ.Κ. με βραχυκυκλωμένες σπείρες στο στάτη, η εκκίνηση, δηλ. το στρεφόμενο Μ.Π., 

επιτυγχάνεται με τη βοήθεια δύο (2) ή τριών (3) βραχυκυκλωμένων σπειρών που τοποθετούνται 

εναλλάξ στα απέναντι τμήματα δύο μαγνητικών πόλων που χωρίζονται σε δύο σκέλη (σχ. 5.7). 

Όπως είπαμε και στην αρχή, οι κινητήρες αυτοί έχουν πολύ κακό βαθμό απόδοσης. Σε μικρές όμως 

συσκευές, που δεν ενδιαφέρει πολύ η απόδοση, αποτελούν την πιο φθηνή λύση. 

 

 

4.4 Μονοφασικοί Κινητήρες με συλλέκτη 

 

Η αρχή λειτουργίας των μονοφασικών κινητήρων με συλλέκτη είναι βασικά ίδια μ' αυτή των 

κινητήρων Σ.Ρ., δηλ. βασίζεται στις δυνάμεις Laplace που αναπτύσσονται από επαγωγή στο δρομέα 

τους. Αρκεί να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που αναφέραμε παραπάνω, γιατί αλλιώς ο 

κινητήρας απορροφά μικρότερο ρεύμα, έχει λιγότερες στροφές και αναπτύσσει μικρότερη ροπή. 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την αποτελεσματική λειτουργία των 

μονοφασικών κινητήρων με συλλέκτη, εκτός από την καλύτερη κατασκευή των μερών τους (με 

καταλληλότερα σιδηροελάσματα), χρησιμοποιούνται και επιπλέον εξαρτήματα, όπως π.χ. 

μηχανισμός μετάθεσης ψηκτρών. Στην περίπτωση αυτή ο συλλέκτης είναι ειδικής κατασκευής και 

οι ψήκτρες είναι βραχυκυκλωμένες μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να μετακινούνται ταυτόχρονα. 

Η αρχή λειτουργίας ενός τέτοιου κινητήρα, που η ταχύτητά του μπορεί να μεταβληθεί σε πολύ 

μεγάλα όρια, περιγράφεται με τη βοήθεια του σχήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν τα τυλίγματα των πόλων τροφοδοτηθούν με μονοφασικό Ε.Ρ., στα τυλίγματα του δρομέα 

επάγονται ρεύματα με φορά τέτοια, ώστε απέναντι απ' το βόρειο πόλο του στάτη να δημιουργείται 

βόρειος πόλος στο δρομέα. 

 

Στη θέση α, όπου οι ψήκτρες βρίσκονται στην ουδέτερη ζώνη, το τύλιγμα του επαγωγικού 

τυμπάνου δεν διαρρέεται από ρεύμα, γιατί στους μισούς αγωγούς επάγεται Η.Ε.Δ. αντίθετη απ' ότι 

στους άλλους μισούς και, λόγω της βραχυκύκλωσης, αλληλοεξουδετερώνονται. Το μοναδικό Μ.Π. 

είναι τότε αυτό του στάτη, που από μόνο του δεν μπορεί να μας δώσει κίνηση. 

 

Μετατοπίζοντας τις ψήκτρες στη θέση β, στο τύλιγμα του επαγωγικού τυμπάνου δημιουργείται ένα 

 
Εικόνα 31: Αρχή λειτουργίας Μονοφασικών Κινητήρων με συλλέκτη 
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ρεύμα και ασκείται μια δύναμη μεταξύ του Μ.Π. των πόλων και του δρομέα, τα οποία σχηματίζουν 

μεταξύ τους γωνία α. Η δύναμη αυτή μένει πάντα με την ίδια φορά, γιατί σε κάθε εναλλαγή του 

ρεύματος του στάτη αλλάζει φορά και το επαγωγικό ρεύμα του δρομέα. 

 

Στη θέση γ έχουμε το μέγιστο ρεύμα του επαγώγιμου, αλλά δεν δημιουργείται ροπή στρέψης γιατί 

τα Μ.Π. του στάτη και του δρομέα είναι αντίθετα. Η θέση αυτή λέγεται θέση βραχυκύκλωσης. 

 

Η φορά εκκίνησης του κινητήρα εξαρτάται απ' τη φορά της αρχικής μετατόπισης των ψηκτρών ως 

προς τον άξονα των πόλων. Αντίθετες μετατοπίσεις δίνουν αντίθετες φορές εκκίνησης (θέσεις β και 

δ). 

 

Η ταχύτητα περιστροφής των κινητήρων αυτών μπορεί να μεταβληθεί σε πολύ μεγάλα όρια, δηλ. 

ουσιαστικά από μηδέν στροφές μέχρι τις μέγιστες που παρουσιάζονται κοντά στη θέση 

βραχυκύκλωσης, όπου έχουμε και τη μέγιστη ροπή στρέψης. 

 

Οι μονοφασικοί κινητήρες με συλλέκτη διακρίνονται βασικά σε: 

i. Κινητήρες Σειράς 

ii. Κινητήρες Γιουνιβέρσαλ (Universal) 

iii. Κινητήρες Αντίδρασης 

 

 

4.4.1 Μονοφασικοί κινητήρες σειράς 

 

Οι μονοφασικοί κινητήρες σειράς κατασκευάζονται για μεγάλες σχετικά ισχείς και τάσεις, έχουν 

καλή προσαρμογή στις μεταβολές του φορτίου και λειτουργούν συνήθως με μικρότερες 

συχνότητες. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την κίνηση ηλεκτρικών οχημάτων και βαρούλκων, στα 

ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ. 

 

Η χρήση τους (στην ηλ. έλξη κυρίως) με μειωμένη συχνότητα, όπως π.χ. 16 2/3Hz στην Ευρώπη 

και 25Hz στην Αμερική, οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι στην εκκίνηση ή σε χαμηλές στροφές 

λειτουργούν με πολύ καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη ροπή εκκίνησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στους κινητήρες σειράς η ρύθμιση των στροφών επιτυγχάνεται με μεταβολή της τάσης εισόδου 

(όπως και στους κινητήρες Σ.Ρ. σειράς) που γίνεται, ανάλογα και με τον τρόπο εκκίνησης, μέσω 

ρυθμιζόμενου Μ/Σ, ρυθμιστικών αντιστάσεων και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. 

 
Εικόνα 32: Μορφή του μονοφασικού κινητήρα 

σειράς 
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4.4.2 Κινητήρες Universal 
 

Οι κινητήρες Universal, που είναι παραλλαγή των κινητήρων σειράς, κατασκευάζονται για ισχύς 

μέχρι 1/2kW και λειτουργούν το ίδιο καλά τόσο στο Ε.Ρ., όσο και στο Σ.Ρ. (στο οποίο έχουν 

ταχύτητα κατά 15% μεγαλύτερη). Έχουν πολύ μεγάλες ταχύτητες περιστροφής (από 3.000 ως 8.000 

στροφές) και δίνουν μεγάλη ροπή, γι' αυτό χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου το μικρό βάρος 

και η μεγάλη ροπή είναι απαραίτητα, όπως π.χ. οι ηλεκτρικές σκούπες, τα ηλεκτρικά τρυπάνια, τα 

δισκοπρίονα, οι μηχανές προβολείς, οι ραπτομηχανές κ.α. Χρησιμοποιούνται, επίσης στη 

βιομηχανία και την υφαντουργία. 

 

Οι κινητήρες Universal, όπως είπαμε και παραπάνω, είναι μικροί μονοφασικοί κινητήρες σειράς, 

που κατασκευάζονται με μαγνητικούς πόλους που προεξέχουν, όπως φαίνεται στο αριστερό μέρος 

του σχήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στους κινητήρες Universal, όπου απαιτείται σταθερός αριθμός στροφών, χρησιμοποιούνται 

φυγοκεντρικοί ρυθμιστές ή φυγοκεντρική πέδη. Έτσι προστατεύεται και ο κινητήρας από έλλειψη 

φορτίου. (Αν οι κινητήρες σειράς μείνουν χωρίς φορτίο, αποκτούν πολλές στροφές με άμεσο 

κίνδυνο καταστροφής τους). 

 

Επίσης είναι δυνατό να ρυθμίσουμε την ταχύτητα ρυθμίζοντας την τάση με αποκοπή φάσης, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (με τη χρήση diac-triac): 

 

 

 

 

i. Ρυθμιστής τάσης 

ii. Πυκνωτής 

iii. Δίοδοι diac (4 στρωμάτων) 

iv. Ποτενσιόμετρο 

v. Τriac 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 33: Μορφή του κινητήρα Universal 

 

Εικόνα 34: Ρύθμιση ταχύτητας 

σε κινητήρα Universal 
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4.4.3 Οι κινητήρες αντίδρασης 

 

Οι κινητήρες αντίδρασης κατασκευάζονται για ισχύς από 1/2 μέχρι και 15HP σε διάφορες 

παραλλαγές και τύπους (που θα δούμε παρακάτω). Κύριο πλεονέκτημά τους είναι η μεγάλη 

δυνατότητα ρύθμισης στροφών. Έχουν όμως και πολλά μειονεκτήματα, όπως μεγάλο θόρυβο κατά 

τη λειτουργία τους, συχνή ανάγκη συντήρησης 

 

O κινητήρας αντίδρασης αποτελείται από ένα στάτη όμοιο μ' αυτόν των Α.Μ.Κ. και από ένα 

δρομέα ίδιο μ' αυτόν των κινητήρων Σ.Ρ. με συλλέκτη ειδικής κατασκευής και ψήκτρες 

βραχυκυκλωμένες μεταξύ τους. 

 

 

4.5 Κινητήρες ειδικών εφαρμογών 

 
Υπάρχουν δύο ακόμη τύποι κινητήρων – οι κινητήρες μαγνητικής αντίστασης και οι κινητήρες 

υστέρησης – οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε μερικές ειδικές εφαρμογές. Αυτοί οι κινητήρες 

διαφέρουν απ’ αυτούς ου εξετάστηκαν στις προηγούμενες κατηγορίες σε ότι αφορά την δομή του 

δρομέα, αλλά χρησιμοποιούν την ίδια σχεδίαση για τον στάτη. Όπως αναφέραμε οι επαγωγικοί 

κινητήρες μπορούν να κατασκευαστούν με μονοφασικό ή με τριφασικό στάτη. Ένας άλλος τύπος 

κινητήρα είναι ο ρηματικός κινητήρας. Αντίθετα με τους άλλους δύο, ο βηματικός κινητήρας 

απαιτεί πολυφασικό στάτη, αλλά δεν απαιτεί τριφασική πηγή ισχύος. 

 

 

4.5.1 Κινητήρες μαγνητικής αντίστασης 

 
Ο κινητήρας μαγνητικής αντίστασης (reluctance motor) είναι ένας κινητήρας που βασίζει τη 

λειτουργία του στη μαγνητική ροπή. Μαγνητικής ροπή είναι αυτή που επάγεται σε ένα σιδερένιο 

αντικείμενο (όπως μια ακίδα), όταν κάποιο εξωτικό μαγνητικό πεδίο αναγκάζει το αντικείμενο να 

ευθυγραμμιστεί με το πεδίο. Αυτή η ροπή αναπτύσσεται επειδή το εξωτερικό πεδίο επάγει ένα 

μαγνητικό πεδίο στο σίδηρο του αντικείμενου και μεταξύ των δύο πεδίων εμφανίζεται ροπή που 

στρέφει το αντικείμενο, ώστε να ευθυγραμμιστεί με το εξωτερικό πεδίο. 

 

Ο απλός σύγχρονος κινητήρας δεν διαθέτει ροπή εκκίνησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 

μπορεί να ξεκινήσει μόνος του. Ένας αυτοεκκινούμενος κινητήρας μαγνητικής αντίστασης, που 

λειτουργεί με την σύγχρονη ταχύτητα μέχρι να ξεπεραστεί η μέγιστη μαγνητική ροπή, μπορεί να 

κατασκευαστεί με τη διαμόρφωση του δρομέα ενός επαγωγικού κινητήρα, όπως φαίνεται στο 

σχήμα. Αρκετές φορές ο κινητήρας αυτός αναφέρεται και ως σύγχρονος επαγωγικός κινητήρας. 

Ένα άλλο είδος κινητήρα μαγνητικής αντίστασης είναι και ο synchrospeed, όπου επιτυγχάνεται 

αύξηση της μέγιστης μαγνητικής ροπής του κινητήρα κατά 150% πάνω από την ονομαστική ροπή 

σε σύγκριση με τους συμβατικούς κινητήρες μαγνητικής αντίστασης. 

 

 

4.5.2 Κινητήρες υστέρησης 

 

Ένας άλλος κινητήρας ειδικών εφαρμογών αξιοποιεί το φαινόμενο της υστέρησης (hysteresis 

motor) για την παραγωγή μαγνητικής ροπής. Ο δρομέας ενός κινητήρα υστέρησης είναι ένας λείος 

κύλινδρος χωρίς οδοντώσεις, προεξοχές και τυλίγματα. Ο στάτης του κινητήρα μπορεί να είναι 

μονοφασικός ή τριφασικός. Αλλά στην περίπτωση που είναι μονοφασικός, θα πρέπει να 
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χρησιμοποιείται κάποιος μόνιμα συνδεδεμένος πυκνωτής με βοηθητικό  τύλιγμα για την παραγωγή 

όσο το δυνατό ομαλότερο μαγνητικού πεδίου, ώστε να ελαττώνονται δραστικά οι απώλειες στον 

κινητήρα. 

 

4.5.3 Βηματικοί κινητήρες 

 
Ο βηματικός κινητήρας (stepper motor) είναι ένας ειδικός σύγχρονος κινητήρας που σχεδιάζεται  

ώστε να στρέφεται κατά ένα συγκεκριμένο αριθμό μοιρών για κάθε ηλεκτρικό παλμό που λαμβάνει 

στην μονάδα ελέγχου του. Τυπικά βήματα είναι τα βήματα 7,5  και 15 μοίρες ανά παλμό.  Αυτοί οι 

κινητήρες χρησιμοποιούνται σε πολλά εξαρτήματα ελέγχου, λόγω της μεγάλης ακρίβειας. 

 

Η κατασκευή ενός κινητήρα με μικρότερο βήμα γίνεται εύκολα με την αύξηση του αριθμού των 

πόλων. Η μηχανική γωνία (σε μοίρες) που αντιστοιχεί σε μια δεδομένη ηλεκτρική γωνία σε μοίρες 

είναι: 

   

 

 

 

4.5.4 Κινητήρες συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες. 

 
Οι συμβατικοί κινητήρες συνεχούς ρεύματος χρησιμοποιούνται κατά παράδοση σε εφαρμογές όπου 

διατίθενται πηγές συνεχούς ρεύματος, όπως αεροσκάφη και αυτοκίνητα. Ωστόσο, αυτού του είδους 

οι κινητήρες παρουσιάζουν ορισμένα μειονεκτήματα. Το κυριότερο μειονέκτημα είναι ο 

σπινθηρισμός και η φθορά της ψήκτρας. 

 

Οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες (brushless dc motors) χρησιμοποιούνται σε 

εφαρμογές που απαιτείται μεγάλη διάρκεια ζωής, και ταυτόχρονα χαμηλά επίπεδα θορύβου. 

Χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά βηματικών κινητήρων κινητήρων και διαθέτουν και ένα 

ηλεκτρονικό κύκλωμα διακοπής. Επίσης, σημαντικό τμήμα αποτελεί και ένας αισθητήρας θέσης 

δρομέα. 
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5 Αεροσήραγγες 
 
Οι μετρήσεις της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκαν σε  αεροσήραγγα, και για 

αυτό το σκοπό θεωρήθηκε σημαντικό να μελετηθούν οι τύπου των αεροσηραγγών, οι οποίοι είναι 

κοινοί για όλα τα ρευστομηχανικά συστήματα. 

 

 
5.1 Τύποι αεροσήραγγας 

Οι αεροσήραγγες μπορούν να καταταγούν σε κατά τέσσερις τρόπους, βάσει 

τον παρακάτω κριτηρίων: 

 

 την ταχύτητα ροής στην περιοχή των μετρήσεων 

 τις δυνατότητες εκτέλεσης διάφορων πειραμάτων 

 τον τύπο του τμήματος δοκιμών 

 τον τύπο του κυκλώματος, όπου κινείται ο αέρας στην εγκατάσταση της αεροσήραγγας. 

 

 

5.1.1 Αεροσήραγγες ανάλογα µε την ταχύτητα των μετρήσεων 

 
Σε αυτή την κατηγορία αεροσηράγγων ανήκουν οι υποηχητικές, οι διηχητικές, οι υπερηχητικές και 

οι υπέρ-υπερηχητικές σήραγγες. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι σήραγγες χαμηλής ταχύτητας 

µμέχρι 70 ή 80 m/s. Ο αέρας µπορεί να θεωρηθεί ασυµπίεστος και οι σήραγγες υψηλής 

υποηχητικής ταχύτητας όπου αναπτύσσονται ταχύτητες µεγαλύτερες από τις προηγούμενες, αλλά ο 

αριθµός Mach είναι µικρότερος από 0,9. Στις διηχητικές σήραγγες ο αριθµός Mach είναι µεταξύ 

0,9 και 1,2, στις υπερηχητικές από 1,2 έως 5 και στις υπέρ-υπερηχητικές ο αριθµός Mach είναι 

πάνω από 5.  

 

 

5.1.2 Αεροσήραγγες ανάλογα µε την δυνατότητα εκτέλεσης πειραµάτων 

 
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι αεροδυναµικές σήραγγές και οι αεροσήραγγες ρυθµιζόµενων 

συνθηκών ή περιβαλλοντικές κλιµατολογικές. Οι αεροδυναµικές σήραγγες µπορούν να κάνουν 

καλή προσομοίωση του πεδίου ροής του αέρα γύρω από το αεροδυναμικό σώμα, για µετρήσεις και 

µμεταβολές που γίνονται στις συνθήκες είτε της σήραγγας, είτε στον ελεύθερο χώρο κίνησης του 

σώματος (αεροσκάφος, αυτοκίνητο τρένο). Οι περιβαλλοντικές σήραγγες είναι εγκαταστάσεις όπου 

παράλληλα µε τη σχετικά µεγάλη ακρίβεια της προσοµοίωσης του αεροδυναµικού πεδίου, ο αέρας 

που κυκλοφορεί µπορεί να αποκτήσει την επιθυµητή θερµοκρασία και υγρασία. Σκοπός είναι η 

προσομοίωση της βροχής, της επίδρασης του ήλιου και γενικά των ατμοσφαιρικών συνθηκών (π.χ. 

θερµοκρασιακή αναστροφή). Είναι προφανές ότι η διαφορά µεταξύ των δύο αυτών τύπων 

σηράγγων (εκτός από τον εξοπλισμό) βρίσκεται στο µμέγεθος του τµήµατος δοκιµών και, 

επομένως, και στο µμέγεθος της όλης εγκατάστασης. 
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5.1.3 Αεροσήραγγες ανάλογα µε τον τύπο του τµήµατος δοκιµών 

 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι αεροσήραγγες µε κλειστό και µε ανοιχτό τµήµα δοκιµών, ή 

σήραγγες ελεύθερης ροής ή τύπου Eiffel. Η κύρια διαφορά µεταξύ των δύο αυτών τύπων είναι στο 

µέγεθος του χώρου όπου γίνονται οι δοκιµές. Στον κλειστό τύπο, ο αέρας αναρροφάται µέσω του 

συλλέκτη (συγκλίνον ακροφύσιο) και παραµένει περιορισµένος, ενώ περνά µέσα από το τµήµα 

δοκιµών προς το τμήμα εξόδου. Μέσα στη σήραγγα τοποθετείται µόνο το δοκιµαζόµενο µοντέλο, 

ενώ οι παρατηρητές και τα διάφορα όργανα βρίσκονται από έξω. Στον ανοιχτό χώρο, οι 

παρατηρητές βρίσκονται έξω από το ρεύμα του αέρα, αλλά µέσα στο χώρο δοκιµών. Έτσι και όταν 

ακόµα λειτουργεί η σήραγγα, είναι δυνατή η προσέγγιση στο µοντέλο, όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

Μια καλύτερη σύγκριση των δύο αυτών τύπων τµηµάτων δοκιµών δίνει στον κλειστό τύπο τα εξής 

πλεονεκτήµατα: 

 

 Μεγαλύτερη απόδοση (µείωση των απωλειών ισχύος). 

 Καλύτερος έλεγχος της ροής του αέρα. Δεν υπάρχουν απώλειες αέρα. 

 Λιγότερος θόρυβος κατά τη λειτουργία. 

 Ικανότητα µέτρησης πιέσεων σε σηµεία των τοιχωµάτων που είναι απαραίτητες σε µερικές 

µετρήσεις δοκιµών (slotted walls). 

 Οι σήραγγες ανοιχτού τύπου είναι πάντα υποηχητικές, ενώ του κλειστού τύπου είναι 

υποηχητικές ή υπερηχητικές. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι είναι ίδια η διαµόρφωση τους 

καθώς και ο τύπος λειτουργίας τους. 

 

 

5.1.4 Αεροσήραγγες ανάλογα µε τον τύπο του κυκλώµατος 

 
Ο πρώτος βασικός τύπος αεροσήραγγας είναι η αεροσήραγγα ανοιχτού κυκλώµατος. Σε αυτό τον 

τύπο αεροσήραγγας ο αέρας ακολουθεί µία ευθεία ροή που αρχίζει από την είσοδο, περνά τον 

συγχύτη, το τµήµα δοκιµών, τον διαχύτη, το τµήµα που υπάρχει ο ανεµιστήρας και τελικά 

εκτονώνεται. Στην αεροσήραγγα µπορεί να υπάρχει ένα τµήµα δοκιµών, το οποίο είτε να µην 

περιορίζεται από στερεά όρια (ανοιχτού τύπου ή τύπου Eiffel), είτε να περιορίζεται (κλειστού 

τύπου ή τύπου Εθνικού Εργαστηρίου Φυσικής της Αγγλίας (National Physical Laboratory in 

England - NPL). 

 

Ο δεύτερος τύπος αεροσήραγγας είναι του κλειστού κυκλώµατος (τύπου Prandtl ή Gottingen). Σε 

αυτού του τύπου τις αεροσήραγγες η ροή του αέρα είναι συνεχής. Η µεγάλη πλειοψηφία των 

αεροσηράγγων κλειστού κυκλώµατος έχουν µία απλή επιστροφή, αν και έχουν κατασκευαστεί και 

αεροσήραγγες που έχουν τόσο διπλή αλλά και δακτυλιοειδή επιστροφή. Όµως, και σε αυτή την 

περίπτωση οι αεροσήραγγες κλειστού κυκλώµατος έχουν ανοιχτού ή κλειστού τύπου τµήµατα 

δοκιµών. 
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6 Raspberry Pi 
 
Το Raspberry Pi αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας εργασίας, αφού συμβάλει 

καθοριστικά τόσο στην κίνηση και τον έλεγχο του άξονα, όσο και στη συλλογή δεδομένων. Χωρίς 

το Raspberry Pi δεν θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί πρόγραμμα ελέγχου του κινητήρα και του 

αισθητήρα. Είναι ιδιαίτερα οικονομικό, παρέχει μεγάλη ευκολία χρήσης και λειτουργεί όπως ένας 

υπολογιστής, κάτι που το χρήζει ιδανικό για αξιόπιστες εφαρμογές. 

