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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναπτύσσουμε τον αυτόματο 

έλεγχο κλίματος σε θερμοκήπια, χρησιμοποιώντας διάφορες 

συσκευές και εξαρτήματα όπως αισθητήρια, πίνακες ρελέ, ψηφιακά 

συστήματα κ.ο.κ. 

Επίσης, καταγράφονται στοιχεία για τον τηλεέλεγχο σε αυτά για την 

διευκόλυνσή μας (κυρίως μέσω κινητού τηλεφώνου). 

Εδώ, γενικότερα αναφερόμαστε κυρίως στις συσκευές δηλαδή το 

πως λειτουργούν και σε τι καταγραφές θα κάνουν. 

Θα κάνουμε και μία αναφορά στην υδρολίπανση του θερμοκηπίου το 

οποίο είναι και πολύ σημαντικό για τα προιόντα που θα 

καλλιεργούμε. 

Στα πλαίσια της πτυχιακής θα γίνει καταγραφή της σύγχρονης 

τεχνολογίας θερμοκηπίων, των συστημάτων εποπτείας των 

παραγόντων και των συνθηκών παραγωγής σε θερμοκήπια. 

Θα καταγραφούν, επίσης, η χρήση δορυφορικών επικοινωνιών πάνω 

στον έλεγχο της αγροτικής παραγωγής, καθώς και τα υπάρχοντα 

συστήματα τηλεέλεγχου σε θέματα του ενδιαφέροντος μας. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στη σημερινή εποχή όλα λειτουργούν με γρήγορους ρυθμούς και 

όλοι προσπαθούν να διευκολύνουν τον τρόπο ζωής τους. Η συνεχής 

φροντίδα που απαιτεί ένα θερμοκήπιο θέλει τον καλλιεργητή 

συνεχώς στον χώρο εργασίας. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία 

παρουσιάζει διάφορους τρόπους ώστε να μπορεί κάποιος να 

χειριστεί τις βασικές λειτουργίες ενός θερμοκηπίου. 

Το σύνολο των στοιχείων που περιγράφονται στα επόμενα 

κεφαΑ.αiα καθιστά εφικτή τη διαχείριση του πότισματος,.. της 

θέρμανσης, του αερισμού και του ψεκασμού ενός θερμοκηπίου 

από οποιοδήποτε μέρος πράγμα που πρέπει να επιτυγχάνεται στα 

σύγχρονα θερμοκήπια. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον υπεύθυνο Καθηγητή κ. 

Καλοκάση για τη καθοδήγησή του στην οργάνωση της πτυχιακής 

εργασίας και για το πάντα θετικό του πνεύμα καθώς και τα μέλη της 

εξεταστικής επιτροπής για την προσεκτική ανάγνωση και 

αξιολόγηση της πτυχιακής. 

-4-



Κεφαλαίο 1 

Θερμοκήπια 

Τα θερμοκήπια είναι κλειστές, διαφανείς κατασκευές που ο σκελετός 

τους αποτελείται από σιδερένια ή ξύλινα δοκάρια, καλύπτεται από 

πλαστικά φύλλα ή γυαλί που έχουν σαν σκοπό τη δημιουργία όσο το 

δυνατόν πιο ευνοϊκών συνθηκών περιβάλλοντος για την καλλιέργεια 

των φυτών, ιδιαίτερα σε εποχές που στην ύπαιθρο αυτό δεν 

συμβαίνει και σε περιοχές που δεν είναι ενδεδειγμένες για την 

καλλιέργεια κάποιου είδους στις επικρατούσες φυσικές οικολογικές 

συνθήκες. Αποσκοπεί δηλαδή το θερμοκήπιο στην δημιουργία 

κατάλληλου μικροκλίματος για την ανάπτυξη των φυτών, όταν οι 

καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια αυτών στην 

ύπαιθρο. Υπενθυμίζεται ότι ως μικροκλίμα ορίζεται το σύνολο των 

κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν σε ένα ομοιογενή χώρο 

περιορισμένης έκτασης κοντά στην επιφάνεια του εδάφους . 

Στα θερμοκήπια ειδικότερα, οι κλιματικοί παράγοντες που 

επηρεάζονται και τροποποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

φυτών είναι κυρίως η θερμοκρασία(μέσω θέρμανσης, εξαερισμού, 

σκίασης, κλπ.) και δευτερευόντως η ατμοσφαιρική υγρασία και η 
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διάρκεια του φωτισμού ( φωτοπερίοδος). Παράλληλα, μέσα στο χώρο 

των θερμοκηπίων καθίσταται επιπλέον δυνατή και η τροποποίηση 

της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα καθώς και η ένταση του 

φωτισμού. Η ρύθμιση αυτών των εσωτερικών συνθηκών λειτουργίας 

του θερμοκηπίου απαιτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό. 

Στον απαραίτητο εξοπλισμό ενός σύγχρονου θερμοκηπίου 

περιλαμβάνονται το σύστημα θέρμανσης, το σύστημα αερισμού και 

ένα σύστημα ρύθμισης της σχετικής υγρασίας του χώρου. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί και ένα σύστημα 

παροχής τεχνητού φωτισμού καθώς και εγκαταστάσεις 

εμπλουτισμού του αέρα με C02. Στον απαραίτητο εξοπλισμό των 

θερμοκηπίων συμπεριλαμβάνονται επίσης και τα συστήματα 

άρδευσης και υδρολίπανσης των φυτών. 
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1.1 Σύστημα θέρμανσης 

Σχήμα 1.1 θέρμανση Θερμοκηπίου 

Αρχικό στάδιο για την επιλογή του μέσου θέρμανσης του 

θερμοκηπίου, είναι ο υπολογισμός της δυναμικότητας που θα πρέπει 

να έχει η εγκατάσταση. Για τον υπολογισμό της δυναμικότητας θα 

πρέπει να εκτιμηθούν οι απώλειες σε θερμότητα μέσω των 

επιφανειών του θερμοκηπίου. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 

καθοριστεί και η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας (δθ) μεταξύ του 

εσωτερικού και του εξωτερικού του θερμοκηπίου που θα πρέπει να 

διατηρηθεί κάτω από τις πλέον δυσμενείς συνθήκες που μπορούν να 

επικρατήσουν στον δεδομένο τόπο. Η είσοδος θερμότητας στο 

θερμοκήπιο γίνεται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τα μέσα 

θέρμανσης, από την άνοδο θερμότητας από το υπέδαφος και από την 
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αναπνοή των φυτών. Αντίθετα, θερμότητα από το θερμοκήπιο ρέει 

και χάνεται προς το περιβάλλον, με αγωγή προς το έδαφος, με αγωγή 

προς τον ελεύθερο ατμοσφαιρικό αέρα, με εξαερισμό, με 

απορρόφηση μέρους θερμότητας κατά τη φωτοσύνθεση των φυτών, 

με ακτινοβολία προς την ατμόσφαιρα και με την εξατμισοδιαπνοή 

, 
των φυτων. 

Ένα κατάλληλο σύστημα θέρμανσης θερμοκηπίων πρέπει να έχει τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

1. Να εξασφαλίζει την θερμοκρασία που χρειάζονται οι 

καλλιέργειες. 

2. Να διανέμει ομοιόμορφα στο θερμοκήπιο την θερμότητα 

3. Να χρησιμοποιεί χαμηλού κόστους καύσιμα των οποίων η 

προμήθεια είναι εύκολη. 

4. Να είναι εγγυημένης κατασκευής για να μην κινδυνεύουν από 

πιθανή βλάβη του οι καλλιέργειες. 

5. Να μην μολύνει με καυσαέρια τον αέρα του θερμοκηπίου. 

6. Να επισκευάζεται εύκολα. 

7. Να ειδοποιεί με ένδειξη τον παραγωγό σε περίπτωση βλάβης. 

8. Να διαθέτει εφεδρικό σύστημα για την κάλυψη έκτατων 

αναγκών, όπως διακοπή ρεύματος. 
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Τα πλέον συνηθισμένα συστήματα θέρμανσης των θερμοκηπίων 

είναι οι ατομικές θερμάστρες, τα αερόθερμα, τα κεντρικά συστήματα 

θέρμανσης με κυκλοφορία ζεστού νερού, τα συστήματα θέρμανσης 

με ηλιακή ενέργεια, καθώς και διάφοροι άλλοι, εναλλακτικοί τρόποι 

θέρμανσης. 

1.2 Συστήματα αερισμού 

Σχήμα 1.2 σύστημα αερισμού 

Για να επιτευχθεί το μέγιστο της απόδοσης των ανθοκομικών 

καλλιεργειών στο θερμοκήπιο και υψηλή ποιότητα προϊόντων, είναι 

απαραίτητο να περιορίζεται η υπερβολική θερμοκρασία του αέρα 
, , , , , 

του θερμοκηπιου, να μειωνεται η σχετικη υγρασια του αερα και να 

ιιεταφέρονται μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα από το 
1 

~ξωτερικό περιβάλλον μέσα στο θερμοκήπιο. Όλα αυτά 
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εξασφαλίζονται με τον εξαερισμό. 

Ο αερισμός διακρίνεται σε φυσικό και τεχνητό αερισμό ή εξαερισμό. 