 

 

6.1 Τι είναι το Raspberry Pi 

 

To Raspberry Pi είναι ένας πλήρης υπολογιστής με μέγεθος πιστωτικής κάρτας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρά τον ελάχιστο όγκο του, το Raspberry Pi στη μεγαλύτερή του έκδοση διαθέτει τετραπύρηνο 

επεξεργαστή 1200MHz, διπύρηνη κάρτα γραφικών, 1GB RAM, τέσσερις θύρες USB, έξοδο HDMI, 

τροφοδοτείται μέσω Micro USB, και έχει 40 pins γενικής χρήσης για σύνδεση με άλλα 

ηλεκτρονικά και περιφερειακά. 

 

 

 

6.2 Πως ξεκίνησε το Raspberry Pi                                                                                                                                           

To 2006, στο πανεπιστήμιο του Cambridge, μια ομάδα εργαζομένων στο τμήμα Computer 

Laboratory ανησυχούσε για το μειωμένο ενδιαφέρον των φοιτητών στην πληροφορική, καθώς και 

 

Εικόνα 35: Raspberry Pi 3 
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τις περιορισμένες γνώσεις τους. Η ομάδα αυτή, που περιλάμβανε μεταξύ άλλων τους Eben Upton, 

Rob Mullins, Jack Lang, και Alan Mycroft, σκέφτηκε πως η λύση θα ήταν ένας εξαιρετικά μικρός 

και προσιτός υπολογιστής. Με ένα τέτοιο οικονομικό σύστημα, θα ήταν δυνατόν να διδάσκεται 

πρακτικά η πληροφορική στα σχολεία, και να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές. 

Ενώ η ομάδα σχεδίασε αρκετά αρχικά πρωτότυπα του Raspberry Pi, πρέπει να σημειωθεί πως το 

2006 υπήρχαν σημαντικοί περιορισμοί, λόγω του υψηλού κόστους και χαμηλής ισχύος των 

επεξεργαστών για κινητές συσκευές. Σταδιακά, όμως, με την κυκλοφορία του πρώτου iPhone το 

2007 και την μετέπειτα επέλαση των smartphones, το κόστος της τεχνολογίας άρχισε να μειώνεται 

αρκετά ώστε να γίνει βιώσιμη η υλοποίηση του Raspberry Pi. Το 2008, με τη συνεργασία των Pete 

Lomas και David Braben δημιουργήθηκε το φιλανθρωπικό ίδρυμα Raspberry Pi Foundation. Τρία 

χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το πρώτο Raspberry Pi, με τα Model A, Model A+ και Model Β.Τα 

μοντέλα αυτά διέθεταν επεξεργαστή ΑRMv6k στα 700 MHz, 256MB RAM, κάρτα γραφικών 

Broadcom VideoCore IV, και κατανάλωση από 1 έως 3.5 watt, ενώ η αποθήκευση των δεδομένων 

γινόταν σε κάρτες SD, SDHC και MicroSD. Μόνο το Raspberry Pi Model B, μέσα σε δύο χρόνια 

από όταν βγήκε στη μαζική παραγωγή, πούλησε πάνω από δύο εκατομμύρια κομμάτια. Στη 

συνέχεια κυκλοφόρησαν οι εκδόσεις Model B rev 2 και Model B+ με 512MB RAM. Τον Οκτώβριο 

του 2014, οι συνολικές πωλήσεις προσέγγιζαν τα 4 εκατομμύρια. Tο Φεβρουάριο του 2015 

κυκλοφόρησε το Raspberry Pi Generation 2 Model B, ανέβασε τη RAM στο 1GB και εξαπλασίασε 

την ταχύτητα του επεξεργαστή, με τον τετραπύρηνο Cortex-A7 (ARMv7), ενώ έχει διπύρηνη κάρτα 

γραφικών Broadcom VideoCoreIV. Το Νοέμβριο του 2015 κυκλοφόρησε το Raspberry Pi Zero, μία 

έκδοση με το μισό μέγεθος από το Raspberry Pi, 512MB RAM, και επεξεργαστή ARM1176JZF-S 

στα 1000MHz.  

 

 

 

Εικόνα 36: Raspberry Pi Model B 

Εικόνα 37: Raspberry Pi Zero 
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Το Raspberry Pi Generation 3 Model B κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2016. Είναι εξοπλισμένο 

με ακόμα ταχύτερο επεξεργαστή ARM Cortex-A53 στα 1200MHz, 1GB RAM και κάρτα γραφικών 

Broadcom VideoCore IV χρονισμένη στα 250MHz, συχνότητα υψηλότερη από κάθε προηγούμενη 

γενιά. 

 

 

6.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε μοντέλου είναι τα εξής: 

 

● 2 θύρες USB (μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποντίκι και πληκτρολόγιο) 

● 1 θύρα ethernet (για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο) 

● 1 κάρτα SD (παίζει το ρόλο του αποθηκευτικού μέσου, όχι μόνο για τα αρχεία σας αλλά και 

για το λειτουργικό που θα τρέξει) 

● 1 θύρα HDMI (για την σύνδεση με την οθόνη) 

● 1 αναλογική έξοδος (για τα ηχεία) 

● 1 rca video έξοδος (σε περίπτωση που δεν υπάρχει οθόνη με HDMI) 

● 1 micro usb (για την τροφοδοσία) 

 

 

6.3.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά Raspberry Pi Α 

 

Έχει τον επεξεργαστή Broadcom BCM2835 και 256ΜΒ RAM, μια usb θύρα και θύρα RCA ενώ οι 

διαστάσεις του είναι 92 x 64 x 18mm. Η μεγάλη διαφορά με τα υπόλοιπα Raspberry Pi είναι ότι δεν 

έχει ethernet. 

 

 

6.3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά Raspberry Pi Α+ 

 

Τo raspberry pi Α+ εμφανίστηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2014. Οι προδιαγραφές του παραμένουν 

περίπου οι ίδιες με το μοντέλο Α δηλαδή και αυτό το μοντέλο δεν έχει θύρα ethernet. Ο 

επεξεργαστής παραμένει ο ίδιος όπως και η μνήμη αλλά και η μια usb θύρα. 

Ωστόσο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά που το κάνουν άξιο διαφοροποίησης: 

 

● Αρχικό κόστος αγοράς $20 (η τιμή αναφέρεται στον Νοέμβριο του 2014) 

● 40 εισόδους-εξόδους γενικού σκοπού όπως στο μοντέλο Β+ 
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● Κάρτα μνήμης micro-SD 

● Καλύτερο ήχο λόγω αλλαγής των κυκλωμάτων 

● Μικρότερο μέγεθος με διαστάσεις μόλις 66 x 56 x 14mm σε σύγκριση με τον προγονό του 

που είχε διαστάσεις 92 x 64 x 18mm. 

 

Ο εμπνευστής και CEO Eben Upton ανέφερε το λόγο της εξέλιξης του μοντέλου Α μιας και 

σύντομα είχε βγει στην αγορά και το μοντέλο Β+ και δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι υπάρχουν 

πολλά έργα που ασχολούνται με τη ρομποτική και το μικρό μέγεθος αλλά και οι περισσότερες 

είσοδοι-έξοδοι γενικού σκοπού το κάνουν ιδανικό. 

 

 

6.3.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Raspberry Pi Β+ 

 

Είναι η εξέλιξη του μοντέλου Β και ονομάζεται Β+. Στα βασικά του χαρακτηριστικά παραμένει το 

ίδιο. Δηλαδή έχει τον ίδιο επεξεργαστή και την ίδια μνήμη RAM. Ωστόσο έχει τις παρακάτω 

βελτιώσεις: 

 

● 2 USB θύρες επιπλέον (συνολικά 4). Ακόμη σημαντικό είναι ότι το ρεύμα που φθάνει στις 

USB θύρες είναι πλέον μεγαλύτερο 

● Οι είσοδοι-έξοδοι γενικού σκοπού αυξήθηκαν από 26 σε 40. 

● Η SD κάρτα άλλαξε και έγινε μικρότερη σε μέγεθος 

● Έχει μικρότερη κατανάλωση η οποία κυμαίνεται από 0.5W ως 1W 

● Παρέχει καλύτερο ήχο 

 

Η θύρα που δεν συμπεριλαμβάνεται στο καινούριο μοντέλο είναι η έξοδος RCA κάτι που θεωρείται 

ότι έπρεπε να γίνει. Το μοντέλο αυτό είναι απόλυτα συμβατό με το προηγούμενο. 

 

 

6.3.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά Raspberry Pi 2 

 

Ο ιδρυτής και ο επικεφαλής του ιδρύματος του Raspberry, Eben Upton παρουσίασε το καινούριο 

Raspberry Pi 2 στις 2 Φεβρουαρίου 2015. 

Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι: 

 

● Τετραπύρηνος επεξεργαστής 
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● Διπλάσια μνήμη 

● Αρχική τιμή 25 λίρες και στην Ελλάδα περίπου 40 ευρώ (η τιμή αυτή αναφέρεται στο 

Φεβρουάριο του 2015). 

  

Το πρώτο κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει αλλάξει ο επεξεργαστής και είναι ο BCM2836, ο 

οποίος είναι τετραπύρηνος και είναι στα 900MHz. Επίσης η cache του επεξεργαστή ήταν 16KB και 

αναβαθμίστηκε σε 32KB. Αυτό αυτόματα δίνει αρκετή δύναμη έτσι ώστε να βελτιωθούν 

λειτουργίες όπως η περιήγηση στο διαδίκτυο και να υπάρχουν πολλές παράλληλες λειτουργίες 

(multithread), όπως για παράδειγμα στον έναν επεξεργαστή να τρέχει το γραφικό περιβάλλον και 

στον άλλον η επεξεργασία των δεδομένων από την sd κάρτα. Επίσης διπλασιάστηκε η μνήμη RAM 

η οποία είναι πλέον 1GB και εξαπλασιάστηκε η ταχύτητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια ακόμη σημαντική διαφορά είναι ότι η αρχιτεκτονική του νέου επεξεργαστή είναι ARMv7, η 

οποία επιτρέπει να δημιουργηθούν διανομές λειτουργικού συστήματος όπως Ubuntu και όλα τα 

λειτουργικά που μπορεί να έχει ένας επεξεργαστής ARM. Όσον αφορά τη συμβατότητα, οι είσοδοι-

έξοδοι γενικού σκοπού παραμένουν οι ίδιες. Επίσης έχει 4 θύρες USB οι οποίες όμως παρέχουν 

περισσότερο ρεύμα και είναι δυνατόν να συνδεθούν συσκευές που έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις 

σε ρεύμα. 

 

 

6.3.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά Raspberry Pi 3 

 

Το Raspberry Pi 3 "χτίζει" πάνω στην επιτυχία του δημοφιλούς Pi 2, και προσθέτει σε αυτό 

χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδιαίτερα δελεαστικό. 

 

● Είναι το πρώτο μηχάνημα της σειράς στα 64-bit 

● Διαθέτει ενσωματωμένο Wi-Fi και ενσωματωμένο Bluetooth 

 

Εικόνα 38: Raspberry Pi 2 
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● Στη θέση του επεξεργαστή είναι το τετραπύρηνο chip ARM Cortex A53 στο 1,2 GHz, το 

οποίο είναι 50% ταχύτερο από αυτό στο Raspberry Pi2 

● Η μνήμη RAM είναι επίσης 1GB, αλλά χρονίζει στα 900MHz, αντί στα 450MHz 

● Ταχύτερα είναι και τα γραφικά VideoCore IV στα 400MHz πλέον, αντί στα 250MHz 

● Ενσωματωμένα είναι Bluetooth 4.1 και WiFi 802.11n 

● Η τιμή του είναι περίπου 34 ευρώ (αναφέρεται στον Φεβρουάριο του 2016). 

 

 

6.4 Περιφερειακά και είσοδοι-έξοδοι γενικού σκοπού 

Εκτός από τις γνωστές θύρες USB, δικτύου και HDMI, το Raspberry Pi προσφέρει και χαμηλού 

επιπέδου διεπαφές (low level interfaces), οι οποίες σκοπό έχουν να προσφέρουν σύνδεση με 

ολοκληρωμένα κυκλώματα (chip) και μονάδες υποσυστημάτων (subsystem modules). Αυτά τα 

GPIO (General Purpose I/O - Είσοδοι / Έξοδοι Γενικών Καθηκόντων) δίνουν σήμα στα 2x13 ή 2x 

20 pins (αναλόγως το μοντέλο) τα οποία συμπεριλαμβάνουν SPI, I2C, serial UART, 3V3 και 5V 

τάση. Αυτές οι διεπαφές δεν είναι plug and play αλλά θέλουν προσοχή για την αποφυγή λάθος 

τοποθέτησης καλωδίων σε αυτές. Υπάρχουν και θύρες οι οποίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί από 

λογισμικό, όπως οι υποδοχές εύκαμπτου καλωδίου με CSI (Camera Serial Interface - Σειριακή 

διεπαφή Κάμερας), DSI (Display Serial Interface - Σειριακή Διεπαφή Προβολής) και σειριακή 

σύνδεση μέσα στο σύνδεσμο HDMI ο οποίος καλείται CEC (Consumer Electronics Control - 

Έλεγχος ηλεκτρονικών ευρείας κατανάλωσης). 

Η κεφαλή παρέχει 5V στο pin2 και 3.3V στο pin1. Η τροφοδοσία των 3.3V περιορίζεται στα 50mA. 

Η τροφοδοσία των 5V αντλεί ρεύμα απευθείας από το τροφοδοτικό microUSB, οπότε χρησιμοποιεί 

ότι έχει περισσέψει από την πλακέτα, αφού αυτή έχει πάρει το μερίδιο της. 

Μια σειρά κεφαλής περιέχει 20 pins (σε όλα τα νεότερα μοντέλα), εκ των οποίων τα 17 μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως είσοδοι-έξοδοι. Το πρώτο pin είναι αυτό της τροφοδοσίας, ενώ τα GPIO 14 

και 15 είναι τα μόνα που δεν μπορούν να λειτουργήσουν σαν είσοδοι. 

Εικόνα 39: Raspberry Pi και Raspberry Pi 3 pins. 
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7 Αναδρομή στη βιβλιογραφία 

 

Κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μελετήθηκε το έργο ερευνητών στον τομέα της 

ρομποτικής και συγκεκριμένα της κίνησης των αξόνων, των βαθμών ελευθερίας και τα βιομηχανικά 

έργα, αλλά και στον τομέα του Raspberry και του Arduino με έργα όπως ο έλεγχος της ταχύτητας 

επαγωγικού κινητήρα, ο έλεγχος οχημάτων-ρομπότ, η βελτίωση της ασφάλειας. Επίσης 

μελετήθηκαν εργασίες που βασικό συστατικό τους ήταν η χρήση των DC κινητήρων (motors), οι 

περισσότερες από τις οποίες αναφέρονται στην κατασκευή ρομποτικού βραχίονα αλλά και τη 

χρήση του DC κινητήρα λόγο της ευκολίας, της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και της μεγάλης 

αποδοτικότητας που προσφέρει. Καθώς τα πειράματα και οι μετρήσεις έγιναν σε στροβιλoμηχανή 

Wells, θεωρήθηκε απαραίτητη και η μελέτη αυτού του τομέα, δίνοντας έμφαση στη χρήση 

αισθητήρων πίεσης, θερμοκρασίας, αερίου, οπτικών ινών και στην συλλογή/επεξεργασία των 

δεδομένων. 

 

Οι ερευνητές Xiaodong Zhang κ.α. παρουσιάζουν μια νέα μεθοδολογία για τον καθορισμό της 

θέσης ενός μαγνητικού οδηγούμενου ρομπότ (magnetically guided robot - MGR) χρησιμοποιώντας 

αισθητήρες ροής (flux sensors). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται μπορεί να εφαρμοστεί τόσο 

μεμονωμένα όσο και με οπτικούς αισθητήρες. Ένας συνδυασμός αισθητήρων Hall effect (δυο 

αισθητήρες για κάθε άξονα κίνησης) χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της μαγνητικής ροής του 

MGR. Η πηγή του μαγνητικού πεδίου διαμορφώθηκε από πολλούς ηλεκτρομαγνήτες και αντίστοιχα 

αναπτύχθηκε ένα αναλυτικό μοντέλο. Η θέση του MGR προσδιορίστηκε με βάση τη σχέση μεταξύ 

της εξόδου των Hall effect αισθητήρων και την τοποθεσία του ελάχιστου πιθανού μαγνητικού 

δυναμικού στα οριζόντια επίπεδα. Διαπιστώθηκε ότι ένα τέταρτης τάξης πολυωνυμικό μοντέλο θα 

μπορούσε να προβλέψει με ακρίβεια τη θέση του MGR. Διεξήχθησαν πειράματα σε ένα οριζόντιο 

επίπεδο για την εξακρίβωση της απόδοσης χρησιμοποιώντας αισθητήρες μαγνητικής ροής. 

 

Οι ερευνητές T.O.H. Charrett κ.α. μελετούν μια μέθοδο υπολογισμού των τριών ορθογωνίων 

συνιστωσών της ταχύτητας σε planar Doppler (PDV) χρησιμοποιώντας τέσσερις ή περισσότερες 

συνιστώσες της ταχύτητας (ενώ συνήθως χρησιμοποιούνται τρεις συνιστώσες). Τα 

πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα αξιολογούνται με χρήση προσομοίωσης Monte Carlo και 

πειραματικών μετρήσεων της ταχύτητας ενός περιστρεφόμενου δίσκου. Η προσθήκη μιας τέταρτης 

συνιστώσας αποδεικνύεται ότι οδηγεί σε μείωση των τελικών σφαλμάτων ως και 25%. Τα 

πειράματα προσομοιώνουν το επίπεδο των σφαλμάτων στις μετρούμενες συνιστώσες της ταχύτητας 

και μελετούν το τελικό επίπεδο στις ορθογώνιες συνιστώσες. 

 

Ο ερευνητής Ivan Malcevic περιγράφει μια αυτοματοποιημένη μεθοδολογία αποκλεισμού 

(blocking) για εφαρμογές υπολογιστικής δυναμικής ρευστών. Η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι σε 

θέση να παράγει δομημένη τοπολογία αποκλεισμού (blocking) για μοντέλα 2D γεωμετρίας, η οποία 

στην συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή δομημένων πεπερασμένων στοιχείων για 

εφαρμογές CFD. Το αυτοματοποιημένο blocking βασίζεται στην μέθοδο καρτεσιανής 

προσαρμογής, στην οποία η αρχική γεωμετρία του μοντέλου αναλύεται, διασπάται και στη 

συνέχεια τοποθετείται σε ορθογώνια πλαίσια διατηρώντας, τα κρίσιμα για τον ορισμό της 

τοπολογίας, χαρακτηριστικά. Η μέθοδος έχει ενσωματωθεί σε ένα δομημένο σύστημα παραγωγής 

και εφαρμόζεται σε τοπολογία στροβιλομηχανής CFD. Μελετήθηκαν πολλά παραδείγματα 

τοπολογιών τυπικού κινητήρα αεροσκάφους, καθώς και τουρμπίνες αερίου και ατμού. 
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Η έρευνα των LIUXinjun κ.α. αρχικά μελετά τα παράλληλα συστήματα χειρισμού για την 

βιομηχανία εργαλειομηχανών σε διάφορες εφαρμογές. Ωστόσο, ο περιορισμένος χώρος εργασίας, η 

κακή κινητικότητα και οι δυσκολίες σχεδιασμού των πολύπλοκων παράλληλων συστημάτων 

χειρισμού οδήγησαν σε μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς τα παράλληλα χειριστήρια με λιγότερους 

από έξι βαθμούς ελευθερίας (DoFs). Μελετώνται πολλοί παράλληλοι μηχανισμοί, με διάφορους 

αριθμούς και τύπους ελευθερίας, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παράλληλες μηχανές 

κίνησης, προσομοιωτές κίνησης, και βιομηχανικά ρομπότ. 

 

Στην εργασία αυτή οι ερευνητές Sang Uk Chon κ.α. παρουσιάζουν ένα καρτεσιανό σύστημα 

ελέγχου PD ενός υδραυλικού βραχίονα. Η προσέγγιση που βασίζεται σε «virtual spring damper 

hypothesis» αποτελείται από εικονικά spring και damper effects στον χώρο εργασίας και έχει 

εφαρμοστεί σε ηλεκτροκίνητα ρομπότ. Το πείραμα αυτό, δείχνει την σύγκριση του καρτεσιανού 

συστήματος ελέγχου με τυπική σύνδεση ελέγχου ως προς την απόδοση της κίνησης σε ευθεία 

γραμμή για το υδραυλικό χειριστήριο, το οποίο παράγει εύκολα κινήσεις χωρίς την απαίτηση 

τεραστίου υπολογιστικού κόστους. 

 

Οι ερευνητές Alin Albu Schaffer και Gerd Hirzinger συγκρίνουν διάφορες προσεγγίσεις για την 

εφαρμογή καρτεσιανής συμπεριφοράς σε ρομποτικούς βραχίονες. Προτείνουν μια νέα δομή 

ελέγχου, αποτελούμενη από έναν ελεγκτή αντίστασης, ενισχυόμενη από τοπικό έλεγχο ακαμψίας. 

Αυτή η δομή λαμβάνει υπόψη τη σύνδεση των βραχιόνων και τους καρτεσιανούς βρόχους ελέγχου. 

Η νέα μέθοδος δοκιμάστηκε σε κατάλληλη πλατφόρμα με DLR ελαφριά ρομπότ. Συγκρίνεται η 

απόδοση με διαφορετικούς ελεγκτές, σχολιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα και 

περιγράφοντας μια νέα δομή ελέγχου με έμβολο στον κινητήρα. 

 

Η μελέτη των Yufei Liu κ.α διερευνά την δυναμική και την σταθερότητα των εύκαμπτων CRA 

(Cartesian robotic arm). Με βάση το προτεινόμενο ελαστικό μοντέλο βιδωμένων αρθρώσεων, οι 

οριακές συνθήκες και οι εξισώσεις λειτουργίας του ευέλικτου CRA, προσδιορίζονται με τη χρήση 

της αρχής της εικονικής εργασίας (virtual work). Σύμφωνα με την ανάλυση συχνοτήτων και 

ευαισθησίας, γίνεται φανερό ότι η ακαμψία των συνδεδεμένων αρθρώσεων δέχεται σημαντικές 

επιρροές. Επιπλέον, μελετάται και περιγράφεται η μετατόπιση της κινούμενης βάσης σε συνδυασμό 

με τη μέση κίνηση μετατόπισης, τις αρμονικές διαταραχές και τις δονήσεις. Τα αποτελέσματα 

αποδεικνύουν ότι η διαταραχή της κίνησης επηρεάζεται άμεσα από τις δονήσεις μεγάλων έργων με 

επιτάχυνση. 

 

Η εργασία των Jean-François Brethé και Dimitri Lefebvre μελετά τη στατιστική σχέση ανάμεσα 

στην γωνιακή θέση και το στόχο για τα βιομηχανικά ρομπότ σε μια κλίμακα μικρο-μέτρου. 

Εισάγεται η έννοια της γωνίας στο χώρο και μεταφέρεται στο καρτεσιανό επίπεδο. Η 

μοντελοποίηση βασίζεται σε πειραματική εργασία για ένα Kuka και ένα Samsung ρομπότ. 

Αναλύεται επίσης, η επίδραση της τοποθεσίας, η στάση του σώματος και η γωνιακή αναλογία στο 

καρτεσιανό χώρο. 

 

Ένας αυξανόμενος αριθμός νοικοκυριών είναι συνδεδεμένα στο Internet μέσω DSL ή καλωδίου, για 

τα οποία απαιτούνται πύλες gateways (πύλες εισόδου). Η βελτιστοποίηση αυτών, είναι μια πολλά 

υποσχόμενη περιοχή για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Οι ερευνητές Fabian Kaup κ.α. 

παρουσιάζουν το PowerPi, ένα μοντέλο κατανάλωσης ενέργειας για το Raspberry Pi, το οποίο είναι 

υποκατάστατο των συμβατικών πυλών. Οι διαφορετικές καταστάσεις ισχύος της πλατφόρμας έχουν 

μετρηθεί και έχει δημιουργηθεί ένα μοντέλο κατανάλωσης, επιτρέποντας τον υπολογισμό της 

κατανάλωσης ενέργειας, με βάση μόνο τη CPU και την αξιοποίηση του δικτύου. 

 

Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας των ερευνητών P. M. Palpankar κ.α. είναι ο έλεγχος της 

ταχύτητας ενός επαγωγικού κινητήρα με χαμηλότερο κόστος και καλύτερη απόδοση. Η μεταβολή 

της ταχύτητας του επαγωγικού κινητήρα μπορεί εύκολα να επιτευχθεί για μικρή εμβέλεια μέσω 
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ενός ελεγκτή τάσης. Ο ακροδέκτης τάσης στις περιελίξεις του στάτη του κινητήρα μπορεί να 

μεταβάλλεται για την επίτευξη της επιθυμητής ταχύτητας με έλεγχο των ημιαγωγών ισχύος. Το 

Raspberry Pi 2 (model B) έπαιξε καθοριστικό ρόλο κατά την διεξαγωγή της εργασίας. Το Raspberry 

Pi έχει πολύ μικρό μέγεθος, χαμηλό κόστος, τετραπύρηνο επεξεργαστή και 1GB RAM. Εκτελεί την 

δουλειά ενός υπολογιστή και συχνά αναφέρεται και ως μικρο-πολογιστής. Χρησιμοποιήθηκε η 

γλώσσα Python και το λειτουργικό σύστημα Raspbian, το οποίο βασίζεται στην διανομή Debian 

Linux. 

 

Στην εργασία των μελετητών Vaishali Sharma κ.α αξιοποιούνται τα οφέλη του Raspberry Pi 

προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος ενός οχήματος ρομπότ. Κάθε μήνα υπάρχει μια νέα 

τεχνολογία σε κάποιο μέρος του κόσμου, το οποίο αποδεικνύει το πόσο γρήγορα αναπτύσσεται ο 

τομέας της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η επερχόμενη τάση στην τεχνολογία είναι ο τομέας της 

νανοτεχνολογίας, της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης και του αυτοματισμού Μια από τις 

τεχνολογίες που εξετάζει η εργασία, είναι αυτή των mini CPUs, ή των Raspberry Pi. Η 

αρχιτεκτονική της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι η ARM. 

 

Η ερευνητική μελέτη των Atharva Kaluskar κ.α. αναφέρεται στην σημαντικότητα της διατήρησης 

της ασφάλειας των συνόρων και τον εξοπλισμό αυτών, με τις τελευταίες τεχνολογίες, ώστε να 

αποτραπούν ανεπιθύμητα συμβάντα. Δημιουργήθηκε ένα όχημα ρομπότ το οποίο έχει την 

δυνατότητα να περιπολεί τα σύνορα τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα, παρακολουθώντας στενά τις 

επικίνδυνες περιοχές. Μεταδίδει βίντεο σε πραγματικό χρόνο από κάμερες, οι οποίες έχουν 

τοποθετηθεί πάνω στο όχημα για απευθείας παρακολούθηση από τις Δυνάμεις Ασφαλείας των 

συνόρων. Έχει επίσης τοποθετηθεί ένας ρομποτικός βραχίονας για την συλλογή ή την τοποθέτηση 

αντικειμένων, ο οποίος ελέγχεται από την ίδια αρχή, μέσω ασύρματου διαδικτύου. Το έργο των 

ερευνητών μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές στον τομέα της 

τεχνητής νοημοσύνης, της επεξεργασίας εικόνας, της αυτοματοποίησης αλλά και σε διαστημικά 

προγράμματα. 

 

Η εργασία των J. Banuchandar κ.α. ασχολείται με το έργο της αυτόματης σιδηροδρομικής πύλης 

(railway gate), η οποία αντικαθιστά τους φύλακες, υπεύθυνους για τη διέλευση πεζών και 

οχημάτων στις περιοχές με τρένα. Τα πλεονεκτήματα είναι πρώτον, η μείωση του χρόνου στον 

οποίο η πόρτα παραμένει κλειστή και δεύτερον, παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στους χρήστες του 

οδικού δικτύου μειώνοντας τα ατυχήματα. Η χρήση αυτομάτου ελέγχου σιδηροδρομικής πύλης στα 

σημεία άφιξης ενός τρένου γίνεται με την τοποθέτηση αισθητήρων κοντά στην πύλη. Έτσι ο χρόνος 

που παραμένει κλειστή είναι μικρότερος σε σύγκριση με την χειροκίνητη λειτουργία. Η 

αυτοματοποιημένη διαδικασία βασίζεται σε μικρο ελεγκτές, dc motors και είναι σχεδιασμένη για 

χρήση σε σχεδόν όλες τις διελεύσεις πεζών και οχημάτων σε τρένα. 

 

Οι ερευνητές D. K. Krishna Kumari κ.α δημιούργησαν ένα σύστημα πολλαπλών αξόνων ελέγχου 

για την αποδοτική χρήση εφαρμογών σε εργαλειομηχανές CNC. Έγινε μια απόπειρα για τον έλεγχο 

των αξόνων κίνησης με βάση την ταχύτητα τόσο των DC όσο και τον βηματικών κινητήρων 

(stepper motors). Το λογισμικό του συστήματος αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα 

προγραμματισμού γραφικών LabVIEW. Το LabVIEW παρέχει την ευελιξία της ολοκληρωμένης 

απόκτησης δεδομένων software/hardware με λογισμικό ελέγχου κίνησης και αυτοματοποιημένων 

δοκιμών. Το προτεινόμενο σύστημα έχει την δυνατότητα να ελέγχει τέσσερις άξονες κίνησης 

χρησιμοποιώντας DC κινητήρες ή δυο άξονες κίνησης χρησιμοποιώντας βηματικούς κινητήρες. 

 

Οι επιστήμονες Snehlata Sanjay Thakare και Santosh Kompelli αναφέρονται στην ανάγκη για 

βελτίωση των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης σε βιομηχανικές εφαρμογές ώστε να 

ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις απόδοσης και αξιοπιστίας. Ο κινητήρας DC είναι ένα 

ελκυστικό κομμάτι εξοπλισμού σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές, οι οποίες απαιτούν μεταβολή 

της ταχύτητας και ευκολία χειρισμού. Οι μικρό-ελεγκτές παρέχουν τα κατάλληλα μέσα για την 
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ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Ερευνήθηκε η εφαρμογή του AT89C51 μικρό-ελεγκτή για έλεγχο 

της ταχύτητας ενός DC κινητήρα τροφοδοτούμενο από μια DC μηχανή. Η μηχανή λειτουργεί μέσω 

μιας υψηλής συχνότητας σήματος PWM. Ο έλεγχος του κύκλου δραστηριότητας PWM είναι 

ισοδύναμος με τον έλεγχο της τάσης των ακροδεκτών του ηλεκτροκινητήρα, το οποίο με την σειρά 

του προσαρμόζει άμεσα την ταχύτητα του κινητήρα. Αναπτύχθηκε ένα σύστημα ελέγχου DC 

κινητήρα, χρησιμοποιώντας τον μικρο-ελεγκτή PIC AT89C51 και λειτουργεί στα τέσσερα 

τεταρτημόρια, δηλαδή δεξιόστροφα, αριστερόστροφα, μπροστά και πίσω. 

 

Μέχρι στιγμής ο κινητήρας DC αποτελεί σημαντικό εξάρτημα για εφαρμογές σχετικές με την 

ταχύτητα και την ενέργεια. Η ευκολία κατά τον έλεγχο και η εξαιρετική απόδοση των κινητήρων 

DC εξασφαλίζουν την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών και στο μέλλον. Η εργασία των Ademola 

Abdulkareem κ.α. ασχολείται κυρίως με την ταχύτητα, την κατεύθυνση και την ενεργή κατάσταση 

του κινητήρα DC με μικρo-ελεγκτή PIC18F452 μέσω της τεχνικής Pulse Width Modulation 

(PWM), με το παραγόμενο σήμα να δημιουργείται στον μικρο-ελεγκτή. Το σήμα PWM ζητάει από 

τον οδηγό κινητήρα να μεταβάλλει την παροχή τάσης, ώστε να διατηρείται η ταχύτητά του. 

Γράφτηκε πρόγραμμα στην γλώσσα Visual Basic 6.0 για την παροχή της διεπαφής χρήστη (GUI) 

μέσω της οποίας ενεργοποιείται ο έλεγχος του DC κινητήρα από έναν υπολογιστή. 

 

Αυτή η εργασία, των Poonam Lakra και R. P. Gupta, παρουσιάζει τον «Αυτοματοποιημένο έλεγχο 

οικιακών συσκευών, συμπεριλαμβανομένου του φωτός και του ανεμιστήρα του δωματίου με χρήση 

του μικρό-ελεγκτή AT89C51», είναι ένα αξιόπιστο κύκλωμα το οποίο αναλαμβάνει τον έλεγχο 

τόσο του φωτός και του ανεμιστήρα, όσο και την ακριβή καταμέτρηση των ατόμων που βρίσκονται 

σε ένα δωμάτιο. Κατά την εισαγωγή ενός ατόμου, ο μετρητής αυξάνεται κατά ένα και ανάβει το 

φως, ενώ κατά την έξοδο του, ο μετρητής μειώνεται κατά ένα, και αν είναι το τελευταίο άτομο που 

αποχωρεί, τότε το φως σβήνει. Ο έλεγχος της ταχύτητας του ανεμιστήρα εξαρτάται από το PWM 

σήμα. Περιλαμβάνει αισθητήρα θερμοκρασίας, οποίος ανιχνεύει τη θερμοκρασία και δίνει εντολές 

ελέγχου στον μικρό-επεξεργαστή και έπειτα ο μικρό-επεξεργαστής αυξάνει/μειώνει την ταχύτητα 

του ανεμιστήρα. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων μέσα στο δωμάτιο εμφανίζεται σε οθόνη υγρών 

κρυστάλλων ενώ ο κύριος στόχος του ελέγχου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

Η ερευνητική μελέτη των Suman Khakurel αναφέρεται στις μεγάλες μηχανές ρομποτικής και 

αυτοματισμού, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να εκτελούν πολύ κουραστική, με μεγάλη ακρίβεια 

και πολύ επικίνδυνη για τον άνθρωπο δουλειά. Οι έξυπνες μηχανές συναντιούνται σε εφαρμογές 

ιατρικής, άμυνας, διαστήματος, εξερεύνησης του νερού, κατασκευής, συναρμολόγησης, οικιακού 

εξοπλισμού και ψυχαγωγίας. Κύριος σκοπός των ερευνητών ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 

υλικού, ενός κινητού συστήματος ρομποτικού ελέγχου για ελιγμούς με DC κινητήρες και 

απομακρυσμένο έλεγχο των ηλεκτρικών συσκευών. Ο ρομποτικός έλεγχος μπορεί να λειτουργήσει 

με δυο τρόπους, είτε με κλήση στο κινητό τηλέφωνο, το οποίο είναι τοποθετημένο στο ρομπότ, είτε 

από υπολογιστή με ασύρματη σύνδεση. Τα σήματα από το δέκτη του κινητού τηλεφώνου 

μετατρέπονται σε ψηφιακή έξοδο με τη βοήθεια ενός αποκωδικοποιητή Ο μικρο-ελεγκτής 

επεξεργάζεται τα στοιχεία της εξόδου και παράγει κατάλληλο σήμα για την κίνηση των DC 

κινητήρων. 

 

Ο σκοπός των ερευνητών Sudha Ramasamy κ.α. είναι η μεταφορά υγρών από ένα μικροκύτταρο σε 

ένα άλλο, χρησιμοποιώντας δυο βηματικούς κινητήρες και μια περιλστατική αντλία. Ο πρώτος 

στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ρομποτικού βραχίονα χαμηλού κόστους με χρήση των βηματικών 

κινητήρων, ενώ ο δεύτερος στόχος είναι έλεγχος και η βαθμονόμηση της περιλστατικής αντλίας. 

Όλα τα τμήματα ελέγχονται και λειτουργούν από τους αντίστοιχους μικρό-ελεγκτές. Η εκπλήρωση 

αυτών των στόχων οδηγεί σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφοράς υγρών από ένα κύτταρο σε 

ένα άλλο. Στην αντλία συνδέονται δυο σωλήνες. Η μια σωλήνα δέχεται το υγρό ενώ η άλλη το 

μεταφέρει στο δεύτερο κελί. Μετά την μεταφορά ενός δείγματος του υγρού, ο βραχίονας καθαρίζει 

την σωλήνα ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση. Ο ρομποτικός βραχίονας είναι κτισμένος με 
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βηματικούς κινητήρες και γίνεται χρήση του μικρο-ελεγκτή Atmega32, όπου η περιλστατική αντλία 

ελέγχεται και βαθμονομείται με χρήση του μικρο-ελεγκτή 8051. Η άντληση γίνεται με την βοήθεια 

των DC κινητήρων. Πειράματα επαληθεύουν την ορθή χρήση του βραχίονα και της αντλίας. 

 

Στην εργασία των ερευνητών Sudha Ramasamy κ.α. γίνεται λεπτομερής περιγραφή της κατασκευής 

ενός ρομποτικού βραχίονα ή βραχίονα με τις ρυθμίσεις SCARA και κινητήρες DC στις αρθρώσεις 

του. Υπάρχουν δυο περιστρεφόμενες αρθρώσεις που βρίσκονται στο βραχίονα και βοηθούν το 

χειριστή να είναι σε διαμόρφωση RRP. Οι κινητήρες DC δίνουν έναν παλμό σε καθορισμένη 

διάρκεια σύμφωνα με τον οποίο περιστρέφονται κατά μια ορισμένη γωνία. 

 

Το προτεινόμενο προϊόν, που παρουσιάζεται από τους μελετητές Ali Getachew Alebachew και 

Jiang Dening έχει ως στόχο την σχεδίαση ενός μικρού ρομποτικού αυτοκινήτου το οποίο μπορεί να 

ελέγχεται απομακρυσμένα από ένα πληκτρολόγιο. Αναφέρονται επίσης, λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με την έρευνα, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός τηλεχειριστηρίου για το ρομποτικό 

αυτοκίνητο. Οι εντολές για το ρομποτικό όχημα δίνονται εξ’ αποστάσεως μέσω ενός 

πληκτρολογίου. Έγινε μελέτη για τα βασικά συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν ενώ κάποια από 

αυτά είναι μικρό-ελεγκτές, προωθητές, αισθητήρες, τροφοδοτικά, κλπ. Βασική λειτουργία αποτελεί 

ο απομακρυσμένος έλεγχος για την κίνηση μπροστά, πίσω και η αλλαγή κατεύθυνσης. Το 

πρωτότυπο αποτελείται από μικρό-ελεγκτή Atmel, AT89C2051, όπου και βασίζεται η λειτουργία 

του πομπού και του δέκτη. Ο δέκτης είναι τοποθετημένος μαζί με τους κινητήρες και τους τροχούς. 

Τα σήματα του πομπού αποκωδικοποιούνται ελέγχοντας τις κινήσεις των κινητήρων. Οι γλώσσες 

προγραμματισμού C/C++ δομούν το περιβάλλον/διεπαφή του πομπού και του δέκτη. Το πρότυπο 

είναι μικρό, φορητό και λειτουργεί όπως ένα κανονικό αυτοκίνητο. Είναι σε θέση να στρίψει 

αριστερά, δεξιά, να προχωρήσει μπροστά και πίσω. Όλες οι κινήσεις ελέγχονται εξ’ αποστάσεως 

μέσω του πομπού. Ο έλεγχος της πρόσφυσης ή της ταχύτητας επιτυγχάνεται μέσω του παλμού που 

παράγει κώδικα (Pulse Width Modulation - PWM). Ο κώδικας PWM μεταβάλλει την ταχύτητα 

περιστροφής του κινητήρα. 

 

Στην ρομποτική, η επίτευξη με ακρίβεια απλών αλλά και περίπλοκων έργων, αποτελεί σημαντικό 

θέμα. Στην ερευνητική μελέτη των Vikas Gulia και Venkanna Mood έγινε μια προσπάθεια 

σχεδίασης ενός ρομποτικού βραχίονα, το οποίο εκτελεί δύσκολες λειτουργίες, σηκώνει μεγάλο 

βάρος, χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια και είναι εύκολο στο χειρισμό. Η ανίχνευση 

αντικειμένων, που γίνεται με αισθητήρες, βασίζεται στο χρώμα και στο σχήμα. Η ρομποτική 

κίνηση του βραχίονα επιτυγχάνεται μέσω DC κινητήρων σε διαφορετικές κατευθύνσεις και γωνίες. 

Κάθε κινητήρας DC λειτουργεί ως σύνδεσμος και βοηθάει στην εκτέλεση διαφόρων κινήσεων σε 

διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο μικροεπεξεργαστής ελέγχει την κίνηση του ρομποτικού βραχίονα με 

ανίχνευση της θέσης του αντικειμένου στον 3D χώρο με την βοήθεια των IR αισθητήρων και 

αισθητήρων χρώματος. Γνωρίζοντας την τοποθεσία του αντικειμένου είναι εύκολη η περισυλλογή 

του. Ο ρομποτικός βραχίονας επιλέγει το αντικείμενο και το μετακινεί, είναι ανεξάρτητος και 

μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλα λειτουργικά στοιχεία. Χρησιμοποιείται οδοντωτός κινητήρας DC 

και όχι σερβοκινητήρας, ώστε να υπάρχει μεγάλο εύρος κατά την γωνιακή περιστροφή του 

κινητήρα. Η κατανάλωση ενέργειας είναι μικρή ενώ η αποτελεσματικότητα μεγάλη. 

 

Περνώντας στον τομέα των αισθητήρων στις στροβιλομηχανές, μελετήθηκε η εργασία των 

επιστημόνων K. Tanaka κ.α, η οποία αναφέρεται σε γρήγορο πολυ-αισθητήρα (multi-sensor) 

πίεσης. Το μέγεθος των πολύ-αισθητήρων είναι συνήθως μεγαλύτερο από το ιδανικό. Έτσι, οι 

ερευνητές ανέπτυξαν ένα μονό (single) αισθητήρα πίεσης, ο οποίος έχει επαρκή ευαισθησία για την 

μέτρηση των ασταθών ροών σε 3D χώρο στις στροβιλομηχανές. Επειδή υπάρχει μόνο ένας 

αισθητήρας, ο ανιχνευτής μπορεί να είναι πολύ μικρότερος. Σχεδιάστηκαν διάφοροι τύποι 

ανιχνευτών και δοκιμάστηκαν σε μοντέλα μεγάλης κλίμακα σε αεροδυναμική σήραγγα. 

Ερευνήθηκε τόσο η σταθερή κατάσταση όσο και η δυναμική απόκριση. Η σχέση ανάμεσα στο 
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σχήμα του ανιχνευτή και της ευαισθησίας, διερευνήθηκε μέσα από μετρήσεις πίεσης σε μοντέλα 

μεγάλης κλίμακας και απεικονίσεις των ροών. 

 

Σε αυτή την εργασία των ερευνητών G. Berruti κ.α. αναφέρεται μια συγκριτική μελέτη των 

αισθητήρων οπτικών ινών για εφαρμογές παρακολούθησης της σχετικής υγρασίας (RH) σε 

περιβάλλοντα υψηλής ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι έρευνες από το 2011, σε 

συνεργασία με το CERN. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη αισθητήρων FBG (fiber Bragg 

granting) και LPG (long-period gratings). Διεξήχθησαν πειραματικές δοκιμές με 70% RH σε 

διαφορετικές θερμοκρασίες, πριν και μετά την ακτινοβολία για την αξιολόγηση της απόδοσης των 

αισθητήρων. Τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα των δυο προτεινόμενων τεχνολογιών αναλύονται 

για την χρήση τους σε εφαρμογές υψηλής ενέργειας. 

 

Οι επιστήμονες Mark Jansen κ.α. εξετάζουν τη λειτουργία ενός κλειστού βρόχου, υψηλής 

θερμοκρασίας, μαγνητικής ακτινοβολίας σε 30.000 RPM και 540°C (1.000°F). Όπως επίσης 

εξετάζεται ένα σύστημα τριών αξόνων, υψηλής θερμοκρασίας και ανεκτικό στον κακό χειρισμό. 

Ένα νέο, εφεδρικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη υψηλής θερμοκρασίας, υψηλής 

ταχύτητας και λίπανσης για ολόκληρο το σύστημα του ρότορα (στάτης). Το υδροστατικό ρουλεμάν 

κατασκευάστηκε από υλικό υψηλής λίπανσης και λειτουργεί σαν εφεδρικό. Νέοι, υψηλής 

θερμοκρασίας αισθητήρες μετατόπισης, τοποθετήθηκαν για παρακολούθηση του άξονα. Ο έλεγχος 

του συστήματος επιτεύχθηκε από έναν αυτοδύναμο υπολογιστή, υψηλής ταχύτητας και 

χρησιμοποιήθηκε για να τρέχει όλες τις λειτουργίες και τους αλγορίθμους που απαιτούνται. 

 

Στην εργασία των A. D. Kurtz κ.α. μελετιούνται τα πιθανά οφέλη των αεροστρόβιλων με χρήση 

στροβίλων αερίων (gas turbines) για έλεγχο της μηχανής και σχολιάζονται τα συστήματα ελέγχου 

στο πεδίο του Full Authority Digital Engine Control (FADEC). Οι στροβιλομηχανές στηρίζονται σε 

πολύπλοκο σχεδιασμό και προγραμματισμό τόσο των πτερυγίων όσο και ολόκληρου του 

μηχανισμού. Για την σταθερή λειτουργία του στροβίλου χρησιμοποιήθηκε μια ποικιλία βαλβίδων 

εξαέρωσης και παρακολούθησης της πίεσης καθώς και διάφοροι τύποι αισθητήρων. Ακόμα, 

σχολιάζονται οι εξελίξεις στον τομέα των πιεζοαντιστάσεων (Silicon On-Insulator, SOT) για 

αισθητήρες πίεσης σε αεροστρόβιλους αλλά και τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από 

την χρήση αυτών, σε αντίξοες συνθήκες. 