Ο φυσικός αερισμός επιτυγχάνεται με είσοδο του αέρα μέσω 

ανοιγμάτων που βρίσκονται στη στέγη και στις πλευρές του 

θερμοκηπίου. Ο φυσικός αερισμός απαιτεί μηχανικά μέσα και 

ενέργεια μόνο για τους μηχανισμούς ανοίγματος και κλεισίματος των 

παραθύρων του θερμοκηπίου. Στα σύγχρονα θερμοκήπια το άνοιγμα 

και το κλείσιμο των παραθύρων αερισμού γίνεται αυτόματα μέσω 

συστημάτων αυτοματισμού τα οποία βασίζονται στην συνεχή 

μέτρηση της θερμοκρασίας και την διαβίβαση αυτών των μετρήσεων 

σε ηλεκτρονικό πίνακα ή σε Η/Υ Ο τεχνητός αερισμός (εξαερισμός) 

δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζεται με ακρίβεια ο όγκος του 

εισερχόμενου αέρα αλλά απαιτεί σημαντικά μεγαλύτερη 

κατανάλωση ενέργειας για να λειτουργήσει. Δύο είναι τα συστήματα 

τεχνητού εξαερισμού που έχουν βρει εφαρμογή στα θερμοκήπια: Το 

πρώτο είναι το σύστημα υποπίεσης στο οποίο ο εξαεριστήρας 

τοποθετείται συνήθως στη μικρή πλαϊνή πλευρά και καθώς εξάγει 

από το θερμοκήπιο αέρα, δημιουργεί υποπίεση οπότε ο εξωτερικός 

αέρας αναγκάζεται να μπει από τα ανοίγματα που βρίσκονται στην 

αντικρινή πλευρά. Το σύστημα αυτό μπορεί εύκολα να συνδυαστεί 

με εξάτμιση νερού που προκύπτει από την διέλευση του αέρα μέσω 
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υγρού παραπετάσματος η οποία προκαλεί ψύξη του θερμοκηπίου. Το 

δεύτερο σύστημα εξαερισμού των θερμοκηπίων είναι το σύστημα 

υπερπίεσης. Σύμφωνα με αυτό, ο αέρας του περιβάλλοντος εισάγεται 

με πίεση (αναρροφάτε) μέσα στο θερμοκήπιο, οπότε ο θερμότερος 

και υγρότερος αέρας του θερμοκηπίου βγαίνει από ειδικά ανοίγματα. 

Το σύστημα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με ύγρανση, θέρμανση, 

ψύξη ή και φιλτράρισμα του αέρα που μπαίνει στο θερμοκήπιο. 

1.3 Συστήματα ρύθμισης σχετικής υγρασίας 

Σχήμα 1.3 σύστημα ρύθμισης σχετικής υγρασίας 

Στις διάφορες εποχές του χρόνου τα προβλήματα ρύθμισης της 

σχετικής υγρασίας του αέρα των θερμοκηπίων διαφέρουν. Τα 
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σοβαρότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη ρύθμιση της 

σχετικής υγρασίας στα θερμοκήπια είναι, το χειμώνα η μείωση του 

ποσοστού της κάτω από 90% και το καλοκαίρι η ανύψωση του 

ποσοστού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καλλιεργειών και πάντως 

κατά κανόνα σε επίπεδα πάνω από 50-60%.Η σχετική υγρασία του 

αέρα στο θερμοκήπιο πέφτει κάτω από τα επιθυμητά όρια, όταν 

ανυψωθεί υπερβολικά η θερμοκρασία του αέρα ή όταν είναι πολύ 

χαμηλή η περιεκτικότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος σε υγρασία. 

Συνήθως όμως, λόγω της διαπνοής των φυτών ο αέρας που υπάρχει 

μέσα στο θερμοκήπιο περιέχει επαρκείς ποσότητες υγρασίας. Το 

πρόβλημα επομένως δημιουργείται κυρίως από την άνοδο της 

θερμοκρασίας, η οποία όπως είναι γνωστό ελαττώνει σημαντικά την 

, , , , , 
σχετικη υγρασια ακομη και αν η περιεκτικοτητα του αερα σε 

υγρασία δεν μεταβάλλεται. 

Οι συνηθισμένοι τρόποι αύξησης της σχετικής υγρασίας του αέρα 

του θερμοκηπίου είναι: 

• βρέξιμο του εδάφους και των διαδρόμων των θερμοκηπίων με νερό, 

•σκίαση των θερμοκηπίων, 

• ψεκασμός του εσωτερικού του θερμοκηπίου με πολύ λεπτές 

σταγόνες νερού σε τακτά χρονικά διαστή ματα και 
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• ύγρανση του αέρα του θερμοκηπίου με ειδικούς υγραντήρες οι 

οποίοι παράγουν ομίχλη και τη διανέμουν στον αέρα. 

Η σκίαση του θερμοκηπίου επιτυγχάνεται είτε με κουρτίνες (ή 

δίχτυα) σκίασης είτε με βάψιμο του υλικού κάλυψης του 

θερμοκηπίου με ασβέστη, στόκο, ή άλλα ειδικά υλικά τα οποία 

ελαττώνουν την περατότητά τους στην ηλιακή ακτινοβολία κατά 50-

60%. Το βάψιμο με τα υλικά αυτά γίνεται στα τέλη της Άνοιξης ή τις 

αρχές του καλοκαιριού. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να είναι επαρκώς 

υδατοδιαλυτά ώστε να ξεπλένονται με τις επανειλημμένες βροχές 

του φθινοπώρου. 

1.4 Συστήματα παροχής τεχνητού φωτισμού 

Σχήμα 1.4 και 1.5 χώρος θερμοκηπίου με τεχνητό φωτισμό 

ο τεχνητός φωτισμός χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα στην 

ανθοκομία τόσο για την ρύθμιση της εποχής άνθισης ορισμένων 
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(περίπου 0,5W/m) στο ύψος ανάπτυξης των φυτών. Η διακοπή της 

νύχτας γίνεται τις ώρες 22.00 μέχρι 2.00 κατά διαστήματα. Τα μήκη 

κύματος 650-735 nm είναι αυτά που προκαλούν φωτοπεριοδική 

αντίδραση στα φυτά. Τέτοιο φωτισμό παράγουν οι κοινοί λαμπτήρες 

πυράκτωσης. Όσο αφορά τον πρόσθετο φωτισμό με στόχο την 

αύξηση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητος (αύξηση ρυθμού 

αφομοίωσης), αυτός επιτυγχάνεται με λαμπτήρες υδραργύρου 

χαμηλής πίεσης με εσωτερικό ανακλαστήρα MBFR/U. Οι λαμπτήρες 

αναρτώνται συνήθως σε ύψος 0,75 μέτρα και πρέπει να έχουν ισχύ 

60W/m. 

1.5 Συστήματα εμπλουτισμού του αέρα με C02 

Σχήμα 1.6 μορφή εδάφους σε στρώματα 
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Το C02 είναι αναγκαίο για την φωτοσύνθεση μέσω της οποίας μαζί 

με το νερό και παρουσία φωτός και χλωροφύλλης μετατρέπεται σε 

υδατάνθρακες. Το C02 στον ελεύθερο ατμοσφαιρικό αέρα 

απαντάται σε αναλογία 0,03 % ή 300 ppm. Μέσα στα θερμοκήπια η 

αναλογία αυτή τη νύχτα αυξάνεται μέχρι 0,06 %, ενώ την ημέρα 

λόγω της κατανάλωσής του κατά την φωτοσύνθεση πέφτει κάτω από 

0,02%. Τότε ακριβώς το C02 γίνεται περιοριστικός παράγοντας και 

μάλιστα σημαντικός για την φωτοσύνθεση και την ανάπτυξη των 

φυτών. Το καθαρό C02 κυκλοφορεί στο εμπόριο υγροποιημένο σε 

φιάλες με πίεση και διανέμεται στα θερμοκήπια με τρυπημένους 

πλαστικούς σωλήνες που απλώνονται στο έδαφος. Ένα κιλό υγρού 

C02 αεριοποιούμενο παράγει 0,68 m3 C02. Ο εμπλουτισμός του 

αέρα του θερμοκηπίου με C02 πρέπει να αρχίζει μία ώρα μετά το 

ξημέρωμα και να συνεχίζεται ως τη δύση του ηλίου. Η 

χρησιμοποίηση του C02 στα θερμοκήπια προϋποθέτει μετρήσεις της 

συγκέντρωσης του. Εκτός από την χρήση έτοιμου, υγροποιημένου 

C02 η παροχή διοξειδίου του άνθρακα στα θερμοκήπια μπορεί να 

επιτευχθεί και μέσω ενός συστήματος καύσης υγρού προπανίου. 

Στην περίπτωση χρήσης τέτοιων συστημάτων όμως, θα πρέπει τόσο 

το υγραέριο όσο και ο καυστήρας να είναι πολύ καλής ποιότητος, 

ώστε να γίνεται τέλεια καύση και να μην παράγονται άλλα 
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παραπροϊόντα καύσης εκτός από C02 δεδομένου ότι κάποια από 

αυτά μπορεί να είναι τοξικά για τα φυτά. Η παραγωγή C02 μέσω 

καύσης υγραερίου μπορεί να συνδυαστεί και με το σύστημα 

θέρμανσης του θερμοκηπίου εφόσον αυτό λειτουργεί με υγραέριο ως 

καύσιμη ύλη. 