 

Όταν πρόκειται για την μέτρηση του διάκενου ή του χρόνου της λεπίδας στους στρόβιλους (blade-

tip clearance ή blade-tip timing), οι αντανακλαστικοί, διαμορφούμενης έντασης, οπτικών ινών 

αισθητήρες ξεπερνούν τους παραδοσιακούς σε πολλά σημεία. Η ερευνητική μελέτη των Iker García 

κ.α. παρουσιάζει τα σήματα και τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο τρίτο στάδιο μιας 

πολυσταδικής τουρμπίνας, λαμβάνοντας στοιχεία από δοκιμές σε αεροσήραγγα. Ο ανιχνευτής 

βασίζεται σε οπτικές ίνες, τοποθετημένες στο περίβλημα του στροβίλου. Για να εξαλειφθεί η 

επίδραση των μεταβολών της έντασης του φωτός και της αντανακλαστικότητας της λεπίδας, η 

ανίχνευση βασίζεται στις λαμβανόμενες τάσεις από τα δυο άκρα της δέσμης. 

 

Οι εφευρέτες Lawrence A-Hawkinss και Redondo Beach αναφέρονται στον έλεγχο της θέσης των 

τροχών της στροβιλομηχανής. Μια μηχανή περιλαμβάνει έναν περιστρεφόμενο άξονα και έναν 

ενεργοποιητή ώστε να δρα επί του ρότορα και να ελέγχει την θέση γύρω από τον άξονα 

περιστροφής. Η λεπίδα της στροβιλομηχανής είναι συνδεδεμένη στο ρόταρα και οι άκρες της 

λεπίδας είναι κοντά στη μη περιστρεφόμενη επιφάνεια. Ένας αισθητήρας είναι τοποθετημένος στην 

στροβιλομηχανή και διατεταγμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ανιχνεύει τις άκρες τις λεπίδας και 

να δίνει ένα σήμα εξόδου το οποίο προσδιορίζει αυτές. Ένας ελεγκτής συνδέεται με τον αισθητήρα 

και ο ενεργοποιητής είναι προσαρμοσμένος να λαμβάνει το σήμα (του αισθητήρα), να παράγει και 

να στέλνει ένα σήμα ελέγχου, ώστε να ελέγχει την θέση του ρότορα με βάση το λαμβανόμενο 

σήμα. 
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Στην εργασία του εφευρέτη Guilhem Foiret διερευνάται μια μέθοδος για την παρακολούθηση 

τουλάχιστον δυο αισθητήρων θερμοκρασίας μιας στροβιλομηχανής, η οποία είναι 

ευθυγραμμισμένη κατά μήκος ενός επιπέδου μεταφοράς. Οι δυο αισθητήρες θερμοκρασίας είναι 

τοποθετημένοι στο ίδιο εγκάρσιο επίπεδο με τη στροβιλομηχανή. Η προτεινόμενη μέθοδος 

περιλαμβάνει την ανίχνευση της παύσης της στροβιλομηχανής, αναμονή ενός προκαθορισμένου 

χρόνου για την μέτρηση της θερμοκρασίας από τους δυο αισθητήρες κα σύγκριση των 

θερμοκρασιών. 
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8 Ανάπτυξη πρότυπης συσκευής                                                             

   και πειραματική διερεύνηση 

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί ο τρόπος μελέτης και υλοποίησης της πρότυπης κατασκευής. 

Αρχικά θα μελετηθεί το μαθηματικό μοντέλο της κίνησης του σωλήνα pitot στην αεροσήραγγα, και 

στη συνέχεια θα αναλυθούν τα βήματα που ακολουθήθηκαν μέχρι την πλήρη κατασκευή, ώστε να 

πραγματοποιηθούν μετρήσεις πίεσης.    

 

 

 

8.1 Περιγραφή της βάσης της πρότυπης κατασκευής  

 
Η βάση που χρησιμοποιήθηκε στην ανάπτυξη της πρότυπης κατασκευής καλύπτει τις ανάγκες για 

σάρωση ενός κατακόρυφου επίπεδου, λόγω της κίνησης σε δύο άξονες, οι οποίοι είναι ο οριζόντιος 

x και o κατακόρυφος y. Το είδος αυτής της βάσης με τους δύο άξονες κίνησης καλείται βάση x και 

y (x-y base). 

 

 
Εικόνα 40: Φωτογραφία κατά την διαδικασία ελέγχου της ορθότητας της ημιτελούς κατασκευής. 
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Για λόγους απλότητας και λειτουργικότητας της παραπάνω βάσης, επιλέχθηκε η κίνηση στον 

οριζόντιο άξονα να είναι με ηλεκτρικό κινητήρα και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μέσω του μικρό-

υπολογιστή Raspberry pi 3, ενώ αυτή στον κατακόρυφο άξονα γίνεται με χειροκίνητο τρόπο. 

 

Η βάση αυτή έχει ως σκοπό να λαμβάνει μετρήσεις από στροβιλομηχανές, οι οποίες στο εσωτερικό 

τους είναι απόλυτα συμμετρικές. Οπότε η κίνηση στον κατακόρυφο άξονα y γίνεται μόνο μια φορά, 

δηλαδή  κατά την αρχική τοποθέτηση της ράβδου μετρήσεων στην στροβιλομηχανή.  

 

Η κίνηση της βάσης στον κατακόρυφο άξονα με τη χρήση κινητήρα και Raspberry μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η μελέτη της κίνησης στον οριζόντιο και κατακόρυφο 

άξονα ταυτοχρόνως  θα περιγραφεί στην επόμενη ενότητα. 

 

 

 
Εικόνα 42: Oλοκληρωμένη μορφή της βάσης 

Εικόνα 41: Σχέδιο της βάσης x-y 
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8.1.1 Χαρακτηριστικά της βάσης 

 
Η βάση δημιουργήθηκε με σκοπό την κίνηση σε δύο άξονες. Είναι αρκετά ογκώδης, αλλά το βάρος 

της δεν ξεπερνά τα 50 kg. 

 

Το κύριο μέρος είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο, ενώ υπάρχουν και 

ορισμένα εξαρτήματα τα οποία είναι φτιαγμένα από κράματα μετάλλων, όπως ο άξονας μετάδοσης 

της κίνησης. Πρόκειται για μια στιβαρή  κατασκευή, με μεγάλη αδράνεια κατά την μετακίνησή της. 

Οπότε δεν απαιτεί στερέωση στο δάπεδο/επίπεδο κατά την λειτουργία της. 

Η ροπή που απαιτείται για την στρέψη του άξονα είναι χαρακτηριστεί μεγάλη, συγκρινόμενη με 

παρόμοιου είδους κατασκευές, πχ έναν 3D printer. Οπότε, η επιλογή του κινητήρα για την 

περιστροφή του άξονα δεν θα είναι συμβατική, αλλά ειδικά επιλεγμένη για την ανάγκη σε ροπή, 

αλλά και  άμεση μετάβαση από άκρο σε άκρο (μεγάλη ροπή, με ταυτόχρονη μεγάλη ταχύτητα).  

 

Σημείωση: Στις παρακάτω μετρήσεις περιλαμβάνονται μόνο οι διαστάσεις στην βάσης, και όχι των: 

i) κινητήρα, ii) μονάδες ελέγχου κίνησης, iii) αισθητήρες εκτροχιασμού iv) ηλεκτρική εγκατάσταση 

220V, v) ηλεκτρονική εγκατάσταση 5V maximum vi) προστατευτικό κάλυμμα/θήκη όλων των 

προηγουμένων. 

 

 Μήκος κατασκευής : 130cm 

 Πλάτος  κατασκευής: 61cm 

 Ύψος  κατασκευής: 145cm 

 Εύρος κίνησης σε άξονα x: 100cm 

 Πλάτος στήριξης κατακόρυφου άξονα: 26cm 

 Πάχος σπειρώματος: 2mm 

 Απόσταση μεταξύ διαδοχικών σπειρωμάτων: 2mm 

 

Στην ανάπτυξη της πρότυπης κατασκευής επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί κινητήρας τύπου 

universal.  Η πιο εύκολη λύση για παρόμοιες εφαρμογές είναι o κινητήρας stepper . Όμως οι 

απαιτήσεις στην περιστροφή του άξονα της βάσης, η οποία χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα 

διπλωματική, καθώς και οι ανάγκες των Μηχανολόγων Μηχανικών για μετρήσεις σε 

στροβιλομηχανές, δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν με ένα τέτοιο κινητήρα. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι κινητήρες τύπου stepper  χρησιμοποιούνται για πολύ μικρές κινήσεις 

ακριβείας, οι οποίες όμως δεν απαιτούν μεγάλη ροπή με ταυτόχρονα μεγάλη ταχύτητα 

περιστροφής. Επειδή, αρκετές φορές, υπάρχει η ανάγκη για άμεση μετάβαση από το ενα άκρο της 

βάσης στο άλλο, η μετάβαση με μικρή ταχύτητα περιστροφής, και σε συνδυασμό με τα πυκνά 

σπειρώματα του άξονα, θα διαρκούσε πολύ παραπάνω (τουλάχιστον 800% μεγαλύτερη 

καθυστέρηση μετάβασης). Ο κινητήρας universal, με την κατάλληλη ρύθμιση των στροφών του με 

διόδους diac και triac, είναι ο ιδανικός τύπος για την συγκεκριμένη κατασκευή. 

 

Επίσης, ύστερα από μελέτη των πραγματικών αναγκών του εργαστηρίου των Μηχανολόγων, 

βρέθηκε ότι θα ήταν απαραίτητη και μια πλήρως απλοποιημένη κίνηση του κινητήρα, ώστε εκτός 

από τον έλεγχο μέσω Raspberry, να υπάρχει και τρόπος όπου με τη χρήση κομβίων που θα είναι 

τοποθετημένα πάνω στη βάση, να μπορούν να περιστρέφουν τον άξονα, χωρίς να απαιτείται η 

χρήση κάποιου προγράμματος ή επιπλέον ειδικής μονάδας ελέγχου. Συνεπώς, ο κινητήρας 

universal είναι απαραίτητος. 
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8.2 Μελέτη κίνησης της βάσης x-y 

 
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί ο τρόπος συσχέτισης της κίνησης της βάσης x-y σε συνδυασμό 

με την κίνηση του άκρου του αισθητήρα πίεσης μέσα στην στροβιλομηχανή μέσω του pitot. 

 

Στην παρούσα μελέτη θα ελεγχθούν θεωρητικά όλες οι πιθανές θέσης του άκρου του αισθητήρα 

πίεσης. Στην προσέγγιση αυτή, δεν θα ληφθεί υπόψη το πάχος του κυλινδρικού μέρους της 

στοβιλομηχανής, διότι στην πρακτική μελέτη και συλλογή μετρήσεων η κίνηση του x-y base έγινε 

μόνο με την αλλαγή των θέσεων στον οριζόντιο άξονα, μιας και το εσωτερικό μέρος της μηχανής 

ήταν απόλυτα συμμετρικό ως προς τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά. Δηλαδή, η κίνηση κατά 

μήκος της διαμέτρου ήταν υπέρ αρκετή. 

 

 
 

 
 

Η θεωρητική μελέτη της κίνησης των δύο αξόνων της x-y base έγινε με βάση τον συνδυασμό των 

βασικών ορισμών της τριγωνομετρίας. Στα σχήματα που ακολουθούν, θεωρούμε ως θέση μέτρησης 

του αισθητήρα πίεσης το σημείο P. Το σημείο Μ αποτελεί το καρτεσιανό ζεύγος (x,y), το οποίο 

είναι η θέση του x-y base. Έχοντας ως γνωστές μεταβλητές το ευθύγραμμο τμήμα που ξεκινά από 

την άρθρωση στο σημείο Μ και φτάνει στην οπή της στροβιλομηχανής, καθώς και το συνολικό 

μήκος της ράβδου, μπορεί να συσχετιστούν οι θέσεις των Μ και  P. Οπότε θεωρούμε  γνωστή την 

θέση του σημείου Μ, και ζητούμενη αυτή του P. 

 

Βλέποντας το σχήμα, παρατηρείται ότι η κίνηση του αισθητήρα (θέση P), με την κίνηση 

αποκλειστικά του άξονα y, διαγράφει μια καμπυλόγραμμη τροχιά, η οποία δεν είναι εύκολο να 

μελετηθεί με απλές προσθαφαιρέσεις, αλλά απαιτεί τριγωνομετρικούς ορισμούς. 

 

Η μελέτη αποκτά μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας με την ταυτόχρονη κίνηση των δύο αξόνων της 

βάσης, δηλαδή με την αλλαγής της θέσης του σημείου Μ τόσο κατά x, όσο και κατά y. Παρακάτω 

εξετάζονται όλες οι πιθανές θέσεις του σημείου P, θεωρώντας το πάχος και τη διάμετρο της οπής 

ιδανικά. 

 

 

Εικόνα 43: Κίνηση της βάσης κατά τον άξονα y 
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8.2.1 Μελέτη στο 1ο τεταρτημόριο 

 

 
 

 

 

 

Έχοντας ως δεδομένα τα μήκη των τμημάτων a, b, d και y , παρατηρούμε ότι: 

 

 

 

Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα, για το τρίγωνο LNM ισχύει ότι: 

 

 

 

Επίσης για το τρίγωνο ΝPH ισχύει ότι: 

 

 

 

 

Οπότε λύνοντας η άγνωστη μεταβλητή g είναι 

 

 

 

 

 

Eπίσης, θεωρούμε τις γωνίες: 

 

 φ που σχηματίζεται μεταξύ των πλευρών ΝP και PH, καθώς και των LM και MN (ίσες ως 

γωνίες εντός εναλλάξ) 

 θ που σχηματίζεται από τις πλευρές LN και MN καθώς και των ΝP και NH (ίσες ως κατά 

κορυφήν γωνίες) 

 

Εικόνα 44: Η θέση του αισθητήρα P στο 1o τεταρτημόριο 
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Οπότε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπερασματικά, για δεδομένο σημείο Μ (x,-y) ή Μ (-x,-y),  το P έχει συντεταγμένες Μ (x΄,f) 

 

 

 

8.2.2 Μελέτη στο 2ο τεταρτημόριο 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 45: Η θέση του αισθητήρα P στο 2o τεταρτημόριο 
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Με βάση το Πυθαγόρειο θεώρημα, για το τρίγωνο LNM ισχύει ότι: 

 

 

 

 

Ακόμη, για το τρίγωνο ΝPH ισχύει ότι: 

 

 

 

 

Άρα, λύνοντας η άγνωστη μεταβλητή g είναι: 

 

 

 

 

Ομοίως με την μελέτη του 1ου τεταρτημόριου, θεωρούμε τις γωνίες φ και θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεπώς: 

 

 

 

 

 

 

Συμπερασματικά, για δεδομένο σημείο Μ (x,-y) ή Μ (-x,-y),  το P έχει συντεταγμένες Μ (-x΄,f) 
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8.2.3 Μελέτη στο 3ο τεταρτημόριο 

 

 

Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα, για το τρίγωνο LNM ισχύει ότι 

 

 

 

Επίσης για το τρίγωνο ΝPH ισχύει ότι: 

 

 

 

 

 

Οπότε λύνοντας η άγνωστη μεταβλητή g είναι 

 

 

 

 

Ομοίως με την μελέτη του 1ου τεταρτημόριου, θεωρούμε τις γωνίες φ και θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 46: Η θέση του αισθητήρα P στο 3o τεταρτημόριο 
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Άρα: 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπερασματικά, για δεδομένο σημείο Μ (x,y) ή Μ (-x,-y),  το P έχει συντεταγμένες Μ (-x΄,-f) 

 

 

8.2.4 Μελέτη στο 4ο τεταρτημόριο 

Με βάση το Πυθαγόρειο θεώρημα, για το τρίγωνο LNM ισχύει ότι 

 

 

 

Ακόμη, για το τρίγωνο ΝPH ισχύει ότι: 

 

 

 

Άρα, λύνοντας η άγνωστη μεταβλητή g είναι (d3.2) 

 

 

 
Εικόνα 47: Η θέση του αισθητήρα P στο 4o τεταρτημόριο 
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Ομοίως με την μελέτη του 1ου τεταρτημόριου, θεωρούμε τις γωνίες φ και θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεπώς: 

 

 

 

 

 

 

Συμπερασματικά, για δεδομένο σημείο Μ (x,-y) ή Μ (-x,-y),  το P έχει συντεταγμένες Μ (x΄,-f) 

 

 

8.3 Έλεγχος στροφών κινητήρα 

 
Ο έλεγχος των στροφών του κινητήρα universal μπορεί να επιτευχθεί αν τοποθετηθεί κατάλληλο 

κύκλωμα, το οποίο θα πρέπει να συνδυάζει τη χρήση αντιστάσεων, πυκνωτών, καθώς και διόδων 

Diac-Triac. Η χρήση και ο τρόπος λειτουργίας των εξαιρετικά χρήσιμων αυτών διόδων έχει 

αναλυθεί πλήρως σε προηγούμενη ενότητα. To κύκλωμα αυτό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Έλεγχος φοράς περιστροφής 

 
Ένα δύσκολο εγχείρημα ήταν η εύρεση μιας μεθόδου για την αλλαγή φοράς περιστροφής του 

κινητήρα με τη χρήση ελεγχόμενων διακοπτών, δηλαδή με  solid state relays.  Ο κινητήρας 

universal χρησιμοποιείται ως AC, με τάση λειτουργίας 220V. 

 

Τα relays έπρεπε να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να καταργηθεί η αλλαγή φοράς με 

μηχανικό τρόπο (βλέπε κινητήρες δρεπάνων). Αυτό ήταν και ένα από τα κυριότερα προβλήματα 

που χρειάστηκε να επιλυθούν. 

 
Εικόνα 48: Σνδυασμός Diac-Triac 
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Μετά από αρκετή μελέτη και δοκιμές, τοποθετήθηκαν επιπλέον καλώδια τα οποία μεσολαβούσαν 

του στάτη και των ψηκτρών, ώστε να αλλάζουν τον τρόπο που το ρεύμα διαπερνα τον κινητήρα. 

Στην αρχή, τοποθετήθηκαν 4 απλοί διακόπτες, τους οποίους ανοίγοντας και κλείνοντας κατάλληλα, 

άλλαζε η φορά περιστροφής, προσομοιώνοντας την λειτουργία των relays. 

 

Η  αλλαγή στην φορά χρησιμοποιώντας επιπλέον  καλώδια έγινε με γνώμονα τη θεωρητική μελέτη 

για την περιστροφή των κινητήρων universal. Η δυσκολία στο εγχείρημα ήταν η πρακτική 

εφαρμογή της μεθόδου. Η παρακάτω εικόνα δείχνει το πως μπορεί να υλοποιηθεί θεωρητικά. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ο συγκεκριμένος κινητήρας  που χρησιμοποιήθηκε είναι κατασκευασμένος για μηχανική αλλαγή 

περιστροφής του ρότορα. Δηλαδή, η εργοστασιακή του λειτουργία απαιτούσε τη μετακίνηση των 

ψηκτρών. Καταργώντας τμήμα της περιστροφικής στεφάνης, αλλά ταυτόχρονα προσθέτοντας 

μονωμένα χάλκινα καλώδια, επιτεύχθηκε η αλλαγή στην φορά που το ρεύμα διαπερνά τις ψήκτρες. 

Η εργασία της μετατροπής έγινε με την απαραίτητη προσοχή, ώστε να μην υποστούν φθορά οι 

ψήκτρες, μιας και αυτό θα απαιτούσε ρύθμιση της φθοράς, δηλαδή το λεγόμενο “στρώσιμο”. 

Επίσης, μελετώντας αρκετά συγγράμματα μηχανικών εξαρτημάτων, δεν βρέθηκε παρόμοιος τρόπος 

αλλαγής φοράς. Συνεπώς, η μετατροπή αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί μοναδική. Οι παρακάτω 

 
Εικόνα 49: Αρχική μορφή του κινητήρα universal 

 
Εικόνα 50: Η θεωρητική προσέγγιση για αλλαγή φοράς του κινητήρα 

universal 
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εικόνες δείχνουν την διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 51: Επέμβαση στην λειτουργία των ψηκτρών 

 
Εικόνα 52: Επέμβαση στον στάτη 

 
Εικόνα 53: Αντικατάσταση της μηχανικής αλλαγής περιστροφής σε ηλεκτρική 
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8.4.1 Κυκλωματικό ισοδύναμο 

 
Στην παρακάτω εικόνα  παρουσιάζεται η ακριβής λειτουργία της αλλαγής περιστροφής με relays. 

Τα δύο relays είναι κατασκευασμένα ώστε να ανοίγουν και να κλείνουν το ΑC κύκλωμα, όταν 

ασκηθεί σε αυτά τάση 5V DC. 

 

 
Εικόνα 54: Αναλυτική παρουσίαση της συνδεσμολογίας 

 
Εικόνα 55: Έλεγχος της ορθότητας της ιδέας πάνω στην βάση 
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Τα 2 relays αντικαθιστούν τους 4 διακόπτες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Και αυτό διότι το 

κάθε relay μπορεί να κλείνει ταυτόχρονα δύο ξεχωριστά κυκλώματα. Ουσιαστικά, αυτή η 

ταυτόχρονη λειτουργία μπορεί να προσομοιωθεί με το άνοιγμα-κλείσιμο 4  χειροκίνητων 

διακοπτών ανά δυο. Το μπλε χρώμα των καλωδίων αφορά τις δύο ηλεκτρικές γραμμές που 

ενεργοποιούνται από το relay 1, και το κόκκινο/πορτοκάλι χρώμα από το relay 2. H τάση που 

τροφοδοτείται το κύκλωμα AC είναι 220V. Η χρήση των κυκλωμάτων Diac-Triac  

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της τάσης, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα περιστροφής 

του ρότορα. 

 

Πιο συγκεκριμένα, όταν απαιτείται αριστερόστροφη περιστροφή του universal κινητήρα, τότε 

αρκεί να ενεργοποιηθεί το relay 1, με την προϋπόθεση ότι το relay 2 είναι απενεργοποιημένο. Για 

την κίνηση δεξιόστροφα ακολουθείται ακριβώς το αντίθετο. 

 

Τα relays δεν πρέπει ποτέ να είναι ταυτόχρονα ενεργοποιημένα. Σε περίπτωση που και τα δύο είναι 

απενεργοποιημένα, τότε το AC κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα, άρα ο κινητήρας είναι 

σταματημένος. 

 

Συνεπώς, η κίνηση του κινητήρα εξαρτάται από την τάση DC στα άκρα των relays. H τάση αυτή 

μπορεί να ελέγχεται είτε με 2 διακόπτες, είτε με κάποια μονάδα ελέγχου, είτε με συνδυασμό και 

των δύο. 

 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ο έλεγχος του κινητήρα με τη χρήση τόσο της μονάδας ελέγχου 

Raspberry, όσο και με απλά κομβία. Στην περίπτωση των δυο κομβίων, το raspberry παρέχει απλά 

μια σταθερή τάση 5V DC, ομοίως δηλαδή με το να υπάρχει μια μπαταρία 5V. 

 

Εικόνα 56: Κυκλωματικό ισοδύναμο της κίνησης με κινητήρα universal και relays 
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Για τoν έλεγχο των relays μεσώ Raspberry, έπρεπε να χρησιμοποιηθούν transistors, τα οποία θα 

βοηθήσουν στην αξιοποίηση των 3.3V DC που παρέχουν οι ελεγχόμενοι έξοδοι της συσκευής 

(GPIOs). Τα relays απαιτούν ρεύμα τουλάχιστον 50mA για να λειτουργήσουν, το οποίο είναι 

τεράστιο σε σχέση με αυτό που μπορούν να δώσουν τα GPIOS. Ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε 

έναν διακόπτη με raspberry είναι να αξιοποιήσουμε το on/off που προσφέρουν αυτοί οι ελεγχόμενοι 

έξοδοι. Οπότε πρέπει να μετατρέψουμε το σήμα εξόδου  3.3V DC και 2μΑ, σε 5V DC και 

τουλάχιστον 50mA. 