Παρακάτω θα αναλύσου με τι ανάγκες παρουσιάζονται σε 

ένα θερμοκήπιο ανάλογα με την εποχή: 

Το φθινόπωρο εάν η μέρα είναι καλή και η θερμοκρασία σε 

καλό επίπεδο τότε τα παράθυρα τα ανοίγει ο καλλιεργητής 

όλη μέρα μέχρι αργά το απόγευμα. Το πότισμα γίνεται κάθε 

μέρα, γιατί υπάρχουν ακόμα σχετικά υψηλές θερμοκρασίες 

και έτσι καταφέρνει ο καλλιεργητής να διατηρεί στα 

φυτά την κατάλληλη υγρασία. Το καθημερινό πότισμα 

συνεχίζεται μέχρι τέλος του Οκτώβρη. 

Επειδή αυτή την περίοδο τα φυτά είναι ακόμα μικρά 

είναι συχνός και ο ψεκασμός. Η συχνότητα του ψεκασμού 

αυτή την περίοδο είναι δύο με τρεις φορές την εβδομάδα. 

Την περίοδο αυτή όμως υπάρχουν διακυμάνσεις στη 

θερμοκρασία. Έτσι κάποιες φορές λόγω απρόβλεπτης 

βροχόπτωσης, ο καλλιεργητής θα χρειαστεί να κλείσει τα 

παράθυρα ή ακόμα να αναβάλλει τον προγραμματισμένο 
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ψεκασμό. 

Την περίοδο του χειμώνα το πότισμα δεν είναι τόσο συχνό. ο 

καλλιεργητής ποτίζει τα φυτά περίπου τρεις φορές την εβδομάδα 

και σε μία από αυτές γίνεται η λίπανση του θερμοκηπίου. Ο 

ψεκασμός μειώνεται σε μία φορά την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια 

της νύχτας τη συγκεκριμένη περίοδο, η θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος πέφτει σε πολύ χαμηλά επίπεδα πολλές φορές και 

κάτω από τους 0°C. Αυτή η χαμηλή θερμοκρασία είναι πολλές 

φορές καταστροφική για τα φυτά, μέχρι και σε απώλεια 

ολόκληρης της καλλιέργειας. Σε αυτή την περίπτωση πολλοί 

καλλιεργητές χρησιμοποιούν θέρμανση για να μπορέσουν να 

κρατήσουν μία θερμοκρασία κοντά στους 5 - 6°C μέσα στο 

θερμοκήπιο. 

Αυτή η διαδικασία μπορεί να αναγκάσει τον καλλιεργητή να 

βρεθεί στο χώρο εργασίας του ακόμα και στις έντεκα το βράδυ, 

αφού η ώρα πτώσης της θερμοκρασίας είναι απρόβλεπτη. 

Την άνοιξη οι κλιματολογικές συνθήκες και ο τρόπος καλλιέργειας 

των φυτών είναι παρόμοιες με αυτές του φθινοπώρου. 

Το καλοκαίρι δεν έχουμε καλλιέργεια θερμοκηπίου και την 

περίοδο r,κείνη τα θερμοκήπια βρίσκονται σε αγρανάπαυση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 

Δορυφορικές επικοινωνίες 

2.1.1 Γενικές πληροφορίες του GSM 

Το Global System for Mobile communications (GSM) είναι ένα 

κοινό Ευρωπαϊκό ψηφιακό σύστημα κινητής τηλεφωνίας. Το 

Ευρωπαϊκό Τηλεπικοινωνιακό Συμβούλιο το 1982 άρχισε την μελέτη 

για την δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού ψηφιακού συστήματος 

κινητής τηλεφωνίάς δεύτερης γενιάς (2G). Αυτό το σύστημα 

ονομάστηκε αρχικά Group Special Mobile (GSM). Το GSM είναι ένα 

κυψελοειδές ψηφιακό σύστημα κινητής τηλεφωνίας δεύτερης γενιάς 

(2G), το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά σήματα και την 

τεχνική πολλαπλής πρόσβασης με διαχωρισμό του διαθέσιμου 

φάσματος συχνοτήτων σε ένα αριθμό καναλιών και την διαίρεση 

αυτών σε χρονοθυρίδες για την μετάδοση σημάτων. 

Το 1 989 η ευθύνη του GSM ανατέθηκε στο Ευρωπαϊκό 

Τηλεπικοινωνιακό Ινστιτούτο Προτύπων (ETSI) και το 1990 

ανακοινώθηκαν επίσημα για πρώτη φορά το πρότυπο και τα 

χαρακτηριστικά του GSM. Το 1991 άρχισε η εμπορική του διάθεση 

στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα το σύστημα χρησιμοποιήθηκε το 
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1993 από την WIND Hellas (πρώην ΤΙΜ ή πρώην TELESTET). Το 

πρότυπο GSM δεν είναι μόνο Ευρωπαϊκό πρότυπο, αφού 

υιοθετήθηκε από πολλές άλλες χώρες των άλλων Ηπείρων, 

εκμεταλλευόμενο διάφορες ζώνες συχνοτήτων. 

2.1.2 Τα βασικά μέρη που περιλαμβάνει το GSM 

Ένα GSM δίκτυο χωρίζεται σε 3 βασικά μέρη. 

1) Τον Κινητό Σταθμό (Mobile Station) 

Έχει οπωσδήποτε πομπό-δέκτη, κεραία, οθόνη και την κάρτα SIM. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εκπομπής στην Ευρώπη μιας κινητής 

μονάδας είναι στα 2 Watt ενώ σε Αυστραλία και Αμερική είναι 1,6W. 

Οι τιμές αυτές καθορίστηκαν από την Διεθνή Επιτροπή για την 

προστασία από τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία. 

2) Το Βασικό Υποσύστημα Σταθμού (Base Station Subsystem) 

Το BSS διαχειρίζεται τις κλήσεις σε μια γεωγραφική περιοχή όπου 

καλύπτεται από ένα σύνολο κεραιών διαφόρων μεγεθών σε σειρά 

σαν αυτούς που φαίνονται σε λόφους, ταράτσες πολυκατοικιών, 

εταιριών, σχολείων, οργανισμών κτλ. και κάθε τέτοια κεραία 

εξυπηρετεί και από μια κυψέλη. Το BSS χωρίζεται στο βασικό 

σταθμό πομπό-δέκτη Base Transceiver Station (BTS) και στο βασικό 
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σταθμό ελέγχου Base Station Controller (BSC). Το Βασικό 

Υποσύστημα Σταθμού (BTS) φροντίζει την επικοινωνία μεταξύ του 

δικτύου GSM και του κινητού σταθμού. Ένα BTS μπορεί να ελέγχει 

μια ή περισσότερες κεραίες. Η ισχύς των κεραιών σε ένα BTS 

μπορεί είναι 40W έως 500W. Όταν ένας χρήστης Α θέλει να 

πραγματοποιήσει μια κλήση σε έναν άλλο συνδρομητή Β, ο σταθμός 

βάσης μεταβιβάζει το σήμα με το αίτημά του Α για αναζήτηση και 

εντοπισμό του άλλου συνδρομητή Β στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο 

της εταιρείας του Α. Το κέντρο της εταιρείας εντοπίζει την κυψέλη 

στην οποία βρίσκεται ο Β και στέλνει το σήμα στον πλησιέστερο 

σταθμό βάσης. Από εκεί, πάλι με τη χρήση των διαθέσιμων 

συχνοτήτων, στέλνεται το σήμα στο κινητό του Β κι έτσι μπορεί να 

επικοινωνήσει μαζί του ο Α. Το πεδίο μιας GSM κεραίας ενός 

σταθμού βάσης ή κινητής μονάδας, είναι παλμικό με κανάλια 

διάρκειας 4,616 ή 9,232 msec το καθένα, που είναι χωρισμένα σε 8 ή 

16 διαστήματα-χρονοθυρίδες, διάρκειας 0,577 msec η καθεμία 

(8ΧΟ,577 ή 16ΧΟ,577). Κάθε χρήστης χρησιμοποιεί για μια 

τηλεφωνική κλήση από μια χρονοθυρίδα άρα ένα κανάλι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μέχρι και από 8 ή 16 συνδρομητές. Οι 8 ή 16 

χρονοθυρίδες που χωρίζονται σε ένα κανάλι αποκαλούνται πλαίσιο 

TDMA ενώ κάθε χρονοθυρίδα αντιστοιχεί σε 156 bits. Το BSC (Base 
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Station Cοηtrοler-Βασικός Σταθμός Ελέγχου) ελέγχει τα σήματα 

παίρνοντας τα από ένα ή περισσότερα Β TS ενώ εκχωρεί και 

απελευθερώνει κανάλια. Τα σήματα που λαμβάνει τα κατευθύνει στο 

Mobile Switching Centre ("MSC") και όταν χρειάζεται μετατρέπει 

τα 16kbps φωνής που είναι στην κινητή τηλεφωνία σε kbps που 

χρησιμοποιείται στην σταθερή τηλεφωνία. 

3) Το Υποσύστημα Δικτύου μεταγωγής (NNS- Network Switching 

Subsystem) που αποτελείται από: 

Το Κέντρο Διανομής (Mobile Switching Center) που 
, 

ειναι 

υπεύθυνο για την διασύνδεση, τον έλεγχο και την δρομολόγηση 

εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων μεταξύ του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας και ενός άλλου δικτύου ή άλλων. Όταν ένα MSC 

συνδέεται με ένα δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας θα πρέπει να δέχεται 

64kbps φωνής, όταν όμως ο MSC συνδέεται με ένα δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας τότε θα πρέπει να γνωρίζει που βρίσκεται εκείνη τη 

δεδομένη χρονική στιγμή ο χρήστης, το οποίο επιτυγχάνεται με την 

βοήθεια καταχωρητών VLR (Visitor Locator Register ), Home 

Locator Register (HLR). Ο καταχωρητής θέσης αναζήτησης έχει μια 

Βάση Δεδομένων που κρατά στοιχεία προφίλ ενός συνδρομητή και 

πληροφορίες για την τρέχουσα θέση του. Η εμβέλεια του κάθε 
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τέτοιου κέντρου είναι σε τοπικό επίπεδο. Έτσι π.χ. όταν ένας 

συνδρομητής βρίσκεται στη Ραφήνα τότε το HLR του χρήστη είναι 

το "HLR Ραφήνα". Επίσης σε μια πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή 

μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα τοπικά κέντρα εγγραφής 

πχ. το Γαλάτσι. Όταν ο συνδρομητής βγει από τα όρια της τοπικής 

περιοχής που καλύπτει το 1-Π.,R δηλαδή είναι πολύ μακριά από το 

σπίτι του τότε αναλαμβάνει τον χρήστη ο καταχωρητής θέσης 

αναζήτησης (VLR), ο οποίος έχει μια βάση δεδομένων, που 

συγκρατεί προσωρινά δεδομένα καθώς και την τρέχουσα θέση του, 

αναλαμβάνοντας τις κλήσεις του καλύτερα κατά τις ώρες αιχμής στο 

κέντρο της πόλης. Το κέντρο πιστοποίησης Authentication Centre 

(''AuC") έγκειται στη διαχείριση δεδομένων για την πιστοποίηση της 

ταυτότητας του χρήστη. 

2.1.3 Πιστοποίηση και Ασφάλεια 

Ένας χρήστης για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει το δίκτυο θα 

πρέπει πρώτα να τον πιστοποιήσει το δίκτυο. Καταρχήν για να γίνει 

αυτό κάθε κινητό θα πρέπει να διαθέτει ένα κρυμμένο κλειδί το 

οποίο βρίσκεται συγκεκριμένα στην κάρτα SIM του και στο Κέντρο 
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Πιστοποίησης (AC). Όταν ενεργοποιείται το κινητό, το Κέντρο 

Πιστοποίησης στέλνει ένα τυχαίο αριθμό στο κινητό και αυτός ο 

αριθμός χρησιμοποιείται μαζί με το κρυμμένο κλειδί και με έναν 

κρυπτογραφημένο αλγόριθμο για την δημιουργία ενός νέου αριθμού. 

Το κινητό στέλνει πίσω στο κέντρο πιστοποίησης τον αριθμό αυτόν 

και το κέντρο πιστοποίησης με την σειρά του ελέγχει αν είναι ίδιος 

με αυτόν που έφτιαξε. Αν ο αριθμός είναι ίδιος τότε ο χρήστης 

πιστοποιήθηκε ειδάλλως τον ειδοποιεί ότι η διαδικασία εγγραφής 

στο δίκτυο ήταν ανεπιτυχής. Κάθε κινητό τηλέφωνο έχει την δική 

του ταυτότητα ΙΜΕΙ (ταυτότητα τηλεφώνου). Η ταυτότητα αυτή 

είναι ένας μοναδικός 16ψήφιος για κάθε συσκευή που αντιστοιχεί 

στην μάρκα του κινητού, αριθμός σειράς, στοιχεία κατόχου, 

ημερομηνία αγοράς συσκευής κ.α. Ένα δίκτυο τηλεφωνίας GSM 

αποθηκεύει σε 3 διαφορετικές λίστες τα ΙΜΕΙ των συνδρομητών της. 

Πρώτη λίστα είναι η λευκή λίστα που υπάρχουν όλα τα ΙΜΕΙ των 

κινητών που λειτουργούν φυσιολογικά και μπορούν να συνδεθούν σε 

δίκτυο με ασφάλεια, δεύτερη λίστα είναι η γκρι λίστα που υπάρχουν 

τα ΙΜΕΙ των κινητών που είναι υπό-παρακολούθηση λόγω πιθανόν 

προβλημάτων που δημιουργούν και τρίτη λίστα είναι η μαύρη λίστα 

που υπάρχουν τα ΙΜΕΙ των κινητών που έχουν δηλωθεί από τους 

κατόχους τους σαν κλεμμένα ή απολεσθέντα και ανάλογα την 
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περίπτωση διενεργείται παρακολούθηση των κινητών αυτών αν 

χρησιμοποιούνται ή όχι. Οι λειτουργίες αυτές ανήκουν στο MSC. 

2.2 Τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) 

Η υπηρεσία GPRS είναι ένα τεχνολογικό πρότυπο που 

προσανατολίζεται στη ταχύτερη αποστολή δεδομένων κινητής 

τηλεφωνίας, στη διάθεση των χρηστών της 2G κυψελοειδών 

συστημάτων επικοινωνίας (GSM) καθώς και στα συστήματα 3G. Τα 

συστήματα κινητής τηλεφωνίας 2G σε συνδυασμό με GPRS συχνά 

περιγράφεται ως 2,5 G, δηλαδή μια τεχνολογία μεταξύ της δεύτερης 

(2G) και τρίτης (3G) γενιάς της κινητής τηλεφωνίας. Αρχικά υπήρξε 

κάποια σκέψη για την επέκταση GPRS για να καλύψει άλλα πρότυπα 

έτσι ώστε το GSM να είναι το μόνο είδος του δικτύου GPRS όταν 

είναι σε χρήση. Η 2.5G είναι η μεταβατική διαδικασία αναβάθμισης 

των υπαρχόντων δικτύων GSM 2G με σκοπό την αύξηση 

χωρητικότητας του δικτύου προσφέροντας περισσότερες και 

ποιοτικότερες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Το GPRS (General 

Packet Radio Service) γενικά είναι το τεχνολογικό πρότυπο που 

επιτρέπει την ταχύτερη αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω των 
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δικτύων κινητής τηλεφωνίας GSM. Το GPRS επιτρέπει τη 

ταυτόχρονη χρήση περισσοτέρων της μιας χρονοθυρίδας και έτσι η 

μεταφορά δεδομένων μπορεί να φτάσει θεωρητικά ως και τα 153,6 = 

16 χ 9.6 kbps για 16 χρονοθυρίδες ή 21,4 χ 8 = 171,2 kbps για 8 

χρονοθυρίδες. Οι πόροι του δικτύου χρησιμοποιούνται πιο 

αποδοτικά γιατί οι χρονοθύριδες δεσμεύονται μόνο κατά την ώρα 

μετάδοσης και αποδεσμεύονται όταν τελειώνει η μετάδοση σε 

αντίθεση με την τεχνολογία CSD. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 

ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ 

3.1 Μικροεπεξεργαστές 

Οι πρώτοι μικροεπεξεργαστές εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 

'70. Εξέπληξαν με την παρουσία τους καθώς για πρώτη φορά 

υπήρχε κάτι σε μορφή ολοκληρωμένου κυκλώματος το οποίο 

περιείχε κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ). Μια αξιόλογη 

δύναμη επεξεργασίας ήταν πλέον διαθέσιμη με χαμηλό κόστος, και 

σε μικρό μέγεθος. 

Αρχικά, όλες οι λειτουργίες, όπως η μνήμη και η διασύνδεση 

εισόδων-εξόδων, ήταν έξω από το μικροεπεξεργαστή , με 

αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη υλοποίησης ενός συστήματος το 

οποίο και πάλι χρειαζόταν έναν μεγάλο αριθμό απο ολοκληρωμένα 

κυκλώματα. 

Βαθμιαία, ο μικροεπεξεργαστής έγινε πιό ανεξάρτητος, με τη 

δυνατότητα, παραδείγματος χάριν, να περιλαμβάνει διαφορους 

τύπους μνήμης στο ίδιο τσιπ με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας. 

Συγχρόνως, η ΚΜΕ γινόταν ισχυρότερη και γρηγορότερη, με 

αποτέλεσμα ο μικροεπεξεργαστής να αναβαθμιστεί γρήγορα από 

8bjι σε 16bit και 32bit. Η ανάπτυξη του μικροεπεξεργαστή οδήγησε 
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πολύ άμεσα σε εφαρμογές όπως ο προσωπικός Η/Υ. 