 

Γνωρίζουμε ότι το pin 2 παρέχει τροφοδοσία 5V DC με μέγιστο ρεύμα 750mA. Αν το ρεύμα εξόδου  

(GPIO17,GPIO18) οδηγηθεί στην βάση ενός transistor, τότε συνδέοντας στον συλλέκτη την 

σταθερή τάση Vdc (pin 2), καθώς και το relay, μπορεί να γίνει αξιοποίηση των 5V. Οπότε, όταν 

θέλουμε να ελέγξουμε τα relays, αρκεί να αλλάξουμε τις καταστάσεις των GPIOs. 

 

 
 

Εικόνα 57: Έλεγχος του κινητήρα universal με Raspberry pi 3 
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Οπότε, σύμφωνα με την εικόνα, όταν το GPIO18 είναι σε κατάσταση on,τότε το relay 1 είναι 

ενεργοποιημένο. Ομοίως και για το relay 2, με αξιοποίηση του GPIO17. 

 

Ο διακόπτης που βρίσκεται κάτω-αριστερά στην εικόνα, χρησιμοποιείται για να επιλέξει ο χρήστης 

εάν θέλει να χρησιμοποιεί μόνο τα buttons, είτε την αυτοματοποιημένη λειτουργία μέσω Raspberry. 

Η επιλογή του διακόπτη έγινε για να αποφευχθεί τυχών  κακόβουλη ενέργεια μέσω 

απομακρυσμένης σύνδεσής του Raspberry. 

 

 

8.4.2 Ανάλυση λειτουργίας 

 

Μετρώντας την ένταση των ρευμάτων με πολύμετρο, διαπιστώνεται ότι τα το ρεύμα της βάσης 

είναι 2 mA, το ρεύμα του εκπομπού 57mA και το ρεύμα συλλέκτη 55mA. 

 

Σύμφωνα με τον κανόνα του Kirchhoff σχετικά με το νόμο που διέπει να ρεύματα, το άθροισμα των  

που εισέρχονται σε έναν κόμβο ισούται με το άθροισμα των ρευμάτων που εξέρχονται από τον ίδιο 

κόμβο. Οπότε επαληθεύεται και θεωρητικά ότι η διαφορά των ρευμάτων συλλέκτη και εκπομπού 

είναι ουσιαστικά το ρεύμα της βάσης. 

 

Οπότε, 

            αdc = 0,96 και βdc = 27,5 

 

Οι τιμές των  αdc και  βdc επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για transistor μεγάλης ισχύος.  Αυτό διότι στα 

χαμηλής ισχύος το  βdc , δηλαδή το κέρδος ρεύματος, έχει συνήθως τιμές  από 100 έως 300. 

Αντιθέτως, τα υψηλής ισχύος δίνουν τιμές από 20 έως 100. Επίσης, το  αdc στην περίπτωση χαμηλής 

ισχύος είναι μεγαλύτερο το 0,99, ενώ στην περίπτωση υψηλής μεγαλύτερο από 0,95. 

 

Τα κυκλώματα που χρησιμοποιούνται παραπάνω βασίζονται στην σύνδεση κοινού εκπομπού. 

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρητική καμπύλη διόδου, παρατηρείται ότι η τιμή της τάσης 

για μέγιστο ρεύμα βάσης είναι λίγο παραπάνω από την τιμή των 0,7V, και συγκριμένα 0,78. 

 

Οπότε, η τάση στην αντίσταση που βρίσκεται συνδεδεμένη στην βάση είναι εύκολο να 

υπολογιστεί, γνωρίζοντας  ότι η τάση εξόδων των GPIOs του raspberry, δηλαδή το VBB, είναι 3,3V. 

 

Τα παραπάνω αναφέρονται στην περίπτωση που ο έλεγχος της κίνησης γίνεται με την χρήση των 

GPIOs. Αν ο χρήστης επιθυμεί ο έλεγχος να γίνεται από τον ίδιο μέσω κομβίων στη βάση, δεν 

απαιτείται χρήση των transistors. Αυτό συμβαίνει διότι σε αυτή την περίπτωση το Raspberry 

χρησιμοποιείται απλά για να τροφοδοτεί με ρεύμα τα relays. Το πρόβλημα που καλούνταν να 

λύσουν τα transistor είναι η έλλειψη του απαραίτητου ρεύματος για να ενεργοποιηθούν τα relays. 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα relays δεν μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από 50mA, και τα GPIOs 

δεν μπορούν να παρέχουν αυτή την τιμή. Όμως το pin 2 του Raspberry μπορεί να παρέχει μέγιστη 

τιμή έως και 750mA. Συνεπώς, εκμεταλλευόμενοι αυτή την δυνατότητα, και χρησιμοποιώντας 

ταυτόχρονα 2 κομβία, ο χρήστης μπορεί να ελέγχει μόνος του τη βάση, ακόμη και όταν το 

Raspberry είναι απενεργοποιημένο, μιας και το pin 2 παρέχει πάντα σταθερά 5V power supply, 

όπως ακριβώς μια μπαταρία dc. 

 

Όταν ο διακόπτης DPDT μετακινηθεί στη θέση της μη αυτόματης λειτουργίας  (δηλαδή χρήση των 

button 1 και button 2), τότε τα δυο transistor παύουν να χρησιμοποιούνται. Με κατάλληλη 

τοποθέτηση των διόδων που φαίνονται στο κύκλωμα γίνεται διαχωρισμός των δύο 

λειτουργιών/κυκλωμάτων, ώστε το ρεύμα του ενός κυκλώματος να μην διαρρέει το άλλο. 



93 

 

Ουσιαστικά οι δίοδοι χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρονικοί διακόπτες, επιτρέποντας το ρεύμα να που 

θα διαπερνά κάποιο καλώδιο να μην έχει δυο κατευθύνσεις. Έτσι επιτυγχάνεται ο πλήρης 

διαχωρισμός των δύο λειτουργιών, χωρίς να απαιτείται κάποια αλλαγή στο συνολικό κύκλωμα κατά 

την χρήση της βάσης. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παραπάνω κύκλωμα οι  αντιστάσεις που δεν διευκρινίζεται το ακριβές 

μέγεθός τους σε Οhm, χρησιμοποιούνται για την αποφυγή πιθανού βραχυκυκλώματος, δηλαδή για 

προστασία του Raspberry. Το μέγεθος τους είναι μερικά Ohm. Το ακριβές μέγεθος μεταβάλεται 

ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα υλικά στο κύκλωμα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αυτό να 

καταστραφεί. 

 

 

8.5 Έλεγχος εκτροχιασμού 

 
Η ανάγκη για αποφυγή ενός ατυχήματος από εκτροχιασμό της βάσης, οδήγησε στην ιδέα της 

τοποθέτησης δύο αυτοσχέδιων  αισθητήρων, που βασίζονται σε μικρά buttons. Δηλαδή, όταν το 

κύριο κινούμενο μέρος της βάσης φτάνει στις ακραίες θέσεις, θα στέλνεται σήμα στο raspberry pi 

για απενεργοποίηση του κάθε relay. Έτσι, αποφεύγεται η κίνηση εκτός των καθορισμένων και 

επιτρεπόμενων θέσεων. 

H λειτουργία των buttons βασίζεται στην σύνδεσή τους με τα GPIO 23 και GPIO 24. Τα δύο αυτά 

GPIOs λειτουργούν ως είσοδοι, με δύο καταστάσεις λειτουργίας, on και off. H τροφοδοσία των δύο 

 

 

Εικόνα 58: Κυκλωματικό ισοδύναμο της διαδικασίας αποφυγής εκτροχιασμού 
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αισθητήρων εκτροχιασμού παρέχεται από το Raspberry  Pi, και συγκεκριμένα από το pin 5V power 

supply. Συνεπώς, χρησιμοποιείται και τo  pin 8 ως γείωση. 

 

Για την υλοποίηση του αυτοσχέδιου αισθητήρα εκτροχιασμό χρησιμοποιήθηκαν μεταλλικές βάσεις 

και αφρώδες υλικό για πιο ομαλή επαφή των buttons με το κινούμενο προς το μέρος τους τμήμα της 

βάσης. Me κατάλληλη διάτρηση και σύνδεση των παραπάνω υλικών, επιτεύχθηκε μια αρμονική και 

στιβαρή κατασκευή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 60: Η θέση των δύο αισθητήρων πάνω στην βάση 

 

 

 

 

Εικόνα 59: Χειροποίητος αισθητήρας εκτροχιασμού 
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8.6 Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος 

 

8.6.1 Υλικά συστήματος 

 

Τα απαραίτητα στοιχεία για να λειτουργήσει ένα Raspberry Pi είναι: 

 

● SD Κάρτα 

○ Προτείνεται τουλάχιστον 8GB μνήμη, ιδανικά με προ- εγκαταστημένο το πρόγραμμα 

NOOBS 

● Οθόνη και καλώδιο σύνδεσης 

○ Οποιαδήποτε HDMI/DVI οθόνη ή τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με το Pi. Για 

καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιείται οθόνη με είσοδο HDMI, ωστόσο και άλλες 

συνδέσεις είναι διαθέσιμες για παλιότερες συσκευές 

● Ποντίκι και πληκτρολόγιο 

○ Οποιοδήποτε USB πληκτρολόγιο και ποντίκι μπορεί να συνδεθεί με το Pi 

○ Επίσης μπορεί να συνδεθεί ένα ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι 

● Τροφοδοσία 

○ Το Pi τροφοδοτείται από ένα microUSB τροφοδοτικό (όπως είναι οι φορτιστές των 

κινητών τηλεφώνων) 

○ Πρέπει να τροφοδοτεί τουλάχιστον 2Α στα 5V για το μοντέλο 3B, ή 700mA στα 5V 

για τα προηγούμενα μοντέλα 

○ Τροφοδοτικά χαμηλού ρεύματος (~700mA) πιθανό να δουλέψουν για βασική χρήση, 

αλλά πιθανό να προκαλέσουν επανεκκίνηση σε περίπτωση που αντληθεί μεγάλο 

ποσό ενέργειας 

 

Τα προαιρετικά στοιχεία είναι: 

 

● Καλώδιο ethernet (μόνο για το μοντέλο B/B+) 

○ Χρησιμοποιείται καλώδιο ethernet για σύνδεση του Pi με ένα τοπικό δίκτυο και το 

Internet 

● Ασύρματο USB dongle 

○ Διαφορετικά, μπορεί να γίνει σύνδεση στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ένα USB 

dongle, κάτι το οποίο απαιτεί ξεχωριστές ρυθμίσεις 

● Κάρτα ήχου 

○ Ο ήχος μπορεί να παραχθεί από ηχεία ή τυπικά ακουστικά (θύρα 3.5mm) 
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○ Χωρίς HDMI καλώδιο, η κάρτα ήχου είναι απαραίτητη για να παραχθεί ήχος 

○ Δεν χρειάζεται ξεχωριστή κάρτα ήχου αν χρησιμοποιείται HDMI καλώδιο για την 

σύνδεση της οθόνης με τα ηχεία, καθώς ο ήχος παράγεται από την οθόνη απευθείας. 

 

 

8.6.2 Εγκατάσταση λογισμικού 

 

Tο NOOBS δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει λειτουργικό σύστημα για τις τυπικές 

εκδόσεις. Η προτεινόμενη τυπική έκδοση είναι το Raspian. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, όπως η 

LibreELEC (Kodi media center) ή η Arch Linux. 

 

Το NOOBS (New Out Of Box Software) είναι ένα εύκολο σύστημα εγκατάστασης για το Raspberry 

Pi. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το NOOBS μπορεί να αποκτηθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος, και προτεινόμενος τρόπος, είναι με 

την αγορά μιας SD κάρτας η οποία έχει προ- εγκατεστημένο το NOOBS. Ο δεύτερος τρόπος, είναι 

μέσω κατεβάσματος του αρχείου από την επίσημη ιστοσελίδα του Raspberry Pi 

(raspberrypi.org/downloads). Όταν κατέβει το NOOBS.zip, πρέπει τα περιεχόμενα του να 

αντιγραφούν στην κάρτα SD που βρίσκεται στον υπολογιστή. Η κάρτα SD πρέπει να διαμορφωθεί 

κατάλληλα. 

 

 

Εικόνα 61: Εγκατάσταση NOOBS- Raspbian 
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Το NOOBS περιλαμβάνει τα λειτουργικά συστήματα: 

● Raspbian 

● Pidora 

● LibreELEC 

● OSMC 

● RISC OS 

● Arch Linux 

 

Μετά την έκδοση v1.3.10 (Σεπτέμβριος 2014), μόνο η έκδοση Raspian είναι προ- εγκατεστημένη 

στο NOOBS. Οι υπόλοιπες μπορούν να εγκατασταθούν αν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Από το σημείο αυτό το Raspberry Pi είναι πλήρως λειτουργικό και μπορεί να λειτουργήσει όπως 

κάθε τυπικός υπολογιστής. 

 

 

8.7 Ρυθμίσεις Ethernet 

 

Το Raspberry Pi, εκτός από το πρωταρχικό μοντέλο, έχει την δυνατότητα να συνδεθεί στο 

διαδίκτυο με δυο βασικούς τρόπους, είτε με καλώδιο ethernet, είτε με wi-fi. Ωστόσο ο δεύτερος 

τρόπος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο μοντέλο Raspberry Pi 3. Σε αυτή την ενότητα θα 

μελετήσουμε κάποιες βασικές ρυθμίσεις που πιθανό να χρειαστεί να παραμετροποιήσουμε για την 

σύνδεση μέσω ethernet. 

Από το τερματικό του Raspberry Pi πληκτρολογούμε την εντολή “ifconfig”, με αυτή την εντολή 

εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του τρέχοντος δικτύου. Καλή πρακτική είναι πάντα να αποθηκεύουμε 

(backup) τις αλλαγές που κάνουμε σε ένα αρχείο. Για να γίνει αυτό δίνουμε την εντολή “sudo cp 

/etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.backup”. Έπειτα για να επεξεργαστούμε τις 

ρυθμίσεις του δικτύου πρέπει να μεταβούμε στο φάκελο των διεπαφών. Το δίκτυο μπορεί να 

χρησιμοποιεί δυναμική (DHCP) ή στατική (set) IP διεύθυνση. Προτείνεται για την απομακρυσμένη 

σύνδεση, η οποία θα αναλυθεί στο παρακάτω κεφάλαιο, να χρησιμοποιείται στατική IP διεύθυνση. 

Για ανανέωση του αρχείου των διεπαφών, χρησιμοποιείται η εντολή “sudo nano 

/etc/network/interfaces”. Από το αρχείο, ψάχνουμε την σειρά eth0, η οποία αντιστοιχεί στην θύρα 

του Raspberry. Επεξεργαζόμαστε το αρχείο ώστε να μοιάζει με το παρακάτω: 

 

iface eth0 inet static 

address 192.100.1.102 

netmask 255.255.255.0 

gateway 192.100.1.1 
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Θέτουμε την IP του Raspberry, κλείνουμε με “ctrl+x” το αρχείο και τέλος κάνουμε επανεκκίνηση 

με την εντολή “sudo shutdown -r now”. Για να δοκιμάσουμε ότι όλα δούλεψαν σωστά μπορούμε να 

κάνουμε “ping” και να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

 

8.8 Απομακρυσμένη σύνδεση 

 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Raspberry Pi είναι η ευκολία με την οποία μπορεί να συνδεθεί ο 

χρήστης σε έναν υπολογιστή και να επεξεργαστεί απομακρυσμένα το Pi από οποιοδήποτε σημείο 

του κόσμου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκαν δυο τρόποι απομακρυσμένης 

σύνδεσης, οι οποίοι είναι τόσο ασφαλείς όσο και εύκολοι στη χρήση τους. 

 

 

8.8.1 Απομακρυσμένη σύνδεση μέσω τερματικού 

 

Για την απομακρυσμένη σύνδεση μέσω τερματικού συνδεόμαστε στην ιστοσελίδα 

“https://www.dataplicity.com/”, εκεί πρέπει να κάνουμε εγγραφή με το email μας. Αφού δώσουμε 

τα στοιχεία μας, εμφανίζεται μια σειρά κώδικα που μας προτρέπει να την αντιγράψουμε στο 

τερματικό του Raspberry Pi. Η εντολή είναι “curl -s 

https://www.dataplicity.com/μοναδικός_κωδικός.sh | sudo sh|”, και ενεργοποιεί την 

απομακρυσμένη σύνδεση μέσω shell (η διαδικασία αυτή μπορεί να πάρει μέχρι και 15 λεπτά). 

 

Αφού αντιγράψουμε την εντολή, παρατηρούμε ότι στην αρχική σελίδα του dataplicity ανοίγει ένα 

πάνελ με το όνομα “Device list”. Εκεί περιέχεται η λίστα των συσκευών σύμφωνα με το email μας. 

Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που εκτελούμε την παραπάνω διαδικασία, τότε στην λίστα θα υπάρχει 

μονάχα το όνομα της συσκευής του Raspberry Pi. Από τη λίστα επιλέγουμε το σύνδεσμο του Pi και 

μεταφερόμαστε σε ένα τερματικό, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό του Raspberry Pi και μπορούμε 

να εκτελέσουμε οποιαδήποτε εντολή. 

 

 

8.8.2 Απομακρυσμένη σύνδεση με γραφικό περιβάλλον 

 

Η απομακρυσμένη σύνδεση μέσω γραφικού περιβάλλοντος έχει σαφώς μεγαλύτερη διαδικασία 

αλλά εξίσου απλοϊκή. Αρχικά, πρέπει να εκτελεστούν τα βήματα που αναφέρθηκαν στην παραπάνω 

ενότητα. Έπειτα, εγκαθιστούμε το “tightvnc”: 

 

● Ανοίγουμε ένα τερματικό στο Pi, βρισκόμαστε στο “pi@raspberrypi”, και τρέχουμε το 

πακέτο “tightvncserver” 

https://www.dataplicity.com/
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○ sudo apt-get install tightvncserver 

tightvncserver 

● Μπορούμε, όταν μας ζητηθεί, να δώσουμε έναν κωδικό ή να το αφήσουμε κενό. 

 

Δημιουργούμε ένα script εκκίνησης του VNC: 

 

● Ονομάζουμε ένα νέο αρχείο “vnc.sh” 

○ nano vnc.sh 

● Η εντολή θα δημιουργήσει ένα αρχείο με το όνομα “vnc.sh” και θα το ανοίξει με τον 

επεξεργαστή κειμένου “nano” 

● Προσθέτουμε το κείμενο: 

○ #!/bin/sh vncserver :1 -geometry 1920x1080 -depth 24 -dpi 

96 

● Αποθηκεύουμε και βγαίνουμε από το αρχείο (“ctrl+x”) 

● Για να γίνει το αρχείο εκτελέσιμο και να το τρέξουμε, πληκτρολογούμε στο τερματικό: 

○ chmod +x vnc.sh 

./vnc.sh 

Επόμενο καθοριστικό βήμα είναι οι ρυθμίσεις του tightvnc server κατά την εκκίνηση του Pi. Το 

VNC είναι καταλληλότερο όταν ξεκινά αυτόματα στην έναρξη (boot), οπότε και δημιουργούμε ένα 

αρχείο “init-script”. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνουμε superuser. 

● Δίνουμε στο shell την εντολή “sudo su” 

● Δημιουργούμε ένα νέο αρχείο στο /etc/init.d/ 

○ cd /etc/init.d/ 

nano vncboot 

● Αντιγράφουμε το παρακάτω script στον επεξεργαστή κειμένου: 

 

○ #! /bin/sh 

# /etc/init.d/vncboot 

 

### BEGIN INIT INFO 

# Provides: vncboot 

# Required-Start: $remote_fs $syslog 

# Required-Stop: $remote_fs $syslog 

# Default-Start: 2 3 4 5 
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# Default-Stop: 0 1 6 

# Short-Description: Start VNC Server at boot time 

# Description: Start VNC Server at boot time. 

### END INIT INFO 

 

USER=pi 

HOME=/home/pi 

 

export USER HOME 

 

case "$1" in 

 start) 

  echo "Starting VNC Server" 

  #Insert your favoured settings for a VNC session 

  su - $USER -c "/usr/bin/vncserver :1 -geometry 

1280x800 -depth 16 -pixelformat rgb565" 

  ;; 

 stop) 

  echo "Stopping VNC Server" 

  /usr/bin/vncserver -kill :1 

  ;; 

 *) 

  echo "Usage: /etc/init.d/vncboot {start|stop}" 

  exit 1 

  ;; 

esac 

exit 0 

● Αποθηκεύουμε, βγαίνουμε από το αρχείο (“ctrl+x”) και το εκτελούμε 

○ chmod 755 vncboot 

update-rc.d vncboot defaults 

● Προαιρετικά, κάνουμε επανεκκίνηση για να βεβαιωθούμε για την σωστή λειτουργία του. 

 

Έπειτα, εγκαθιστούμε το noVNC client στο Pi. Το noVNC είναι διαθέσιμο από το GitHub, και για 

να το εγκαταστήσουμε χρειαζόμαστε την εντολή “git”. Υπενθυμίζουμε ότι και πάλι χρειαζόμαστε 

δικαιώματα διαχειριστή. 
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● Εγκατάσταση git για το noVNC: 

○ apt-get install git 

● Κατέβασμα του noVNC από το GitHub: 

○ git clone git://github.com/kanaka/noVNC 

● Κατά την εκκίνηση για πρώτη φορά του noVNC στο Pi, θα ζητηθεί η αυτόματη εγκατάσταση 

του websockify 

● Στη συνέχεια, ακολουθούμε την διαδικασία που απαιτείται να εκτελούμε κάθε φορά για  την 

απομακρυσμένη σύνδεση 

○ cd noVNC kill 703 

./utils/launch.sh --vnc 127.0.0.1:5901 --listen 80 

● Σε αυτό το σημείο μπορεί να παρατηρήσουμε το πρόβλημα “port 80 not available”. Για να το 

επιλύσουμε χρειάζεται να μεταβούμε στο “Task manager”, να βρούμε το PID της θύρας 80, 

και αν δεν είναι κάποια απαραίτητη λειτουργία, να την διακόψουμε 

○ Παράδειγμα: kill 703 

 

Η απομακρυσμένη σύνδεση από την πλευρά του Pi έχει ολοκληρωθεί. 

Εισερχόμαστε από τον υπολογιστή μας στον λογαριασμό που δημιουργήσαμε νωρίτερα στο 

dataplicity, και πηγαίνουμε στη συσκευή που θέλουμε να συνδεσούμε (σε αυτή τη περίπτωση στο 

Pi). Στο πάνω μέρος της σελίδας θα είναι ένα ο σύνδεσμος “Activate Wormhole”. Το πατάμε και 

ενεργοποιείται ο σύνδεσμος. Ο σύνδεσμος περιέχει το ID της συσκευή μας. 