3.2 Μικροελεγκτές 

Ο μικροελεγκτής είναι ένα αυτόνομο υπολογιστικό σύστημα, με 

πολύ μικρό μέγεθος, σε ένα και μοναδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα 

( computer οη a chip ). Όπως και όλα τα VLSI κυκλώματα, 

αποτελείται από μέρη που κατασκευάζονται με διάφορες 

λιθογραφικές μεθόδους πάνω σε πλάκες πυριτίου, τα λεγόμενα 

Silicon Wafers. Πάνω σε αυτά σχηματίζονται χιλιάδες έως 

εκατομμύρια τρανζίστορ και κατ' επέκταση δημιουργούνται τα 

λεγόμενα ολοκληρωμένα κυκλώματα που είναι συνδυασμός 

λογικών πυλών. Συνδυάζοντας τις λογικές πύλες, δημιουργούνται 

υπομονάδες που επιτελούν ορισμένες πιο εξειδικευμένες λειτουργίες 

στον μ ικροελεγκτή. Μια κύρια διαφορά μεταξύ ενός μ ικροελεγκτή 

και ενός μικροεπεξεργαστή είναι πως στον μικροελεγκτή υπάρχει 

ενσωματωμένη μνήμη και μονάδες ελέγχου περιφερειακών 

' συσκευων. 

Οι μ ικροελεγκτές έχουν ως κύριο σκοπό τους να επικοινωνούν 

με άλλες ηλεκτρονικές διατάξεις και όχι με τον άνθρωπο. Είναι 

αρκετά βεβαρημένοι με υπολογιστικό φόρτο υπολογιστές, 

- 2Χ -



κρυμμένοι σε διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές και οι λειτουργίες 

τους είναι από περιορισμένες έως πολύπλοκες εργασίες ελέγχου. 

Κάποιες από τις καθημερινές συσκευές, που ελέγχονται εν μέρει ή 

και πλήρως ακόμη από κάποιον μικροελεγκτή, είναι ηλεκτρονικά 

ρολόγια, φούρνοι μικροκυμάτων, ηλεκτρικά πλυντήρια, 

«εγκέφαλοι» αυτοκινήτων κτλ. Επιπλέον, εκτός από εφαρμογές 

καθημερινής χρήσης, οι μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται και κατά 

κόρον σε πληθώρα από επιστημονικούς τομείς για πειραματισμό και 

έρευνα. 

Ενώ οι άνθρωποι αναγνώρισαν γρήγορα και εκμεταλλεύτηκαν τη 

υπολογιστική ισχύ του μικροεπεξεργαστή, σκέφτηκαν επίσης και 

μια άλλη υλοποίηση για αυτούς, και αυτή αφορούσε τον έλεγχο. 

Οι σχεδιαστές άρχισαν να χρησιμοποιούν μικροεπεξεργαστές σε 

διαφόρων είδών μηχανήματα που δεν είχαν καμία σχέση με 

υπολογισμούς, όπως στο ψυγείο ή στην πόρτα του αυτοκινήτου. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η ανάγκη για υψηλή υπολογιστική δύναμη 

δεν ήταν απαραίτητη, όπως επίσης και η παρουσία τεραστείων 

ποσών μνήμης ή πολύ υψηλής ταχύτητας. Έτσι λοιπόν προέκυψε 

μια πρόσθετη κατηγορία μικροεπεξεργαστών,η οποία προορίστηκε 
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για απλ fς ρα τηριότη · ς ελ 'γχου, αt όχι ιπ ~ ργα ία π λύ 

μεγάλων αριθμών. Μετά 
; 

λίγο, 
; ; 

απο αυτος ο τυπος 

μικροεπεξεργαστών απέκτησε την δική του 
, 

και ταυτοτητα, 

ονομάστηκε μικροελεγκτής. Ο μικροελεγκτής ανέλαβε το ρόλο 

της υπολογιστικής μονάδας στα embedded systems. 

Οπότε, τι είναι αυτό που διαφέρει σε έναν μ ικροελεγκτή από έναν 

μικροεπεξεργαστή . Όπως ένας μικροεπεξεργαστής, ο μ ικροελεγκτής 

πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίσει, αν και όχι απαραιτήτως πολύ 

μεγάλους αριθμούς. 

Αλλά έχει άλλες ανάγκες. Πρώτα απ'όλα, πρέπει να έχει μια 

εξαιρετική διαδραστικότητα εισόδου/εξόδου, παραδείγματος χάριν 

r , r rr r r r 

ετσι ωστε να μπορει να ταυτιστει αμεσα με το ανοιγμα ενος ψυγειου 

ή ~ μιας πόρτας αυτοκινήτου. Επειδή πολλά ενσωματωμένα 

συστήματα είναι διακριτικά σε μέγεθος και κόστος, πρέπει να είναι 

μικρό ανεξάρτητο και να κοστίζει λίγο. 

Ο μικροελεγκτής επίσης πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε δύσκολες 

συνθήκες, . όπως σε ακραίες θερμοκρασίες, βιομηχανικές ή 

στρατιωτικές εφαρμογές. 
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Ένας μικροελεγκτής ενσωματώνει περισσότερες λειτουργίες από ότι 

ένας μικροεπεξεργαστής ο οποίος περιέχει μόνο κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας (όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές). 

Εκτός των συνήθισμένων αριθμητικών και λογικών στοιχείων ενός 

μικροεπεξεργαστή, ο μικροελεγκτής διαθέτει επιπλέον λειτουργίες. 

Κάποιες από αυτές είναι η ικανότητα να χρησιμοποιεί μνήμη τυχαίας 

προσπέλασης για αποθήκευση δεδομένων (όπως η μνήμη RAM), 

μνήμη μόνο για ανάγνωση για αποθήκευση προγραμμάτων, μνήμη 

flash για αποθήκευση προσrορινών δε μ 'νων. 

Η κατανάλωση τους σε ισχύ είναι σχετικά μικρή (της τάξεως των 

milliwatt και rnicrowatt), και γενικώς, έχουν την ικανότητα να 

διατηρούν την λειτουργικότητα τους καθώς περιμένουν ένα συμβάν, 

όπως το πάτημα ενός κουμπιού ή μια διακοπή. 

Η δυνατότητα τους να ξοδεύουν σχεδόν μηδενική τάση κατά 

την διάρκεια που δεν επεξεργάζονται δεδομένα, τους κάνει 

ιδανικούς σε εφαρμογές που λειτουργούν με χαμηλή τάση ή με 

μπαταρίες . Οι μ ικροελεγκτές χρησιμοποιούνται ευρέως σε 

συστήματα και συσκευές αυτόματου ελέγχου, όπως για παράδειγμα 
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σε τηλεχειριστήρια, σε συσκευές γραφείου, σε οικιακές συσκεύες, σε 

εργαλεία και παιχνίδια. 

Με τη μείωση του μεγέθους, του κόστους, και της κατανάλωσης 

ισχύος έναντι ενός μοντέλου που χρησιμοποιεί έναν ξεχωριστό 

μικροεπεξεργαστή, μνήμη, και συσκευές εισόδου-εξόδου, οι 

μικροελεγκτές είναι μια οικονομική λύση για να ελεγχθούν 

ηλεκτρονικά πολλαπλές διαδικασίες. 

Η πλειοψηφία των υπολογιστικών συστημάτων που 

χρησιμοποιούνται σήμερα, είναι ενσωματωμένα σε άλλα 

μηχανήματα, όπως για παράδειγμα σε αυτοκίνητα, σε τηλέφωνα, σε 

συσκευές, ή σε περιφερειακές μονάδε ηλεκτρονικών 

πολ γι ν Α ή η γ ρία τημά. d>ν 

αποκαλούνται ενσωματωμένα συστήματα ( embedded systems) 

Ενώ μερικά ενσωματωμένα συστήματα είναι πολύ περίπλοκα, πολλά 

από αυτά έχουν πολύ μικρές απαιτήσεις σε μνήμη, δεν 

χρησιμοποιούν λειτουργt ό σόστημα, · αι η περιπλο τη α συς 

είναι ελάχιστη. Οι τυπικές περιφερειακές μονάδες 

εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων περιλαμβάνουν διακόπτες, τους 

ηλεκτρον 'μους (relay), ενδείκτες LED, οθόνες υγρών κρυστάλλων 

LCD συσκευές παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων, και αισθητήρες για 



εισαγωγή τέτοιων δεδομένων, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, 

η παρουσία φωτός κ.λπ. 

3.2.1 Προγραμματισμός ενός μικροελεγκτή 

Ο Προγραμματισμός αυτών των συσκευών γίνεται με ένα σετ 

εντολών που έχουν συγκεκριμένη σύνταξη και χρησιμοποιούν 

δύο καταστάσεις το 1 και το Ο. 

Οι μικροελεγκτές αρχικά, προγραμματίζονταν μόνο σε 

γλώσσα assembly, αλλά πλέον διάφορες γλώσσες υψηλού 

επιπέδου χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό. 

Αυτές οι γλώσσες προγραμματισμού είναι είτε αποκλειστικά 

στοχευμένες για τον προγραμματισμό μικροελεγκτών, ή 

απλά εκδόσεις τους που μας εξυπηρετούν, όπως η γλώσσα 

C. 

Σε μερικούς μικροελεγκτές υπάρχει ενσωματωμένο λογισμικό 

διερμηνέα. Για παράδειγμα, η BASIC στους παλαιούς 

μικροελεγκτές της INTEL, BASIC και FORTH στον Zilog Ζ8. 

Η γλώσσα που αντιλαμβάνεται ένας μικροελεγκτής όπως 

και ένας μικροεπεξεργαστής ονομάζεται γλώσσα μηχανής. 

Στην πράξη ο χρήστης προγραμματίζει τον μικροελεγκτή σε 

μνημονική γλώσσα Asseinbly. Η γλώσσα Assembly γενικά 

θεωρείται χαμηλού επιπέδου καθώς βρίσκεται πολύ κοντά 

στην γλώσσα μηχανής. 
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Είναι δυνατόν να γράψουμε προγράμματα σε αυτή τη γλώσσα 

με την βοήθεια εργαλείων που ονομάζονται assemblers. Έτσι, 

όταν ο προγραμματιστής δώσει εντολές όπως την ΜΟΥ, ADD, 

LD, (Μετακίνηση, Πρόσθεση, Φόρτωση) ο assemb1er 

αντιστοιχεί την εντολή με μια ακολουθία Ο και 1 που είναι 

κατανοητή από τον μικροελεγκτή και τα υποσυστήματα του. 

Ωστόσο, ακόμη και με αυτή την διευκόλυνση που προσφέρουν 

τα εργαλεία αυτά, είναι αρκετά οδυνηρό από άποψη χρόνου να 

γραφεί ένα πρόγραμμα τέτοιου επιπέδου. 

Οι εντολές της γλώσσας μηχανής επιτελούν περιορισμένες 

διεργασίες και πολλές φορές χρειάζεται εκατοντάδες εντολών 

για να εκτελέσουν πράξεις και λειτουργίες πιο σύνθετες από 

τις συνηθισμένες. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να γράψουμε 

το πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. 

\Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου μπορούν να μεταφραστούν σε 

γλώσσα χαμηλού επιπέδου με τη βοήθεια μεταφραστικών 

εργαλείων, όπως είναι ο compiler (μεταγλωττιστής) και ο 

interpreter (διερμηνέας). Το πρώτο είναι εργαλείο λογισμικού, 

το οποίο δέχεται τις εντολές υψηλού επιπέδου που δίνει ο 

χρήστης και τις μετατρέπει σε γλώσσα μηχανή. 
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Ο διερμηνέας από την άλλη, είναι υλικό 

(hardware) μέσα στον μικροελεγκτή το οποίο 

αποκωδικοποιεί τη γλώσσα υψηλού επιπέδου άμεσα 

σε γλώσσα μηχανής. Αυτό απαιτεί βεβαίως 

επεξεργαστική ισχύ από το μέρος του μικροελεγκτή 

, , , , , , 
και εχει την ταση να τρεχει πιο αργα απο ενα 

πρόγραμμα που «μεταγλωττίστηκε» (μέσω compiler) 

σε γλώσσα μηχανής. Ωστόσο έχει το πλεονέκτημα της 

αμεσότητας, καθώς ο προγραμματιστής μπορεί να 

αλλάξει ένα σημείο στον κώδικα του και να δει τα 

αποτελέσματα χωρίς το βήμα της μεταγλώττισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

4.1 Γενικές πληροφορίες 

Το PLC είναι ένας προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής. 

Ο όρος PLC προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων 

programmable logic controller που σημαίνει ότι είναι ένα 

ψηφιακό ηλεκτρονικό σύστημα σχεδιασμένο για χρήση σε 

βιομηχανικό περιβάλλον, το οποίο χρησιμοποιεί μια 

προγραμματιζόμενη μνήμη για την αποθήκευση εντολών 

ώστε να επιτελούνται διάφορες λειτουργίες όπως λογικές, 

χρονικές, μετρητικές και αριθμητικές πράξεις και να 

ελέγχονται μέσω αναλογικών και ψηφιακών μονάδων 

διάφορες μηχανές ή διαδικασίες. Το PLC είναι δηλαδή μια 

ηλεκτρονική διάταξη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

σαν ένας πίνακας κλασσικού αυτοματισμού. Όπως ο 

πίνακας αυτοματισμού έτσι και το PLC έχει εισόδους και 

εξόδους που συνδέονται με τα στοιχεία μιας εγκατάστασης 

και έναν αλγόριθμο που καθορίζει τους συνδυασμούς 

εισόδων που παράγουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα στις 
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εξόδους. 

Τα μειονεκτήματα του πίνακα αυτοματισμού είναι ότι για 

την εκτέλεση των αυτοματισμών απαιτούνται πολλοί 

ηλεκτρονόμοι ("relay"), καλωδιώσεις, χρονικά και άλλες 

ηλεκτρονικές συσκευές με αποτέλεσμα η διόρθωση 

βλαβών στα συστήματα αυτά να είναι δύσκολη καθώς και 

ότι οι ηλεκτρονόμοι απαιτούν μεγάλη κατανάλωση 

ενέργειας για τη λειτουργία τους και ευθύνονται για 

σημαντικό ηλεκτρικό θόρυβο. 

Τα PLC από την άλλη έχουν το σημαντικό πλεονέκτημα 

ότι δε χρειάζονται ηλεκτρονόμοι και λοιπές ηλεκτρονικές 

συσκευές, με αποτέλεσμα να απαιτούν πολύ μικρό χώρο 

για την εγκατάστασή τους και διαθέτουν πολλή μεγάλη 

ταχύτητα στην εκτέλεση των εντολών. Σε ένα πίνακα 

κλασσικού αυτοματισμού ο αλγόριθμος που αποφασίζει 

ποιος συνδυασμός εισόδων ενεργοποιεί μια ή περισσότερες 

εξόδους συνιστάται από την καλωδίωση του πίνακα (και 

άρα παραμένει σταθερός) ενώ στα PLC εξαρτάται κάθε 

φορά από το πρόγραμμα που είναι αποθηκευμένο στη 

μνήμη του. Ο αυτοματισμός του PLC μπορεί να αλλάξει 

αλλάζοντας μόνο το πρόγραμμά του, χωρίς να αλλάξει η 

συνδεσμολογία του. Με άλλα λόγια ο αυτοματισμός σε ένα 
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κλασσικό σύστημα αυτοματισμού εξαρτάται από το υλικό 

("hardware") ενώ στο PLC εξαρτάται από το λογισμικό 

("so:ftware"). 

Τα PLC πρωτοεμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας 

του '60 με σκοπό να αντικαταστήσουν τους ηλεκτρονόμους 

και να αξιοποιήσουν τις σπουδαίες δυνατότητες των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στη βιομηχανία. Από τις 

πρώτες εφαρμογές των υπολογιστών στη βιομηχανία ήταν 

οι αυτόματες εργαλειομηχανές (τόρνοι, φρέζες κτλ.), οι 

οποίες μέχρι τότε χρησιμοποιούσαν κυρίως 

μηχανολογικούς και λιγότερο ηλεκτρολογικούς 

αυτοματισμούς. Η επιτυχημένη αυτή εφαρμογή οδήγησε 

τους μηχανικούς να αρχίσουν να σκέφτονται την 

αντικατάσταση όλων των μηχανικών αυτοματισμών ενός 

εργοστασίου από υπολογιστές. Όμως μέχρι τη δεκαετία του 

'80 αυτό ήταν αδύνατο, διότι οι υπολογιστές ήταν 

συσκευές πανάκριβες και δύσκολες στη χρήση. Στις αρχές 

της δεκαετίας του '80 οι εταιρίες παραγωγής 

ηλεκτρολογικού υλικού εμφανίζουν στους τεχνικούς και 

μηχανικούς της βιομηχανίας ένα νέο προϊόν αυτοματισμού, 

το οποίο ονόμασαν PLC. Σήμερα τα PLC έχουν εξελιχθεί 

πάρα πολύ σε σχέση με τα πρώτα μοντέλα της δεκαετίας 
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του '80 και ο κλασσικός αυτοματισμός με relay τείνει να 

εκλείψει. Όλες οι καινούριες εγκαταστάσεις αυτοματισμού 

χρησιμοποιούν PLC. 

Η χρήση τους έχει γίνει πια αναγκαία λόγω του εύκολου 

και με μεγάλες δυνατότητες προγραμματισμού τους και 

χρησιμοποιούνται σε πολλές διαδικασίες και εφαρμογές 

όπως ο έλεγχος και η παρακολούθηση παραγωγικών 

διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο. 

Ένα PLC από κατασκευαστικής απόψεως 

αποτελείται από μια Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 

(CPU), τη μονάδα εισόδων (digital and analog input), 

τη μονάδα εξόδων ( digital and analog output ), το 

τροφοδοτικό (PS) και τις διατάξεις ενδείξεων και 

χειρισμών. Ο αριθμός των εισόδων και εξόδων 

καθορίζεται με βάση τις ανάγκες του αυτοματισμού. 

Τα κύρια πλεονεκτήματα ενός PLC είναι : 

• Ο προγραμματισμός του γίνεται με εύκολο τρόπο και 

ο κάθε χρήστης μπορεί να παρέμβει σ' αυτόν πολλές 

φορές (να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή θέλει) χωρίς να 

μεσολαβήσει ο κατασκευαστής. Μπορεί δηλαδή να 
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αλλάξει η λειτουργία του αυτοματισμού χωρίς να γίνει 

κάποια επέμβαση στο υλικό μέρος, εύκολα και σε λίγα 

λεπτά. Σε έναν πίνακα κλασσικού αυτοματισμού τέτοιες 

αλλαγές είναι πολύ δύσκολες, ακριβές και χρονοβόρες. 

• Περιέχει στη μνήμη του βοηθητικές επαφές, χρονικά, 

απαριθμητές, μετρητές κτλ όπου έχει πρόσβαση ο 

, , , 
χρηστης και μπορει να τα χρησιμοποιησει στο 

πρόγραμμά του. 