● https://<your-device-id>.dataplicity.io/vnc.html?host=<your-

device-id>.dataplicity.io&port=443 

Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο το οποίο ζητά κωδικό. Ο κωδικός είναι ο ίδιος που δώσαμε σε 

προηγούμενο βήμα. Πλέον όλα είναι έτοιμα, και μπορεί να πραγματοποιηθεί η απομακρυσμένη 

σύνδεση με ασφάλεια και γραφικό περιβάλλον στο Raspberry Pi. 

 

 

8.9 Κώδικας προγράμματος κίνησης και ελέγχου του άξονα 

 

Το πρόγραμμα, σε γλώσσα Python, που υλοποιήθηκε για την παρούσα διπλωματική εργασία έχει 

την δυνατότητα να κινεί έναν κινητήρα δεξιόστροφα και αριστερόστροφα αναλόγως τις απαιτήσεις 

του χρήστη. 

Συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δυο επιλογές, «manual» ή «auto». Στην 

πρώτη επιλογή, πατώντας α έχουμε κίνηση προς τα αριστερά ενώ πατώντας l προς τα δεξιά. Στην 

δεύτερη επιλογή, ο χρήστης ζητείται να δώσει ακριβώς τα εκατοστά που θέλει να κινήσει τον άξονα 

του αισθητήρα. Προς τα δεξιά δίνει μια οποιαδήποτε θετική τιμή, ενώ προς τα αριστερά δίνει το 

αρνητικό πρόσημο και έπειτα τον αριθμό. Η δεύτερη επιλογή παρέχει έλεγχο των ορίων του 
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οριζόντιου άξονα, αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση πολύ μεγάλου/μικρού αριθμού, ο κινητήρας θα 

κινηθεί μέχρι το επιτρεπτό όριο, ωστόσο μετά θα σταματήσει και θα προειδοποιήσει ηχητικά και 

οπτικά τον χρήστη για τις επιλογές του. 

 

8.9.1 Ανάλυση κώδικα κινητήρα 

Οι πέντε πρώτες γραμμές ορίζουν τις βιβλιοθήκες της Python που απαιτούνται στο πρόγραμμα. 

import RPi.GPIO as GPIO 

from time import sleep 

import sys 

import subprocess 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

 

Η πρώτη γραμμή δίνει πρόσβαση στο module RPi.GPIO. Αυτό το module χειρίζεται την δουλειά σε 

σχέση με το άνοιγμα και κλείσιμο των GPIOS στο Raspberry Pi. 

Η δεύτερη γραμμή ενεργοποιεί το sleep από το module time, το script της βιβλιοθήκης είναι δυνατό 

να σταματήσει και να εκτελέσει μια συγκεκριμένη ενέργεια, σε αυτή την περίπτωση να αφήσει 

ανοιχτό τον κινητήρα για ορισμένα δευτερόλεπτα. 

Οι δυο επόμενες σειρές είναι βοηθητικές, αφορούν την ευκολία χειρισμού από τη πλευρά του 

χρήστη και δεν έχουν σχέση με τον κινητήρα. Η βιβλιοθήκη sys αφορά την άμεση έξοδο από το 

πρόγραμμα ενώ η subprocess αφορά το ηχητικό κομμάτι του προγράμματος. 

Η συνάρτηση setmode κάνει το RPi.GPIO να χρησιμοποιήσει τα νούμερα της πλακέτας του 

Raspberry. Οι αριθμοί 17,18,23 και 24 που χρησιμοποιήσαμε στο πρόγραμμα, λένε στην Python 

ποια pins σχετίζονται με τον κινητήρα. 

 

MotorLEFT = 17 

MotorRIGHT = 18 

 

bLeft = 23 

bRight = 24 

 

Οι μεταβλητές MotorLEFT και motorRIGHT είναι για την κίνηση αριστερά και δεξιά, ενώ οι 

μεταβλητές bLeft και bRight είναι για το έλεγχο του εκτροχιασμού αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. 

Η εντολή GPIO.IN δείχνει στο Raspberry Pi ότι έχει στοιχεία εισόδου και η εντολή GPIO.OUT ότι 

έχει στοιχεία εξόδου. 

 

GPIO.setup (bLeft, GPIO.IN) 
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GPIO.setup (bRight, GPIO.IN) 

 

GPIO.setup(MotorLEFT,GPIO.OUT) 

GPIO.setup(MotorRIGHT,GPIO.OUT) 

 

Στην περίπτωση του προγράμματος μας, θέτουμε το GPIO που είναι συνδεδεμένο στο bLeft και το 

bRight να διαβαστεί σαν είσοδος ενώ το MotorLEFT και MotorRIGHT σαν έξοδος. 

 

Από το σημείο αυτό ξεκινάει ο βασικός κώδικας της κίνησης και εισάγεται ο ρόλος του χρήστη. 

Εμφανίζεται στην οθόνη του η επιλογή για “manual”, “auto”, ή “exit”, επιλέγει 1, 2 ή 0 αντίστοιχα 

και συνεχίζει με τις επόμενες επιλογές. 

 

print "***********************" 

print "* Choose 1 for MANUAL   *" 

print "* Choose 2 for AUTO         *" 

print "* Choose 0 for EXIT           *" 

print "***********************" 

 

userChoice = raw_input(" Input: ") 

 

● Η λειτουργία “manual” προσφέρει κίνηση αριστερά ή δεξιά με το πάτημα ενός πλήκτρου 

● Η λειτουργία “auto” ζητάει ακριβώς τα εκατοστά της κίνησης 

● Η λειτουργία “exit” βγάζει το χρήστη από το πρόγραμμα 

○ if (userChoice == "0"): 

  sys.exit() 

 

Γίνεται έλεγχος της ορθής εγκυρότητας αριθμού και αν δεν είναι κανένας από τους παραπάνω, τότε 

το πρόγραμμα ζητάει την εισαγωγή του. 

 

while ((userChoice !="1" ) & (userChoice !="2")): 

  print "-- WARNING --" 

  print "Choose only 1 for MANUAL or 2 for AUTO" 

  userChoice = raw_input(" Input: ") 

 

 



104 

 

Για την επιλογή 1 εμφανίζεται το πλαίσιο: 

 

print "*******************************************" 

print "*     mode: MANUAL                        *" 

print "*_________________________________________*" 

print "* Choose a for LEFT or choose l for RIGHT *" 

print "* Choose z to STOP                        *" 

print "* Choose 0 to EXIT                        *" 

print "*******************************************" 

 

Και σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων, αν αυτά δεν είναι τα 

κατάλληλα εμφανίζεται το μήνυμα: 

 

print "-- WARNING --" 

print "Choose only a for LEFT or choose l for RIGHT, and z to 

STOP" 

str1 = raw_input(" Input: ") 

 

Ο χρήστης επιλέγει α για κίνηση προς τα αριστερά, l για κίνηση προς τα δεξιά, z για το κλείσιμο 

του κινητήρα και 0 για έξοδο της κατάστασης που βρίσκεται. 

Με τις δυο παρακάτω εντολές το πρόγραμμα λαμβάνει την τρέχουσα κατάσταση του κομβίου right 

ή left. 

 

B_right = GPIO.input(bRight) 

B_left = GPIO.input(bLeft) 

 

Στην περίπτωση της δεξιάς επιλογής εκτελείται ο κώδικας: 

 

GPIO.output(MotorLEFT,GPIO.LOW) 

GPIO.output(MotorRIGHT,GPIO.HIGH) 

 

Το HIGH και το LOW είναι προγραμματιστικά ονόματα για το on και of αντίστοιχα. 

 

● Στην πρώτη σειρά, διακόπτεται η αριστερή κίνηση 

● Στην δεύτερη σειρά, ξεκινάει η δεξιά κίνηση 
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Αντίστοιχα υπάρχει ο κώδικας για την κίνηση προς τα αριστερά. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει z, τότε εκτελείται το παρακάτω τμήμα κώδικα, το οποίο 

σταματάει την κίνηση και προς τις δυο κατευθύνσεις. 

 

GPIO.output(MotorRIGHT,GPIO.LOW) 

GPIO.output(MotorLEFT,GPIO.LOW) 

 

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ο χρήστης μπορεί να αλλάζει απευθείας τις επιλογές του, 

δηλαδή δεν χρειάζεται να πατάει “enter”. Ακόμα, υπάρχει μεγάλη ακρίβεια και καμία καθυστέρηση 

στην κίνηση. 

 

Για την επιλογή 2 εμφανίζεται το πλαίσιο: 

 

print "***************************************" 

print "*                           mode: AUTO                          *" 

print "*_____________________________________*" 

print "* Give +cm for RIGHT and -cm for LEFT         *" 

print "* Give 0 to EXIT                                                 *" 

print "***************************************" 

 

Και σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων, αν αυτά δεν είναι τα 

κατάλληλα εμφανίζεται το μήνυμα: 

 

print "-- WARNING --" 

print "Input must be number" 

 

Το πρόγραμμα δεν συνεχίζει την εκτέλεσή του πριν δοθεί το κατάλληλο όρισμα. 

 

Ο χρήστης πληκτρολογεί τα εκατοστά που επιθυμεί και πατάει “enter” για κίνηση προς τα δεξιά ή 

βάζει αρνητικό πρόσημο και τον αριθμό που επιθυμεί για κίνηση προς τα αριστερά, ο αριθμός 0 

σηματοδοτεί την έξοδο της κατάστασης που βρίσκεται. 

Δηλώθηκαν οι μεταβλητές timeL και timeR οι οποίες κρατούν την επιλογή του χρήστη για τον 

χρόνο προς τα αριστερά ή δεξιά αντίστοιχα. Στις μεταβλητές αυτές γίνεται η μετατροπή των 

εκατοστών σε δευτερόλεπτα με βάση την παρακάτω εξίσωση: 
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time= (a_cm*χρήστη_cm)/b_cm 

 

Όπου: 

 time: Η μεταβλητή του χρόνου για εκκίνηση του κινητήρα (άγνωστη) 

 a_sec: Ο χρόνος που έχουμε μετρήσει για ορισμένα εκατοστά (b_cm) 

 χρήστη_cm: Τα εκατοστά που δίνει ο χρήστης 

 b_cm: Τα εκατοστά που έχουμε ορίσει για συγκεκριμένο χρόνο (a_cm). 

 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει 0, τότε απλά βγαίνει από την κατάσταση “auto”. 

Στην περίπτωση της δεξιάς επιλογής (δηλαδή η απάντηση του χρήστη είναι μεγαλύτερη από το 0) 

εκτελείται ο κώδικας: 

 

GPIO.output(MotorLEFT,GPIO.LOW) 

GPIO.output(MotorRIGHT,GPIO.HIGH) 

 

● Στην πρώτη σειρά, διακόπτεται η αριστερή κίνηση 

● Στην δεύτερη σειρά, ξεκινάει η δεξιά κίνηση 

 

Έπειτα εκτελείται η while loop η οποία ελέγχει κάθε φορά αν πατήθηκε το κομβίο (καθώς όπως 

προαναφέραμε, η δεύτερη επιλογή παρέχει έλεγχο εκτροχιασμού, ο οποίος γίνεται με κομβίο 

στερεωμένο στον οριζόντιο άξονα δεξιά και αριστερά). 

Αν το κομβίο πατηθεί, τότε απευθείας σταματά η κίνηση, ενώ εμφανίζεται και ακούγεται σχετικό 

μήνυμα όπου προτρέπει τον χρήστη να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, αν δεν το κάνει τότε 

ο κινητήρας δεν ξεκινάει. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει τα κατάλληλα εκατοστά, τότε το πρόγραμμα κάνει sleep 

(δηλαδή ανοίγει το κύκλωμα και λειτουργεί ο κινητήρας), ενώ μετά το καθορισμένο χρονικό 

διάστημα, ξανακλείνει και είναι έτοιμο να δεχτεί την επόμενη επιλογή. 

 

while x < timeR: 

B_right = GPIO.input(bRight) 

if B_right == False: 

print "-- WARNING --" 

print "Move only LEFT" 

GPIO.output(MotorRIGHT,GPIO.LOW) 

text = '"Move only LEFT"' 
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subprocess.call('espeak '+text, shell=True) 

 

   break 

 

sleep(timeR/500) 

x = x + timeR/500 

GPIO.output(MotorRIGHT,GPIO.LOW) 

 

Αντίστοιχα υπάρχει ο κώδικας για την αριστερή κίνηση. 

Ο χρήστης οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να επιλέξει Q ώστε να διακόψει την εκτέλεση του 

προγράμματος. 

 

print "**********************************************" 

print "* Press any key to change MODE, or Q to QUIT *" 

userChoiceChange = raw_input(" Input: ") 

 

Πριν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, χρησιμοποιήθηκαν οι εντολές: 

 

GPIO.output(MotorLEFT,GPIO.LOW) 

GPIO.output(MotorRIGHT,GPIO.LOW) 

 

Ώστε να σταματούν την λειτουργία του κινητήρα προς τις δυο κατευθύνσεις. 

 

8.9.2 Ρυθμίσεις ηχητικής λειτουργίας 

 

Για τις ηχητικές εντολές του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε η TTS μηχανή Espeak και festival. 

Η εγκατάσταση αυτών γίνεται από το τερματικό με τις εντολές: 

 

sudo apt-get install espeak 

sudo apt-get install espeak python-espeak 

 

Ωστόσο ο τρόπος αυτός δεν είναι ικανός να διαβάσει δυναμικές μεταβλητές παρά μόνο ότι έχει 

οριστεί από την αρχή του προγράμματος. 
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from espeak import espeak 

espeak.synth("Hello UOWM!") 

 

Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να διαβάζονται ακόμα και οι δυναμικές μεταβλητές, 

χρησιμοποιήθηκε ταυτόχρονα και η festival, η οποία είναι επίσης μια TTS μηχανή, αλλά πιο 

προηγμένη σε σχέση με την μηχανή espeak. Λόγο των μηχανών TTS έπρεπε να οριστεί αρχικά η 

βιβλιοθήκη subprocess. 

 

Παράδειγμα χρήσης subprocess (από τη βιβλιοθήκη της Python) και espeak: 

 

import subprocess 

text = '"Hello UOWM"' 

subprocess.call('espeak '+text, shell=True) 

 

Μετά την εκτέλεση του παραπάνω κώδικα θα ακουστεί, από τα ηχεία ή τα ακουστικά της 

συσκευής, η φράσης “Hello UOWM”. 

 

Παρακάτω εμφανίζεται ολοκληρωμένα ο κώδικας κίνησης:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
import RPi.GPIO as GPIO 

import sys #exit: line 120 

from time import sleep 
 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
 
#_____________________________________________ 
 
class _Getch: 
    """Gets a single character from standard input.  Does not echo to the 
screen.""" 
    def __init__(self): 
        try: 
            self.impl = _GetchWindows() 
        except ImportError: 
            self.impl = _GetchUnix() 
 
    def __call__(self): return self.impl() 
 
class _GetchUnix: 
    def __init__(self): 
        import tty, sys 
 
 
    def __call__(self): 
        import sys, tty, termios 
        fd = sys.stdin.fileno() 
        old_settings = termios.tcgetattr(fd) 
 
        try: 
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            tty.setraw(sys.stdin.fileno()) 
            ch = sys.stdin.read(1) 
        finally: 
            termios.tcsetattr(fd, termios.TCSADRAIN, old_settings) 
        return ch 
 
 
class _GetchWindows: 
    def __init__(self): 
        import msvcrt 
 
    def __call__(self): 
        import msvcrt 
        return msvcrt.getch() 
 
 
getch = _Getch() 
 
#_____________________________________________ 
 
 
MotorLEFT = 17 

MotorRIGHT = 18 
 
bLeft = 23 # GPIO 23 button LEFT elegxos 

bRight = 24 # GPIO 24 button RIGHT elegxos 
 
GPIO.setup (bLeft, GPIO.IN) # Setup the GPIO pin connected to Button LEFT to  

        # read as input 

GPIO.setup (bRight, GPIO.IN) # Setup the GPIO pin connected to Button RIGHT to  

         # read as input 
 
GPIO.setup(MotorLEFT,GPIO.OUT) 

GPIO.setup(MotorRIGHT,GPIO.OUT) 
 
while True: 
 
        print "___________________________________" 
        print "Choose 1 for MANUAL" 
        print "Choose 2 for controling CM" 
        print "Choose 0 (zero) for EXIT" 
        print "___________________________________" 
 
 
        userChoice = getch() 
 
        if (userChoice == "0"): 
                sys.exit() 
 
        while ((userChoice !="1" ) & (userChoice !="2")): 
                print "Choose only 1 for MANUAL or 2 for CONTROLLING cm" 
                userChoice = getch() 
 
 
        if (int(userChoice) == 1): #manual mode 
 
 
                print "mode: MANUAL" 
                print "Choose a for LEFT or choose l for RIGHT" 
                print "Choose z to STOP" 
                print "Choose 0 (zero) for EXIT" 
                print "___________________________________" 
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                while True: 
 
                        str1 = getch() 
                        print str1 
 
                        if (str1 == "0"): 
                                break 
 
 
                        while ((str1 !="A" ) & (str1 !="a") & (str1 !="L") & (str1 !="l") & 
(str1 !="Z") & (str1 !="z") ): 
                                print "Choose only a for LEFT or choose l for RIGHT, and z to STOP" 
                                str1 = getch() 
 
 
                        B_right = GPIO.input(bRight) # Get the current state of button RIGHT 
                        B_left = GPIO.input(bLeft) #  Get the current state of button LEFT 
 
                        if ((str1 == "L") | (str1 == "l") ): # move right 
                                    GPIO.output(MotorLEFT,GPIO.LOW) 
                                    GPIO.output(MotorRIGHT,GPIO.HIGH) 
 
 
 
                        if ((str1 == "A") | (str1 == "a") ): # move left 
 
                                    GPIO.output(MotorRIGHT,GPIO.LOW) 
                                    GPIO.output(MotorLEFT,GPIO.HIGH) 
 
 
 
                        if ((str1 == "Z") | (str1 == "z") ): # stop the move 
                                    GPIO.output(MotorRIGHT,GPIO.LOW) 
                                    GPIO.output(MotorLEFT,GPIO.LOW) 
 
 
        if (int(userChoice) == 2): 
 
                print "mode: AUTO" 
                print "Give +cm for RIGHT and -cm for LEFT." 
                print "e.g. -10 LEFT for 10cm RIGHT" 
                print "Give 0(zero) for EXIT." 
                print "___________________________________" 
 
 
                while True: 
 
                        check=1 # check if str2 is string or not 
                        while (check==1): 
                                check=0 
 
                                str2 = raw_input(" input: ") 
                                try: 
                                        y=float(str2) 
 
                                except: 
                                        print "Input must be number" 
                                        check=1 
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                        str2 = float(str2) 
 
                        B_right = GPIO.input(bRight) # Get the current state of button RIGHT 
                        B_left = GPIO.input(bLeft) #  Get the current state of button LEFT 
 
                        timeL = (6.65*str2)/10 
                        timeR = (6.66*str2)/10 
 
 
                        if (str2 == 0 ): 
                                break 
 
 
                        if str2 > 0: 
 
                                    x=0 
                                    GPIO.output(MotorLEFT,GPIO.LOW) 
                                    GPIO.output(MotorRIGHT,GPIO.HIGH) 
 
                                    while x < timeR: 
 
                                                B_right = GPIO.input(bRight)  # check the button every time 
 
                                                if B_right == False:          # if button is pushed: stop  
        # right movement! exit loop 
 
                                                        print "Move only LEFT" 
                                                        GPIO.output(MotorRIGHT,GPIO.LOW) 
 

        text = '"Move only LEFT"' 

        subprocess.call('espeak '+text, shell=True) 
                                                        break 
 
                                                sleep(timeR/500) 
                                                x = x + timeR/500 
                                    GPIO.output(MotorRIGHT,GPIO.LOW) 
 
 
                        if str2 < 0: 
 
                                    x=0 
                                    GPIO.output(MotorRIGHT,GPIO.LOW) 
                                    GPIO.output(MotorLEFT,GPIO.HIGH) 
                                    timeL = timeL*(-1) 
 
                                    while x < timeL: 
 
                                                B_left = GPIO.input(bLeft)  # check the button every time 
 
                                                if B_left == False:         # if button is pushed: stop left  
      # movement! exit loop 
 
                                                        print "Move only RIGHT" 
                                                        GPIO.output(MotorLEFT,GPIO.LOW) 
 

        text = '"Move only RIGHT"' 

        subprocess.call('espeak '+text, shell=True) 
                                                        break 
 
                                                sleep(timeL/500) 
                                                x = x + timeL/500 
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                                    GPIO.output(MotorLEFT,GPIO.LOW) 
 
 
        print "Press any key to change MODE, or Q to QUIT " 
        userChoiceChange = getch() 
        if ((userChoiceChange=="Q") | (userChoiceChange=="q")): 
                break 
 
 
GPIO.output(MotorLEFT,GPIO.LOW) 

GPIO.output(MotorRIGHT,GPIO.LOW) 
 
GPIO.cleanup() 
 
 

 

8.10 Ανάλυση κυκλώματος και κώδικας ελέγχου αισθητήρα 

 

Όπως αναλύθηκε παραπάνω ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κινεί όπως επιθυμεί τον άξονα που 

βρίσκεται στη βάση με σκοπό να λαμβάνει μετρήσεις από τον αισθητήρα πίεσης. Για να 

πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις χρειάστηκε να κατασκευαστεί ένα κύκλωμα και έπειτα να γραφτεί 

κώδικας σε Python. 

 

8.10.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό 

Για το κύκλωμα χρησιμοποιήθηκε ένας αναλογικός σε ψηφιακός μετατροπέας (ADC). Μετά από 

σχετική έρευνα καταλήξαμε στον ADS1115 καθώς τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν απολύτως με 

το έργο που κατασκευάσαμε, είναι συμβατό με το Raspberry Pi και χρησιμοποιεί τον δίαυλο 

επικοινωνίας I2C. Ο ADS1115 είναι 12-bit ADC και έχει 4 κανάλια. Έχει προγραμματιστικό κέρδος 

από ⅔ ως 16 φορές, ώστε να γίνεται ενίσχυση των μικρών σημάτων και να διαβάζονται με 

μεγαλύτερη ακρίβεια. Απαιτεί τάση από 2V ως 5V κάτι που τον χρήζει ιδανικό για επεξεργαστές με 

3.3V ως 5V (όπως δηλαδή είναι το Raspberry Pi). 

 

 

 

 

Εικόνα 62: Raspberry Pi και μετατροπείς 
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8.10.2 Καλωδίωση και ενεργοποίηση του διαύλου επικοινωνίας I2C 

 

Το ADS1115 χρησιμοποιεί το ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας I2C για ανάγνωση των αναλογικών 

τιμών. Πριν την καλωδίωση του ADC στο Pi πρέπει να ενεργοποιηθεί ο συγκεκριμένος δίαυλος 

από το Raspberry Pi. 

 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για αυτή τη διαδικασία είναι τα εξής: 

 

● Στο τερματικό τρέχουμε την εντολή: 

○ sudo raspi-config 

● Από το πλαίσιο που εμφανίζεται επιλέγουμε: 

○ Advanced Options - Select 

○ I2C - Select 

○ Enable interface - Yes 

○ Loaded default - Yes 

● Κάνουμε επανεκκίνηση του Pi 

 

Αν θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι τα παραπάνω βήματα εκτελέστηκαν σωστά, τρέχουμε στο 

τερματικό την εντολή i2cdetect. 

 

Η σύνδεση του ADC με το Pi γίνεται ως εξής: 

 

● Το ADS1115 VDD συνδέεται στο Raspberry Pi 3.3V 

● Το ADS1115 GND συνδέεται στο Raspberry Pi GND 

● Το ADS1115 SCL συνδέεται στο Raspberry Pi SCL 

● Το ADS1115 SDA συνδέεται στο Raspberry Pi SDA 
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8.10.3 Εγκατάσταση βιβλιοθήκης Adafruit 

 

Επόμενο βήμα είναι η εγκατάσταση της βιβλιοθήκης “Adafruit ADS1x15 Python”. Απαραίτητη 

προϋπόθεση σε αυτό το σημείο είναι η σύνδεση του Pi στο διαδίκτυο. Η εγκατάσταση έγινε μέσω 

του GitHub. 

Οι εντολές που χρησιμοποιήθηκαν στο τερματικό είναι: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install build-essential python-dev python-smbus git 

cd ~ 

git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_ADS1x15.git 

cd Adafruit_Python_ADS1x15 

sudo python setup.py install 

 

 

 

Εικόνα 63: Συνδεσμολογία ADS1115 με το Raspberry Pi 
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Για πετυχημένη εγκατάσταση, λαμβάνουμε το επόμενο μήνυμα: 

 

 

8.10.4 Εγκατάσταση του Python package index 

 

Για την εγκατάσταση του “python package index” χρειάζεται και πάλι σύνδεση με το διαδίκτυο. 

Οι εντολές που χρησιμοποιήθηκαν στο τερματικό είναι: 

 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install build-essential python-dev python-smbus 

python-pip 

sudo pip install adafruit-ads1x15 

 

Για πετυχημένη εγκατάσταση, λαμβάνουμε το επόμενο μήνυμα: 

Εικόνα 64: Πετυχημένη εγκατάσταση Adafruit ADS1115 
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8.10.5 Αισθητήρας πίεσης MPXV7002 

 

Επιλέξαμε τον ολοκληρωμένο αισθητήρα πίεσης σε τσιπ της σειράς MPXV7002. Η σειρά αυτή των   

πιεζοκρυστάλλων είναι τύπου μονολιθικού πυριτίου state-of-the-art και είναι σχεδιασμένη για να 

καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, και πιο συγκεκριμένα για αυτές που χρησιμοποιούν 

μικροελεγκτή ή μικροεπεξεργαστή με εισόδους Α/D (Analog/Digital). Ο αισθητήρας συνδυάζει 

προηγμένες τεχνικές μικρομηχανικής, επιμετάλλωσης και διπολική επεξεργασία για την ακριβή 

παραγωγή, ενός υψηλού επιπέδου αναλογικού σήματος εξόδου το οποίο είναι ανάλογο της 

ασκούμενης πίεσης. 

 

Εικόνα 66: Ολοκληρωμένος αισθητήρα MPXV7002 

 

 

8.10.6 Χαρακτηριστικά αισθητήρα MPXV7002 

 

Ο αισθητήρας ανιχνεύει πίεση από -2.0 ως +2kPa (-0.3 ως +0.3 psi) και η τάση εξόδου κυμαίνεται 

από 0.5 ως 4.5V. 

 

 

 

Εικόνα 65: Πετυχημένη εγκατάσταση πακέτου 
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Χαρακτηριστικά Σύμβολο Ελάχιστο Τυπικό Μέγιστο Μονάδα 

Μέτρησης 

Εύρος πίεσης Pop -2.0 - 2.0 kPa 

Τάση πηγής Vs 4.75 5.0 5.25 Vdc 

Ρεύμα πηγής Io - - 10 mAdc 

Ακρίβεια - - +/-2.5 +/-6.25 %Vfss 

Ευαισθησία V/P - 1.0 - V/kPa 

Χρόνος απόκρισης - - 20 - ms 

Πίνακας 2: Τεχνικά χαρακτηριστικά για Vs=5Vdc και T=25ºC 

 

8.10.7 Συνδεσμολογία αισθητήρα MPXV7002 και ADC 

Στον αισθητήρα πίεσης χρησιμοποιήθηκαν οι τρεις από τους οχτώ ακροδέκτες. Αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι για την τάση πηγής (Vs), την γείωση (GND) και την τάση εξόδου (Vout), 

οι υπόλοιποι πέντε ακροδέκτες είναι N/C (Not/Connected) δηλαδή δεν συνδέονται πουθενά. 

Η σύνδεση του MPXV7002 με το ADC γίνεται ως εξής: 

 Το Vs συνδέεται στο VDD του ADS1115   

 Το GND συνδέεται στο GND του ADS1115 

 Το Vout συνδέεται στο Α1 του ADS1115 

Από τον αισθητήρα φεύγουν δυο σωληνάκια τα οποία συνδέονται με την ράβδο (σωλήνα pitot) που 

εισέρχεται ή εξέρχεται στην αεροσήραγγα και είναι στηριγμένη στον κάθετο άξονα του συστήματός 

μας. 

 

 

Εικόνα 67: Συνδεσμολογία αισθητήρα MPXV7002 και ADS1115 
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8.10.8 Ανάλυση κώδικα αισθητήρα πίεσης 

 

Αφού εγκαταστάθηκαν επιτυχώς οι βιβλιοθήκες, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα κυκλώματα, 

σειρά είχε η συγγραφή του κώδικα για την αυτόματη καταμέτρηση της πίεσης, την εμφάνιση των 

αποτελεσμάτων στην οθόνη, το ηχητικό άκουσμα αυτών, όπως επίσης και η καταγραφή των 

μετρήσεων σε ένα αρχείο τύπου σημειωματάριο (.txt). 

Ο κώδικας ξεκίνησε με την εισαγωγή τεσσάρων βιβλιοθηκών: 

 

import subprocess 

import os 

import time 

import Adafruit_ADS1x15 

 

Η πρώτη σειρά, είναι για την χρήση του module espeak, το οποίο είναι υπεύθυνο για την φωνητική 

ανάγνωση του κειμένου. Η δεύτερα σειρά, εισάγει την βιβλιοθήκη os, η οποία παράγει έναν οξύ 

ήχο (“beep”). Επόμενη, είναι η βιβλιοθήκη time, η οποία διαβάζει την αναλογική είσοδο από τον 

ADS1115. Τέλος, γίνεται η εισαγωγή του module Adafruit_ADS1x15. 

Στην επόμενη σειρά, επιλέγεται το τσιπ ADS1115, δημιουργώντας ένα αντικείμενο ίδιου τύπου: 

 

adc = Adafruit_ADS1x15.ADS1115() 

 

Επόμενο βήμα είναι η επιλογή του κέρδους. Το κέρδος επιλέγεται με βάση τα volts και την 

ακρίβεια που ζητούμε. Στην συγκεκριμένη περίπτωση επιλέξαμε κέρδος=⅔, το οποίο 

αντιστοιχίζεται σε +/- 6.144V. 

 

GAIN = ⅔ 

 

Από εδώ και πέρα ξεκινάει ο ρόλος του χρήστη. Στην οθόνη του εμφανίζονται δυο επιλογές: 

● Η πρώτη, είναι η επιλογή του χρόνου (σε δευτερόλεπτα) με την οποία γίνεται η 

δειγματοληψία. Ο χρήστης εισάγει τον αριθμό που επιθυμεί και πατάει “enter”. 

● Η δεύτερη έχει προκαθορισμένο ρυθμό, ωστόσο τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας 

ακούγονται από ηχεία, ώστε η ανάγνωση από την οθόνη να μην είναι απαραίτητη. Γι’ αυτήν 

την επιλογή, ο χρήστης πατάει “e”. 

 

print ("\n\n****************************************************") 

print ("* Choose SAMPLING RATE (seconds) or `e` for LISTENING MODE 

(default rate) *") 
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print ("********************************************************") 

 

Στην οθόνη του χρήστη θα εμφανιστεί μια στήλη με το όνομα 'DIFFERENTIAL', η οποία θα 

εμφανίζει την διαφορική πίεση σύμφωνα με την δειγματοληψία που επέλεξε παραπάνω. 

 

Η δειγματοληψία αποθηκεύεται στην μεταβλητή rate: 

rate = raw_input("Input: ") 

 

Γίνεται έλεγχος αν η παραπάνω μεταβλητή είναι αλφαριθμητικό και συγκεκριμένα e/E ή αριθμός: 

if ((rate == "e") | (rate == "E")) 

 

Το προγραμματιστικό τμήμα της εμφάνισης και καταγραφής των αποτελεσμάτων της μετρούμενης 

πίεσης, για την πρώτη ή δεύτερη επιλογή του χρήστη είναι το ίδιο. 

 

while True: 

values = [0]*4 

for i in range(4): 

values[i] = adc.read_adc(i, gain=GAIN)*0.0001875   

values[i] = values[i] - 2.781 + 0.160 

values[i] = float("{0:.3f}".format(values[i] )) 

print('| {3:>6} |'.format(*values)) 

 

Μέσα στην while-loop διαβάζονται όλες οι τιμές των καναλιών του ADC σε έναν πίνακα 

αποτελούμενο από 4 στήλες. Τα κανάλια είναι 4 και αυτό γιατί ο ADS1115 περιέχει 4 pins γι αυτόν 

το σκοπό. 

 

● Το αποτέλεσμα της σειράς values[i] = adc.read_adc(i, gain=GAIN)* 0.0001875 είναι σε 

Volts, ενώ της επόμενης σειράς values[i] = values[i] - 2.781 + 0.160 σε kPa. 

i.Ο αριθμός  0.0001875 προκύπτει βρίσκοντας τον συντελεστή της ευθείας με βάση τα Volts 

και τις τιμές ADC ή διαιρώντας το κέρδος με την μέγιστη τιμή του ADC, δηλαδή 

λ=6.144/32768=0.0001875 

ii.O αριθμός 2.781 προκύπτει μέσω του τύπου  Vout=Vs(0.2kPa + 0.5)+6.25%Vfss: 
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όπου, 

Vs=5V 

Vfss=4.5V 

 

● Η παραπάνω αριθμητικές πράξεις εξυπηρετούν στην μετατροπή των ADC τιμών σε volts. 

● Καλείται η συνάρτηση read_adc() από την βιβλιοθήκη της Python ADS1x15 και διαβάζει μια 

ADC τιμή 

○ Η συνάρτηση δέχεται μια παράμετρο, η οποία είναι ο αριθμός των καναλιών που θα 

διαβάσει (μια τιμή μεταξύ 0 ως και 3), 

○ Προαιρετικά μπορεί να δεχτεί και μια τιμή κέρδους (η προκαθορισμένη είναι 1, 

ωστόσο εμείς επιλέξαμε κέρδος ⅔ για αποτελέσματα με μεγαλύτερη ακρίβεια). 

● Στην επόμενη σειρά,  float("{0:.3f}".format(values[i] )), ο αριθμός μετατρέπεται σε float και 

κρατούνται μόνο τα τρία πρώτα δεκαδικά ψηφία. 

● Η σειρά print('| {3:>6} |'.format(*values)) τυπώνει τις τιμές του τέταρτου καναλιού σε μια 

στήλη. Εφόσον μετρούμε μονάχα διαφορική πίεση δεν μας ενδιαφέρουν οι τιμές από τα 

υπόλοιπα κανάλια 

Ο χρήστης για να διακόψει την εμφάνιση των αποτελεσμάτων πρέπει να πατήσει “Ctrl-C” 

print('Press Ctrl-C to quit...') 

 

Για τη πρώτη επιλογή, δηλαδή αυτή του χρόνου της δειγματοληψίας, μετατρέπουμε την απάντηση 

του χρήστη σε απόλυτο δεκαδικό αριθμό: 

rate = abs(rate) 

 

 

 

Εικόνα 68: Τάση εξόδου ως προς τη διαφορική πίεση 
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Έπειτα ελέγχουμε αν η μεταβλητή είναι όντως αριθμός ή όχι. Σε περίπτωση λανθασμένης 

μεταβλητής, ο χρήστης πρέπει να ξαναδώσει το ρυθμό δειγματοληψίας. O έλεγχος εγκυρότητας 

δεδομένων πραγματοποιείται μέσω της δομής while-loop και μιας δομής try-except: 

 

check=1 

while (check==1): 

check=0 

try: 

y=float(rate) 

  except: 

print ("--WARNING--") 

print "Input must be number" 

rate = raw_input("Rate: ") 

  check=1 

 

Σειρά έχει η εφαρμογή της βιβλιοθήκης “time”: 

time.sleep(rate) 

 

Η συνάρτηση αυτή παίρνει την μεταβλητή που έδωσε ο χρήστης και αδρανοποιείται (sleep) για τον 

αντίστοιχο χρόνο, στην συγκεκριμένη περίπτωση εμφανίζει τα αποτελέσματα ανά τα επιλεγμένα 

δευτερόλεπτα. 

Για τη δεύτερη επιλογή, δηλαδή αυτή του προκαθορισμένου χρόνου, εμφανίζονται συνεχόμενα οι 

τιμές με βάση το παρακάτω πρότυπο: 

 

if (values[3] < 0): 

 subprocess.call('espeak minus', shell=True) 

 values[3] = abs(values[3]) 

subprocess.call('espeak %s' %(values[3]), shell=True) 

    

os.system('play --no-show-progress --null --channels 1 synth %s 

sine %f' % ( 0.5, 1000))  

 

Για την τέταρτη στήλη: 

● Αν η τιμή που διαβάζει ο αισθητήρας είναι μικρότερη του μηδενός, if (values[3] < 0):, 

εκφωνείται η λέξη “minus”. 

● Έπειτα μπαίνει σε απόλυτη τιμή, values[3] = abs(values[3]), και βγαίνει από την δομή της if. 

● Εκφωνείται μέσω του espeak η απόλυτη τιμή, subprocess.call('espeak %s' %(values[3]), 
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shell=True). Τέλος, ακούγεται ένας οξύς ήχος (“beep”), ώστε να καταλάβει άμεσα ο 

χρήστης που δεν παρακολουθεί την οθόνη, ότι πέρασε στην επόμενη τιμή 

 

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων στο αρχείο γίνεται με τις εντολές: 

 f = open('Result_Sensor','w'), δημιουργείται ένα αρχείο με όνομα 

Result_Sensor και έχει δικαιώματα εγγραφής, (w). 

 f.write(' Differential \n '), μέσα στο αρχείο τυπώνεται το μήνυμα της 

παρένθεσης 

 f.write(' %s|  \n' %(values[3])), τυπώνονται τα αποτελέσματα της 4ης 

στήλης  στο αρχείο 

 f.close(), το αρχείο κλείνει. 

 

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ο κώδικας γίνεται εκτελέσιμος με την εντολή: 

sudo python sensor.py 

 

Παρακάτω εμφανίζεται ολοκληρωμένα το πρόγραμμα συλλογής δεδομένων αισθητήρα πίεσης: 

import subprocess #espaek 

 

import os #beep 

 

# Reading each analog input from the ADS1x15 

import time 

 

# Import the ADS1x15 module. 

import Adafruit_ADS1x15 

 

# Create an ADS1115 ADC (16-bit) instance. 

adc = Adafruit_ADS1x15.ADS1115() 

 

# Choose a gain of 1 for reading voltages from 0 to 4.09V. 

# Or pick a different gain to change the range of voltages that are read: 

#  - 2/3 = +/-6.144V 

#  -   1 = +/-4.096V 

#  -   2 = +/-2.048V 

#  -   4 = +/-1.024V 

#  -   8 = +/-0.512V 

#  -  16 = +/-0.256V 

 

GAIN = 2/3 

print('Press Ctrl-C to quit...') 

 

f = open('Result_Sensor_0cm_1000rpm','w') 

 

 

while True: 

 

 print 

("\n\n*******************************************************************") 

 print ("* Choose SAMPLING RATE (seconds) or `e` for ESPEAK (default 

rate) *") 
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 print 

("*******************************************************************") 

  

 

 rate = raw_input("Input: ") 

 print ("\n\n") 

 

 if ((rate == "e") | (rate == "E")): 

   

  f.write(' Differential \n ') 

  f.write(' ------------ \n ') 

 

 

  print('-' * 14) 

         print(" Differential ") 

         print('-' * 14) 

 

 

  # Main loop. 

  while True: 

      # Read all the ADC channel values in a list. 

 

       values = [0]*4 

       for i in range(4): # Read the specified ADC channel  

         # using the previously set gain value. 

    values[i] = adc.read_adc(i, gain=GAIN)*0.0001875    

         #result in Volt 

 

                               values[i] = values[i] - 2.781 + 0.160  

    #result in kPa (kPa=values-2.78+error) 

 

           values[i] = float("{0:.3f}".format(values[i])) 

 

   values[2]=values[0]-values[1] #differantial 

       print('|  {3:>6}  |'.format(*values)) 

    

   f.write(' %s        |  \n' %(values[3])) # write to file 

 

    

 

 

 

                       if (values[0] == -0.00): 

    values[0] = abs(values[0]) 

   if (values[1] == -0.00): 

                                values[1] = abs(values[1]) 

   if (values[2] == -0.00): 

                                values[2] = abs(values[2])  

 

    

   if (values[3] < 0): 

    subprocess.call('espeak minus', shell=True) 

    values[3] = abs(values[3]) 

   subprocess.call('espeak %s' %(values[3]), shell=True) 

    

   os.system('play --no-show-progress --null --channels 1 

synth %s sine %f' % ( 0.5, 1000)) #beep 

 

 

 #-------- end if 

 rate = float(rate) 

 rate = abs(rate)  
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 f.write('Rate:  %s \n  \n' %rate) # write to file 

 f.write(' | Differential \n ') 

 f.write(' -------------- \n ') 

 

 

 check=1 # check if rate is number or not 

        while (check==1): 

         check=0 

 

                try: 

   y=float(rate) 

                except: 

   print ("--WARNING--") 

                 print "Input must be number" 

   rate = raw_input("Rate: ") 

                       check = 1 

 

 

 print('-' * 14) 

 print(" Differential ") 

 print('-' * 14) 

 

 rate = float(rate) #convert to float 

 

 # Main loop. 

 while True: 

     # Read all the ADC channel values in a list. 

 

       values = [0]*4 

       for i in range(4): 

           # Read the specified ADC channel using the  

    # previously set gain value. 

           values[i] = adc.read_adc(i, gain=GAIN)*0.0001875    

    #result in Volt 

 

    values[i] = values[i] - 2.781 + 0.160 

 

           

           # ADC (ADS1015 = 12-bit, ADS1115 = 16-bit). 

        # Print the ADC values. 

        values[i] = float("{0:.3f}".format(values[i])) 

 

   values[2]=values[0]-values[1] #differantial 

 

       print('|   {3:>6} | '.format(*values)) 

   f.write(' %s  \n' %(values[3])) # write to file 

       time.sleep(rate) 

 

f.close() #close file 
 
 

8.11 Θήκη κατασκευής και ψύξη κυκλωμάτων 

 

Για λόγους προστασίας της κατασκευής, τόσο τα κυκλώματα, όσο και ο κινητήρας universal 

τοποθετήθηκαν σε ένα μια θήκη/κουτί, το οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την συγκεκριμένη 

βάση x-y. 
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Εικόνα 69: Θήκη κινητήρα και κυκλωμάτων 

 

Όμως, η τοποθέτηση των κυκλωμάτων μέσα στη θήκη προκαλεί προβλήματα στην ψύξη τους. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει μια ροή αέρα η οποία θα βοηθά στην αποβολή της θερμότητας. 

Οπότε, επιλέχθηκε ένας μικρός 5V ανεμιστήρας.  

 

 
 

 

 

 

 

Εικόνα 70: Μορφή του κυκλώματος ψύξης  
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Το αντίστοιχο κύκλωμα φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, όπου επιλέχθηκε η τοποθέτηση ενός 

τρανζίστορ ως έλεγχος του ρεύματος που θα διαπερνά τον ανεμιστήρα, ελέγχοντας με τον τρόπο 

αυτό την απόδοσή του σε rpm. O ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς διότι παρατηρήθηκε ότι είναι η 

πιο σίγουρη λύση για την διατήρηση του κινητήρα universal σε χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας. 

Επίσης μελετήθηκε το σενάριο της αυξομείωσης της ταχύτητας ανάλογα με τη θερμοκρασία, αλλά 

τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μια τέτοια προσέγγιση βελτίωνε πρακτικά ελάχιστα την απόδοση, και 

λειτουργούσε σε βάρος  της απλότητας της κατασκευής. 
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9 Διαδικασία μετρήσεων 

 
 

 

Εικόνα 71: Τελική μορφή πρότυπης κατασκευής 

 

 

 
9.1 Περιγραφή της αεροσήραγγας 

 

 
Η στροβιλομηχανή (αεροσήραγγα), από την οποία πάρθηκαν μετρήσεις, αποτελείται από 5 κύρια 

τμήματα: 

 

 Ακροφύσιο εισόδου σχεδιασμένο με βάση το πρότυπο ΒS 848-1:1997 

 Αεραγωγός εισόδου μήκους 2400mm, με εγκάρσιες, διαμήκεις τομές και θέσεις απόληψης 

πίεσης για πραγματοποίηση μετρήσεων 

 Αξονικός φυσητήρας 

 Αεραγωγός εξόδου με  μήκους 1900mmμε διαμήκεις τομές και θέσεις απόληψης πίεσης για 

πραγματοποίηση μετρήσεων 

 Μηχανισμός ρύθμισης παροχής με χρήση τεσσάρων κωνικών πτερυγίων 
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Εικόνα 72: Αεροσήραγγα μετρήσεων 

 

 

9.2 Πεδίο ελέγχου στροβιλομηχανής 

 
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, δοκιμάστηκε η λειτουργία του αισθητήρα πίεσης σε 

πραγματικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, πάρθηκαν μετρήσεις σε μια υπάρχουσα στροβιλομηχανή 

των Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου. Η στροβιλομηχανή (αεροσήραγγα) αυτή 

αποτελείται από 5 κύρια τμήματα: 

 

 Σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 1kVA πραγματικού ημιτόνου 

 Panel χειρισμού και ελέγχου αποτελούμενο από κομβία, ενδεικτικές λυχνίες και όργανα 

ενδείξεων και χειρισμού. 

 Ηλεκτρολογικό υλικό ισχύος 

 Υλικά αυτοματισμού για τη λήψη και διαχείριση των σημάτων της εγκατάστασης 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 73: Πεδίο ελέγχου στροβιλομηχανής 
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9.3 Ρυθμιστής στροφών λειτουργίας Inverter 

 

O κινητήρας λειτουργεί μόνιμα σε κατάσταση Open Loop, που σημαίνει ότι οι στροφές του 

κινητήρα υπολογίζονται μαθηματικά μοντέλα λαμβάνοντας υπόψη κρίσιμες εσωτερικές μεταβλητές 

του Inverter, οι οποίες καταβάλλονται σε πραγματικό χρόνο. 

 

 

9.4 Διαδικασία και αποτελέσματα μετρήσεων 

 
Στην διαδικασία μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε η πρότυπη κατασκευή της παρούσας διπλωματικής. 

Πιο συγκεκριμένα, δίνοντας κατάλληλες εντολές για την κίνηση του κινητήρα universal, γινόταν 

μετακίνηση του σωλήνα pitot μέσα στην στροβιλομηχανή, μέσω της κίνησης της βάσης x-y.  O 

σωλήνας pitot ήταν συνδεδεμένο με δύο μικρούς εύκαμπτους σωλήνες, οι οποίοι οδηγούσαν στον 

αισθητήρα MPXV 7002dp.  Το Raspberry Pi 3 αποτελεί την μονάδα ελέγχου και συλλογής των 

μετρήσεων. 