• Παρέχει διαγνωστικά μηνύματα λάθους με τα 

ενσωματωμένα LED στις κάρτες εσόδων και εξόδων και 

γίνεται εύκολη η εποπτεία της κατάστασης των PLC. 

• Τα PLC καταλαμβάνουν μικρό χώρο μειώνοντας έτσι 

το συνολικό όγκο του αυτοματισμού. 

• Τα PLC είναι κατασκευασμένα κατάλληλα ώστε να 

• 

• 

προστατεύεται από υγρασία, δονήσεις και να αντέχει και 

σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. 

Υπάρχει σημαντική οικονομία στο χώρο, τη 

συντήρηση (δεν υπάρχουν μηχανικές επαφές) και την 

κατανάλωση ενέργειας. 

Το κόστος κατασκευής ενός PLC είναι σημαντικά 

μικρότερο από το κόστος παραγωγής ενός μεγάλου 

αριθμού βοηθητικών relay, χρονικών και απαριθμητών. 
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• Σε μια μοντέρνα εγκατάσταση που χρησιμοποιούνται 

αυτοματισμοί με PLC, παρέχονται δυνατότητες 

σύνδεσης με τον κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, και 

το ενδοεταιρικό δίκτυο. Μπορούν δηλαδή να συνδεθούν 

σε συστήματα εποπτείας, ελέγχου και συλλογής 

πληροφοριών ("SCADA") με αποτέλεσμα να υπάρχει 

μια εποπτική εικόνα λειτουργίας και χειρισμού του 

αυτοματισμού. 

• Ο προγραμματισμός τους γίνεται είτε με βάση το 

σχέδιο συνδεσμολογίας, με επαφές, απαριθμητές κτλ. 

(γλώσσα Ladder), είτε με τη γλώσσα STL είτε με 

λογικό διάγραμμα. Η γλώσσα προγραμματισμού 

Ladder είναι προσαρμοσμένη στο βιομηχανικό 

αυτοματισμό και άρα είναι προσιτή στο προσωπικό 

που μέχρι σήμερα συντηρούσε τους κλασικούς 

πίνακες αυτοματισμού. 

Ο τρόπος λειτουργίας ενός PLC δίνεται παρακάτω σε 

τρία βήματα : 

ΒΗΜΑ 1°: 

Αρχικά ο μικροεπεξεργαστής (CPU) διαβάζει τις 

εισόδους, δηλαδή παρατηρεί αν αυτές είναι υπό τάση 
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(λογικό "1 ") ή όχι (λογικό ''Ο" ).Η τιμή ''Ο" ή "1" για κάθε 

είσοδο αποθηκεύεται σε μια ειδική περιοχή της μνήμης 

(input image). 

ΒΗΜΑ2°: 

Η CPU επεξεργάζεται τα δεδομένα της μνήμης (τις τιμές 

των εισόδων . (''Ο" και "1 ") και εκτελεί τις εντολές του 

προγράμματος και τίθεται σε λειτουργία ο αυτοματισμός. 

Το πρόγραμμα αυτό στην ουσία περιέχει μια σειρά από 

λογικές πράξεις. Ουσιαστικά η εκτέλεση του 

προγράμματος (η εκτέλεση των λογικών πράξεων) θα 

δώσει αποτελέσματα για τις εξόδους. Τα αποτελέσματα 

αυτά αποθηκεύονται σε μια ειδική περιοχή ( output image ). 

Όπως η εικόνα εισόδων, έτσι και η εικόνα εξόδων περιέχει 

την τιμή (''Ο" ή "1 ")για κάθε έξοδο. 

ΒΗΜΑ3°: 

Τέλος η CPU θέτει υπό τάση τις εξόδους που έχουν λογικό 

1. Με αυτό τον τρόπο συμπληρώνεται ένας κύκλος 

λειτουργίας. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς 

όσο το PLC είναι σε κατάσταση λειτουργίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟS 

Αισθητήρια 

5.1 Γενικές πληροφορίες 

Ως αισθητήρια λέμε την μετατροπή φυσικής μεταβλητής 

σε μια ηλεκτρική τάση. Η φυσική αυτή μεταβλητή μπορεί 

να είναι π.χ. η θερμοκρασία, η πίεση, η υγρασία, η στάθμη 

υγρού κτλ. Με τους αισθητήρες γίνονται οι μετρήσεις σε 

βιομηχανίες, εργαστήρια και γενικά όπου επιζητείται η 

παρακολούθηση μιας φυσικής μεταβλητής συναρτήσει του 

χρόνου. 

Αφού η μετατροπή της φυσικής μεταβλητής γίνεται σε 

ηλεκτρική τάση εξόδου από τον αισθητήρα, εύκολα 

μπορούμε να καταλάβουμε ότι η μέτρηση της φυσικής 

μεταβλητής ανάγεται σε μέτρηση της ηλεκτρικής τάσης, η 

οποία μπορεί να γίνει με βολτόμετρο ή καταγραφικό αν 

ζητάμε μεταβολές συναρτήσει του χρόνου, η ακόμα με 

προσαρμογή σε βαθμίδα μετατροπής αναλογικής σε 

ψηφιακή μορφή (A/D Converter), με σκοπό την 

αποθήκευση των πληροφοριών σε Η/Υ για μετέπειτα 

επεξεργασία. 

Εκτός όμως από τους αισθητήρες που μετατρέπουν τη 

φυσική μεταβολή σε ηλεκτρική τάση, υπάρχουν και άλλοι 
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αισθητήρες που μετατρέπουν την φυσική μεταβολή σε 

άλλης μορφής ενέργεια όπως για παράδειγμα σε μηχανική 

(π.χ. μετακίνηση μοχλών), αλλά αυτοί οι αισθητήρες είναι 

συγκεκριμένα όργανα φθηνής κατασκευής, για οικιακές 

, , 
κυριως χρησεις. 

Στην αγορά αισθητήρων μπορεί κανείς να βρει και 

έτοιμους αισθητήρες με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό 

κύκλω μα με σκοπό η τάση εξόδου να αλλάζει κατάσταση 

από Ο σε 1 (π.χ. 5V η OV , επαφή εντός - εκτός ), αν η τιμή 

της φυσικής παραμέτρου υπερβεί μια συγκεκριμένη τιμή 

(alarm sensors ). Οι αισθητήρες αυτοί χρησιμοποιούνται 

κυρίως σε βιομηχανίες, θερμοκήπια, κτίρια και γενικώς 

εκεί που θέλουμε να εκδηλωθεί συναγερμός, αν η τιμή της 

φυσικής παραμέτρου που μετρά ο αισθητήρας υπερβαίνει 

μια συγκεκριμένη τιμή. Συνήθως τα όργανα αυτά 

διαθέτουν ποτενσιόμετρο για την αλλαγή της 

, , , 
συγκεκριμενης τιμης συναγερμου. 

Περισσότερα από 1600 αισθητήρια είναι σήμερα διαθέσιμα 

για τη μετατροπή του επιθυμητού μεγέθους σε ηλεκτρικό. 

Η καλύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων και η 
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ανάπτυξη νέων υλικών, είχε ως αποτέλεσμα την 

r 

κατασκευή αισθητηρίων με υψηλή ακρίβεια, ταχυτητα 

, , , , 
αποκρισης και ευρεια περιοχη μετρησης. 

Τα αισθητήρια διακρίνονται σε ενεργά όταν για την 

μετατροπή του φυσικού μεγέθους σε αντίστοιχο ηλεκτρικό 

(τάση, ρεύμα, φορτίο ) δεν απαιτείται εξωτερική πηγή 

τροφοδοσίας. 

Και στα παθητικά αισθητήρια όπου το μετρούμενο φυσικό 

μέγεθος μεταβάλει την τιμ ή της αντίστασης , της 

, , , , , 
αυτεπαγωγης η της χωρητικοτητας, επομενως απαιτειται η 

τροφοδοσία του αισθητηρίου από εξωτερική πηγή για 

την λήψη του σήματος εξόδου. 

Η λειτουργία των παθητικών αισθητήρων στηρίζεται 

στην μεταβολή της ωμικής αντίστασηςτης αυτεπαγωγής ή 

της χωρητικότητας από την επίδραση του φυσικού 

μεγέθους είτε στις διαστάσεις του υλικού είτε απευθείας 

στις ηλεκτρικές ιδιότητες του υλικού. 

Υπάρχουν αισθητήρια με μεταβολή της ειδικής αντίστασης 

η οποία μπορεί να οφείλεται: 

Α) Στη θερμοκρασία 

Β) Στη φωτεινή ακτινοβολία 

Γ) Στην υγρασία 
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Δ) Στη μεταβολή των γεωμετρικών διαστάσεων του υλικού 

Η αρχή λειτουργίας των ενεργών αισθητηρίων βασίζεται: 

Α) Στο φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής 

Β) Στο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο 

Γ) Στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 

Δ) Στο θερμοηλεκτρικό φαινόμενο και 

Ε) Στο φαινόμενο Hall 

5.2 Αισθητήρια που βρίσκουν εφαρμογή στην πτυχιακή 

μας 

5.2.1 Αισθητήρια θερμοκρασίας 

Οι θερμικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται στη μέτρηση 

ποικίλων ποσοτήτων που σχετίζονται με τη θερμότητα, 

όπως η θερμοκρασία, η πυκνότητα ροής θερμότητας και 

η ειδική θερμότητα. 