 

Τόσο ο έλεγχος της βάσης x-y, όσο και ο έλεγχος της διαδικασίας συλλογής πιέσεων,  

πραγματοποιήθηκαν και με απομακρυσμένη σύνδεση. 

 

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα των δοκίμων ώστε να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία της 

διαδικασίας ελέγχου της κίνησης του άξονα, για κίνηση μεταξύ σημείων, με αποστάσεις d=1cm, 

d=2cm, d=5cm, d=10cm, d=15cm και d=40cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεπώς, σε ό,τι αφορά στην απόδοση του συστήματος ελέγχου κίνησης, τα αποτελέσματα 

φανερώνουν την ορθή λειτουργία του. Τυχόν αποκλίσεις οφείλονται σε τριβές από ατέλειες της 

βάσης, καθώς και από το ελλιπές “στρώσιμο” των ψηκτρών του κινητήρα. 

 

Εξίσου σημαντικό τμήμα της πρότυπης κατασκευής αποτελεί το σύστημα συλλογής δεδομένων με 

τη βοήθεια του αισθητήρα πίεσης. 
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Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνονται η απόδοση του αισθητήρα πίεσης σε σχέση με το αξιόπιστο 

φορητό όργανο μέτρησης των Μηχανολόγων Μηχανικών (βλέπε εικόνα). Η ονομασία “Standard” 

αφορά το συγκεκριμένο όργανο μέτρησης. O ρυθμός δειγματοληψίας ήταν 0.5 sec. Σε κάθε 

διάγραμμα φαίνεται τόσο η απόσταση του σωλήνα pitot από το κέντρο της στροβιλομηχανής 

(συμβολισμός με R), καθώς και οι στροφές του αξονικού ανεμιστήρα της. 

 

Για την ταυτόχρονη λήψη μετρήσεων τόσο από την πρότυπη κατασκευή, όσο και από το φορητό 

όργανο, χρησιμοποιήθηκαν ειδικά splitters, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 

Να σημειωθεί ότι η μεταβλητή “MPXV 7002dp” στα παρακάτω διαγράμματα αντιπροσωπεύει το 

σύνολο της μονάδας συλλογής δεδομένων πίεσης, όχι μόνο τον αισθητήρα. 

 

 

 
 

 

 

 
Εικόνα 74: Τοποθέτηση των splitters 

Εικόνα 75: Σύνδεση του φορητού μετρητή πίεσης (πορτοκαλί συσκευή) 
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10 Συμπεράσματα και μελλοντική μελέτη 
 

 
10.1 Συμπεράσματα 

 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η δημιουργία ενός πρότυπου συστήματος ελέγχου και συλλογής 

δεδομένων για ρευστομηχανικά συστήματα. Η δημιουργία του συστήματος αυτού βασίστηκε στην 

πλήρη εναρμόνιση υλικού και λογισμικού για την μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Τόσο το τμήμα του 

ελέγχου της κίνησης, όσο και το τμήμα της συλλογής δεδομένων με τη χρήση αισθητήρα πίεσης, 

υλοποιήθηκαν έχοντας ως κεντρική μονάδα ελέγχου τον μικρό-υπολογιστή Raspberry Pi 3. 

 

Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, έγινε πλήρης έλεγχος του κινητήρα universal 

230V AC, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την περιστροφής της βάσης. Ο κινητήρας αυτός, ο οποίος 

πάρθηκε από ένα ηλεκτρικό εργαλείο χειρός (δρέπανο), δεν είχε σχεδιαστεί για αλλαγή φοράς 

περιστροφής με ηλεκτρικό τρόπο. Δηλαδή, η εργοστασιακή του κατασκευή απαιτούσε την 

χειροκίνητη μετακίνηση της θέσης των ψηκτρών μέσω ενός μικρού πλαστικού εμβόλου. 

Αλλάζοντας πλήρως την δομή του, φτιάχτηκε κατάλληλη καλωδίωση, η οποία αρχικά συνδέονταν 

με απλούς χειροκίνητους διακόπτες, οι οποίοι άνοιγαν και έκλειναν ανά δύο, προσομοιώνοντας την 

λειτουργία δύο διπλών relays. Στη συνέχεια, οι δοκιμαστικοί αυτοί διακόπτες αντικαταστάθηκαν με 

δύο διπλά relays 5V, τα οποία απαιτούσαν ρεύμα min 50mA το καθένα, ώστε να κλείνουν τα 

κυκλώματα των 230V, όπως αναλύθηκε στην ενότητα 8.4. 

 

Στην ενότητα 8.4.1 περιεγράφηκε αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας του ελέγχου της κίνησης του AC 

κινητήρα  universal με τα relays. Για τον έλεγχο των relays χρησιμοποιήθηκε το Raspberry,  το 

οποίο μπορεί να παρέχει σταθερή τροφοδοσία max 5Vdc με max 700mΑ. Όμως, κατά την διάρκεια 

των δοκιμών, παρατηρήθηκε ότι το ρεύμα που μπορούν να παρέχουν τα pins εξόδου του Raspberry 

είναι 3.3Vdc και 2mA. Με κατάλληλο κύκλωμα transistors αξιοποιήθηκε τo pin σταθερής 

τροφοδοσίας 5Vdc. Έτσι, όταν τα pins εξόδου δίνουν σήμα στην βάση του κάθε transistor, αυτό  

τροφοδοτεί το αντίστοιχο relay με 5V και με τα απαιτούμενα mΑ.   

 

Ο κώδικας για τον έλεγχο της κίνησης της βάσης x-y έγινε στην γλώσσα προγραμματισμού Python, 

όπως φαίνεται στην ενότητα 8.9.1.  Το πρόγραμμα υποστηρίζει δύο τρόπους ελέγχου της βάσης. Ο 

ένας είναι πατώντας απλά δύο κομβία στο πληκτρολόγιο, και ο άλλος δίνοντας ο χρήστης τον 

ακριβή αριθμό (σε cm) που θέλει να μετακινηθεί η βάση. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να 

μετακινεί την βάση με βήμα έως και 1mm. Επίσης, παρέχεται στον χρήστη μια επιπλέον 

δυνατότητα για την κίνηση της βάσης, ακόμη και όταν το Raspberry είναι απενεργοποιημένο. Αυτή 

η δυνατότητα δίνεται με την παρουσία δυο button τα οποία είναι πάνω στην βάση x-y, ώστε 

πατώντας το κατάλληλο κομβίο να την κινεί δεξιά ή αριστερά. 

 

Για την αποφυγή του εκτροχιασμού του κινούμενου τμήματος της βάσης, δημιουργήθηκαν 

χειροποίητοι αισθητήρες, οι οποίοι δίνουν σήμα στο Raspberry όταν το κινούμενο αυτό τμήμα της 

βάσης φτάνει στις δυο ακραίες θέσεις του. Για την λήψη του σήματος από το Raspberry 

χρησιμοποιήθηκαν τα pins εισόδου του. Η υλοποίηση φαίνεται στην ενότητα 8.5. Η λειτουργία 

αυτή συνοδεύεται με το πρόγραμμα espeak, το οποίο εκφωνεί από τα ηχεία στον χρήστη ένα 

κατάλληλο μήνυμα αποτροπής της κίνησης στην απαγορευμένη περιοχή. 
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Σε ότι αφορά την λειτουργία της διάταξης του αισθητήρα πίεσης, όπως αναλύεται και στην ενότητα 

8.10.5, βασίστηκε στην μετατροπή του αναλογικού τμήματος εξόδου σε ψηφιακό, με την χρήση 

κατάλληλου μετατροπέα. Ο αισθητήρας που χρησιμοποιήθηκε είναι ο MPXV 7002dp. Ο 

μετατροπέας για μετάβαση από αναλογικό σε ψηφιακό σήμα ονομάζεται ADS 1115. Ο χρήστης, 

μεσώ ενός προγράμματος σε Python, έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί μετρήσεις πίεσης, 

ορίζοντας ο ίδιος τον ρυθμό δειγματοληψίας, καθώς και να αποθηκεύει σε αρχείο με τις μετρήσεις 

του.  Επίσης, έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί και την λειτουργία espeak, ώστε να μπορεί να 

παρατηρεί από απόσταση τις αλλαγές που πραγματοποιούνται, χωρίς να είναι αναγκασμένος να 

βρίσκεται μπροστά στην οθόνη. 

 

Στην ενότητα 8.8 εξηγήθηκε και ο τρόπος πραγματοποίησης απομακρυσμένου ελέγχου της 

πρότυπης κατασκευής. Ο χρήστης μπορεί από οπουδήποτε να ελέγχει τόσο την κίνηση της βάσης 

x-y, όσο και την διαδικασία συλλογής των δεδομένων από τον αισθητήρα της πίεσης. 

 

Τέλος, για την προστασία τόσο των κυκλωμάτων, όσο και του χρήστη από την υψηλή τάση των 

230V δημιουργήθηκε θήκη/κουτί για την τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων μέσα σε αυτό. Για 

την αποφυγή της υπερθέρμανσης των κυκλωμάτων χρησιμοποιήθηκε ένας μικρός ανεμιστήρας 

5Vdc, o οποίος τροφοδοτείται από το Raspberry. 

 

Συμπερασματικά, η πρότυπη κατασκευή αποτελεί μια ολοκληρωμένη μηχανή ελέγχου και 

συλλογής δεδομένων. Είναι η μοναδική που συνδυάζει σε μία μόνο μηχανή τον έλεγχο βάσης x-y 

με κινητήρα AC 230V τύπου universal, την προστασία της από εκτροχιασμό, ένα ενσωματωμένο 

σύστημα μετατροπής και συλλογής δεδομένων πίεσης, υποστήριξη απομακρυσμένης σύνδεσης, 

λειτουργία espeak, και όλα αυτά ελεγχόμενα με Raspberry.  Επίσης, η αλλαγή της φοράς 

περιστροφής κινητήρα δράπανου με τον συγκεκριμένο τρόπο που αναφέρθηκε, δεν έχει εντοπιστεί 

σε κανένα άλλο σύγγραμμα ή σε υλοποιημένη κατασκευή. Η πρότυπη κατασκευή θα 

χρησιμοποιηθεί από τους Μηχανολόγους Μηχανικούς του Πανεπιστημίου στα εργαστήριά τους. 

 

 

10.2 Μελλοντική μελέτη 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών στην περιοχή της 

αυτοματοποιημένης κίνησης σε έναν άξονα, του ελέγχου και των μετρήσεων. Ωστόσο ορισμένες 

αλλαγές θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν καλύτερα το έργο που ήδη έχει διεξαχθεί. 

Μελετήθηκε η κίνηση στον οριζόντιο και κάθετο άξονα, όμως πρακτικά χρησιμοποιήθηκε η κίνηση 

μόνο στον οριζόντιο, καθώς οι μετρήσεις που λάβαμε ήταν από μια στρογγυλή στροβιλομηχανή 

(αεροσήραγγα) στην οποία οι δυνάμεις που ασκούνται είναι συμμετρικές και άρα δεν υπήρχε 

διαφορά στην κίνηση είτε χρησιμοποιούσαμε τον οριζόντιο, είτε και τους δυο άξονες. Ωστόσο η 

κίνηση και στις δυο διαστάσεις μπορεί να προσφέρει πολλές δυνατότητες για μετρήσεις σε 

οποιαδήποτε μηχανή, ανεξαρτήτου του σχήματός της. Τα υλικά και η συνδεσμολογία παραμένουν 

ίδια, και τοποθετούνται αντίστοιχα στον κάθετο άξονα. 

Ο αισθητήρας που επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε είναι αυτός της πίεσης, αφού η μέτρησή της 

αποτελεί σημαντική ένδειξη για την ορθή λειτουργία των ρευστομηχανικών συστημάτων. Εκτός 

από αισθητήρας πίεσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αισθητήρας θερμοκρασίας, υγρασίας, 

ταχύτητας, επιτάχυνσης, στροφών κλπ.. Για μεγαλύτερη ακρίβεια κατά τη μέτρηση της πίεσης θα 

μπορούσε να γίνει χρήση πιεζοκρυστάλλου, ωστόσο το κόστος του κρίνεται απαγορευτικό για μια 

προπτυχιακή εργασία.  

Επίσης, αισθητήρας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στη βάση x-y, ώστε να μετρά την 

θερμοκρασία στο κουτί που βρίσκεται ο κινητήρας και τα κυκλώματα και σε περίπτωση υψηλής 
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θερμοκρασίας να προειδοποιεί ή ακόμα και να κλείνει αυτόματα το σύστημα ελέγχου και 

μετρήσεων. Ακόμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αισθητήρας κίνησης, ο οποίος θα ήταν 

υπεύθυνος για τον εκτροχιασμό του άξονα σε οποιαδήποτε περίπτωση, δηλαδή είτε κατά την 

κίνηση μέσω προγράμματος είτε μέσω κομβίων. 

Κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γράφτηκαν δύο προγράμματα στη γλώσσα Python. 

Το ένα πρόγραμμα αφορά την κίνηση στον άξονα και τον έλεγχο εκτροχιασμού ενώ το δεύτερο 

αφορά την συλλογή δεδομένων. Τα προγράμματα παρέχουν αντίστοιχα από δυο επιλογές για το 

χρήστη, είτε αυτή είναι η manual ή auto λειτουργία κίνησης, είτε η επιλογή συγκεκριμένου ή 

προκαθορισμένου χρόνου δειγματοληψίας κατά την μέτρηση της πίεσης. Τα προγράμματα θα 

μπορούσαν να συμπτυχθούν σε ένα και να προσφέρονται οι ίδιες ή και περισσότερες επιλογές. 

Επιλογές που θα μπορούσαν να προστεθούν είναι η εκφώνηση όλων των εντολών, το πάτημα ενός 

πλήκτρου για προκαθορισμένα εκατοστά ή συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δειγματοληψίας. Κάτι 

τέτοιο απαιτεί προσεκτική αλγοριθμική σχεδίαση από τον προγραμματιστή, ώστε να μην αυξηθεί η 

πολυπλοκότητα και να παραμείνει η ευκολία χειρισμού από τον χρήστη. 

Σημαντική βελτίωση της εργασίας θα αποτελούσε η καταγραφή και η αποθήκευση σε ένα αρχείο 

(log file) των κινήσεων και των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια χρήσης 

των προγραμμάτων μας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε ο χρήστης να διατηρεί ένα είδος 

ιστορικού και να συγκρίνει τα αποτελέσματα των μετρήσεων ως προς την ημερομηνία ή την ακριβή 

θέση της βάσης x-y. Αυτό θα είχε επίσης το πλεονέκτημα ότι οι μετρήσεις θα μπορούσαν να 

μελετηθούν οποιαδήποτε στιγμή και όχι απαραίτητα όταν καθορίστηκε η θέση του αισθητήρα ή 

λαμβάνονται τα δεδομένα πίεσης. 

Οι δύο κώδικες στην Python θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από το πρόγραμμα LabVIEW της 

National Instrument. Το LabVIEW ® (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) είναι 

µία πανίσχυρη γλώσσα προγραµµατισµού και ανάλυσης για υπολογιστές. Τρέχει στα λειτουργικά 

συστήµατα Windows, Solaris, Macintosh, HP-UX. Ξεφεύγει από την παραδοσιακή φύση γλωσσών 

προγραµµατισµού, εισάγοντας τον χρήστη σε ένα γραφικό περιβάλλον οργάνων (instrumentation) 

µε όλα τα εργαλεία για συλλογή µετρήσεων, έλεγχο αυτόνοµων οργάνων, ανάλυση και 

παρουσίαση. Σε αυτή τη γραφική γλώσσα προγραµµατισµού που λέγεται “G”, το πρόγραµµα 

φτιάχνεται σε διαγραµµατικά µπλόκ. Αφού φτιαχτούν τα διαγράµµατα, το LabVIEW τα 

µμεταφράζει σε κώδικα µμηχανής. Προτιμήσαμε να μην χρησιμοποιήσουμε το LabVIEW, καθώς 

δεν είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα του Raspberry Pi, και πρωταρχικός σκοπός της 

εργασίας μας αποτελούσε η χρήση του Pi για την κίνηση του άξονα, τον έλεγχο εκτροχιασμού και 

τη λήψη μετρήσεων. Ωστόσο η κάλυψη αυτών των αναγκών θα μπορούσε να γίνει και μέσω 

LabVIEW. 

Σε μια εποχή που τα πάντα μπορούν να βρεθούν διαδικτυακά, θα ήταν χρήσιμη η κατασκευή μιας 

ιστοσελίδας, με φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη ώστε να έχει πρόσβαση από παντού. Η 

ιστοσελίδα, συνδεδεμένη με το dataplicity, θα προσφέρει τη δυνατότητα απομακρυσμένης κίνησης, 

ελέγχου και μετρήσεων. Θα μπορούσαν ακόμα να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα 

αποτελέσματα, να εμφανίζονται αυτοματοποιημένα συμπεράσματα με βάση τις τρέχουσες 

μετρήσεις, να απεικονίζονται γραφικές παραστάσεις και να συγκρίνονται νέα με παλαιότερα 

δεδομένα. 
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Παράρτημα Α 

 

 

Φύλλο δεδομένων: ADC Converter 

 

 



145 

 

 

 

 

 

 
 

 



146 

 

 

 

 

 

 
 



147 

 

 

 

 

 

 
 

 



148 

 

 

 

 

 

 
 

 



149 

 

 

Φύλλο δεδομένων: Pressure Sensor MPXV7002 
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Παράρτημα Β 

 

Σημείωμα 

 

Το θεωρητικό και πειραματικό μέρος της διπλωματικής εργασίας αναπτύχθηκε από τους φοιτητές 

Κωνσταντίνο Τσίρκα και Ελευθερία Μπάτσου του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατά το έτος 2016. Η κατασκευή του 

πρακτικού τμήματος έλαβε χώρο στο εργαστήριο στροβιλομηχανών του τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών. 

 

Η διπλωματική εργασία κρίθηκε αναγκαίο να εκπονηθεί από τους δυο παραπάνω φοιτητές του 

τμήματος ΤΜΠΤ για τους εξής λόγους: 

 

 Απαιτούνταν συνδυασμός γνώσεων Προγραμματισμού-Ηλεκτρονικής-Ηλεκτρολογίας-

Μηχανολογίας. Έπρεπε να μελετηθούν επιστημονικά πεδία τα οποία δεν είχαν διδαχθεί  σε 

βάθος από το ΤΜΠΤ.  Η αναζήτηση και κατανόηση νέων εννοιών και εφαρμογών, οι οποίες 

δεν ανήκαν στο επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, απαιτούσε 

ομαδική συνεργασία. Η συνεργασία για την πειραματική/πρακτική κατανόηση με τη χρήση 

πραγματικών εξαρτημάτων (κυρίως μηχανολογικών και ηλεκτρικών) αποτελούσε κύριο 

εμπόδιο. 

 Η υλοποίηση του υλικού μέρους της κατασκευής πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο 

στροβιλομηχανών των Μηχανολόγων Μηχανικών. Οπότε ο περιορισμός στο χρόνο 

πρόσβασης στο χώρο του εργαστηρίου έπρεπε να λυθεί με το να γίνεται καλύτερη 

αξιοποίηση του χρόνου. Αυτό μπορούσε να γίνει μόνο με την ταυτόχρονη εργασία δύο 

ατόμων την ίδια χρονική στιγμή. 

 Η διαδικασία της συλλογής μετρήσεων από στροβιλομηχανές  δεν θα μπορούσε να 

υλοποιηθεί από ένα άτομο, διότι ταυτόχρονα με την διαδικασία συλλογής των  δεδομένων, 

έπρεπε να γίνεται και έλεγχος της ορθότητας και καλής λειτουργίας της πρότυπης 

πειραματικής κατασκευής. 

 Η χρήση μεγάλου μηχανολογικού εξοπλισμού είναι πιο ασφαλής όταν υπάρχουν 2 άτομα , 

ώστε να υπάρχει επίβλεψη/προστασία του ενός ατόμου από το άλλο. Επίσης απαιτούνταν 

μεγάλη προσοχή στην αποφυγή λαθών τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

προβλήματα/καταστροφές στον εργαστηριακό εξοπλισμό. 

 

Εν κατακλείδι, η διπλωματική αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα software και hardware που 

θα χρησιμοποιηθεί άμεσα από τους μηχανολόγους παρέχοντας ακρίβεια και εύκολο χειρισμό. 

 

 

Οι φοιτητές θα ήθελαν να τονίσουν ότι τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό κομμάτι 

δημιουργήθηκε/κατασκευάστηκε ισότιμα και με την ταυτόχρονη εργασία και των δύο καθ όλη 

την διάρκεια του έργου. Ωστόσο, για τυπικούς λόγος, η ευθύνη των επιμέρους τμημάτων 

διαμοιράστηκε  με τον παρακάτω τρόπο: 
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Κωνσταντίνος Τσίρκας Μπάτσου Ελευθερία 

 

Θεωρητική μελέτη ηλεκτρικών κινητήρων. Θεωρητική μελέτη συστημάτων συλλογής 

δεδομένων. 

Θεωρητική μελέτη ηλεκτρονικών και 

ηλεκτρικών εξαρτημάτων που 

χρησιμοποιούνται στην πρότυπη κατασκευή. 

Θεωρητική μελέτη μετατροπής σήματος 

(ψηφιακό/αναλογικό). Θεωρητική μελέτη 

αισθητήρων. 

Κίνηση του άξονα με κινητήρα 230V AC 

universal. Τροποποίηση του κινητήρα για 

αλλαγή φοράς περιστροφής. 

Θεωρητική μελέτη Raspberry (ιστορικά 

στοιχεία, μοντέλα, μελέτη των pins). 

 Αλλαγή στη φορά κίνησης του 230V AC 

universal με χρήση relays. 

Απομακρυσμένη σύνδεση- λειτουργία: Shell 

Απομακρυσμένη σύνδεση- λειτουργία: 

Γραφικό περιβάλλον. 

Κυκλώματα ελέγχου κίνησης κινητήρα. 

Διασύνδεση των κυκλωμάτων 230V AC και 

5V. Χρήση ενίσχυσης σήματος για έλεγχο 

των relays με Raspberry. 

Κύκλωμα αισθητήρα πίεσης και ADS1115. 

Διασύνδεση των επιμέρους συστημάτων με το 

Raspberry. 

Κύκλωμα εκτροχιασμού του άξονα. Κύκλωμα ανεμιστήρα για ψύξη κινητήρα. 

Κώδικας  Python του κινητήρα για λειτουργία 

“auto”. 

Κώδικας  Python του κινητήρα για λειτουργία 

“manual”. 

Κώδικας  Python για έλεγχο εκτροχιασμού 

και ηχητική λειτουργία. 

Σύνδεση και ρυθμίσεις ethernet για 

απομακρυσμένη σύνδεση. 

Κώδικας  Python για συλλογή δεδομένων 

(αισθητήρας) με λειτουργία επιλογής-

ορισμού  ρυθμού δειγματοληψίας. 

Κώδικας  Python για συλλογή δεδομένων 

(αισθητήρας) με λειτουργία προεπιλεγμένου  

ρυθμού δειγματοληψίας, καθώς και ηχητική 

λειτουργία. 

 

 

 