Η θερμοκρασία είναι η πιο θεμελιώδης ποσότητα και 

αποτελεί ένα μέτρο της θερμικής ενέργειας ή της 

θερμότητας σε ένα σώμα. Εξ ορισμού οι θερμικοί 

αισθητήρες ταξινομούνται ως αισθητήρες επαφής, 

στους οποίους το στοιχείο ανίχνευσης αγγίζει με φυσικό 
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τρόπο την πηγή θερμότητας, τότε το θερμικό σ1Ίμα 

μεταδίδεται από τη θερμική πηγή με αγωγή της 

θερμότητας στο στοιχείο ανίχνευσης το οποίο κατόπιν 

είτε παράγει είτε διαμορφώνει ένα ηλεκτρικό σ1Ίμα. 

Επίσης έχουμε τους αισθηηΊρες θερμοκρασίας μη επαφής 

που ταξινομούνται ως αισθητήρες ακτινοβολίας οι οποίοι 

ανιχνεύουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπει ένα 

σώμα. Οι περισσότεροι θερμικοί αισθητήρες είναι 

διαμόρφωσης παρά αυτοδιεγειρόμενοι. 

Οι δυο εξαιρέσεις είναι το θερμοζεύγος, το οποίο παράγει 

μια ηλεκτρομαγνητική δύναμη ανάμεσα σε δύο επαφές που 

η κάθε μια διατηρείται σε διαφορετική θερμοκρασία και οι 

αισθητήρες θερμικού θορύβου. Η πλειονότητα των 

θερμοαγώγιμων αισθητήρων όπως για παράδειγμα τα 

θερμίστορ, οι θερμοδίοδοι και τα θερμοτρανζίστορ, 

μπορούν να ταξινομηθούν ως μικροαισθητήρες. 

Θερμοκρασία ονομάζεται ο βαθμός κατά τον οποίο ένα 

σώμα , ουσία ή μέσο είναι θερμό σε σύγκριση με 

κάποιο άλλο. Όταν μετράμε την θερμοκρασία 

συγκρίνουμε το βαθμό θερμότητας με κάποιο άλλο 

συγκεκριμένο σημείο αναφοράς χρησιμοποιώντας κάποιες 

θερμοκρασιακές κλίμακες. Οι πιο συνηθισμένες κλίμακες 

- 47 -



για την μέτρηση της θερμοκρασίας είναι η κλίμακα 

Κελσίου ( C ) , η κλίμακα Fahrenheit ( F ) και η 

θερμοδυναμική κλίμακα ή κλίμακα Kelvin ( Κ ). Στην 

κλίμακα Κελσίου ορίζεται το σημείο πήξης του νερού 

0°C και η θερμοκρασία βρασμού του νερού 100°C. Στην 

κλίμακα Fahrenheit το σημείο πήξης του νερού είναι σε 

32°F και το σημείο βρασμού του νερού σε 212°F. Στην 

θερμοδυναμική κλίμακα Kelvin χρησιμοποιείται το 

απόλυτο μηδέν ως σημείο αναφοράς. Το απόλυτο 

μηδέν είναι η χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία στην οποία 

μπορεί να φτάσει κάποια ουσία. Η θερμοκρασία αυτή 

συμβολίζεται με Ο Κ και αντιστοιχεί περίπου σε 273, l 6°K. 

Η θερμοκρασία και η μέτρηση της αυτή καθ' αυτή 

είναι σημαντική επειδή σε διαφορετικές θερμοκρασίες οι 

φυσικές ιδιότητες των ουσιών (ανάλογα εάν αυτή είναι σε 

στερεή, υγρή ή αέρια μορφή ) είναι διαφορετικές και 

έτσι αυτές παρουσιάζουν διαφορετικήσυμπεριφορά . 

. Οι συσκευές που μετρούν την θερμοκρασία ονομάζονται 

θερμόμετρα. Κάποιες φορές αναφέρονται ως πυρόμετρα 

εάν μετρούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη θερμομέτρων . Τα 

κύρια είδη είναι αυτά που μετρούν την θερμοκρασία 
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στηριζόμενα: 

•Στο φαινόμενο του θερμοηλεκτρισμού 

• Στην ηλεκτρική αντίσταση 

• Στην ακτινοβολία θερμότητας 

•Στη διαστολή ενός υγρού 

• Στη διαστολή ενός μετάλλου 

Στους αισθητήρες θερμοκρασίας η τάση εξόδου από τον 

αισθητήρα είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας που μετρά 

ο αισθητήρας. 

Ανάλογα με την αρχή λειτουργίας αυτών χωρίζονται σε: 

• Θερμίστορς 

• Θερμόμετρα αντίστασης 

• Θερμοζεύγη 

• Θερμόμετρα διαστολής 

• Μέθοδοι μεταβολής των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών 

σε ημιαγωγούς ή κρυστάλλους. 

5.2.2 Αισθητήρια υγρασίας 

Οι μετρήσεις υγρασίας γίνονται κατά κανόνα με 

θερμόμετρα ξηρού και υγρού βολβού. Είναι ιδιαίτερα 

χρονοβόρες και απαιτούν προσοχή κατά την 

προετοιμασία. Πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί ηλεκτρονι-
, , , , , , 

κοι μετρητες οι οποιοι εχουν μεν ταχεια αποκριση, 
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περιορίζονται δε σε θερμοκρασίες μέχρι 60 βαθμών 

Κελσίου. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα χρησιμοποιούνται 

τα ακόλουθα όργανα: 

• Ψυχρόμετρο 

Το ψυχρόμετρο ή θερμόμετρο ξηρού και υγρού βολ

βού, είναι το πιο συνηθισμένο όργανο που 
, , , 

χρησιμοποιειται για αυτες τις μετρησεις και αποτε-

λείται από δύο αισθητήρες θερμοκρασίας, εκ των ο

ποίων ο ένας έχει βαμβακερή επένδυση που έχει υγραν

θεί με αποστειρωμένο νερό. Ο αισθητήρας αυτός κατα

γράφει μία θερμοκρασία πλησίον της θερμοδυναμικής 

θερμοκρασίας υγρού βολβού. Γνωρίζοντας τις 

θερμοκρασίες του υγρού και ξηρού βολβού και τη 

βαρομετρική πίεση, μπορεί να καθοριστεί η σχετική υ

γρασία. Τα ψυχρόμετρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι κάτω από o0 c. 
Χρειάζονται συχνό καθάρισμα και αντικατάσταση της 

βαμβακερής επένδυσης. Εάν συντηρούνται κανονικά, η 

ακρίβειά τους είναι περίπου 0.5 Κ, όταν η σχετική υγρασία 

είναι πάνω από 20%. 

• Υγρασιόμετρο με αισθητήρα ρητίνης εναλλαγής 

ιόντων (pope type) 

Είναι ένα άλλο σχετικά φθηνό υγρασιόμετρο. Ο τύπος αι

σθητήρα που περιέχει, εξαιτίας της γρήγορης απόκρισής 
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του και της δυνατότητας διαρκούς μέτρησης, βρίσκεται 

συχνά σε υγρόμετρα για τη μέτρηση της σχετικής υγρα

σίας των σχετικά συνεχών ρευμάτων θερμοκρασίας αέ

ρα. Ο αισθητήρας "pope type" περιορίζεται σε 

θερμοκρασίες χαμηλότερες των 75 °c και είναι πολύ 

ευαίσθητος σε οργανικούς διαλύτες (π.χ. ατμό λαδιού) 

και τα συγκολλητικά πολυστερίνης. Μερικοί αισθητήρες 

είναι εξοπλισμένοι με ένα μεταλλικό φίλτρο για να 

προστατεύεται ο αισθητήρας από τα διάφορα σωματίδια 

που βρίσκονται στον αέρα. Η έκθεση σε υψηλούς 

βαθμούς υγρασίας για πολλά λεπτά της ώρας μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της βαθμονόμησης ή 

ακόμα και την απώλεια του ίδιου του αισθητήρα. 

• Ψηφιακό Υγρασιόμετρο 

Το φορητό ψηφιακό μηχάνημα μέτρησης της υγρασίας 

δείχνει την υγρασία χώρων και την υγρασία που περιέχε

ται σε μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών, όπως τούβλα, ξυ

λεία, επίχρισμα, άμμος κ.ά. Το μηχάνημα δεν δίνει το πο

σοστό υγρασίας που περιέχεται στα υλικά, αλλά μια έν

δειξη του βαθμού ή του επίπεδου υγρασίας στο υλικό. 

Η μέτρηση μπορεί να επηρεασθεί από υλικά ή επιφάνει

ες ακριβείας, όταν η σχετική υγρασία του αέρα είναι 
,,, , , , , 

υψηλη η οταν η επιφανεια που μετραται ειναι εμφανως 

υγρή. Αποτελείται από την κυρίως συσκευή και το αι

σθητήριο της υγρασίας. Η χρήση του είναι απλή και 

όμοια με αυτή των ηλεκτρονικών θερμομέτρων 
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• Θέρμο-υγρογράφος 

Χρησιμοποιείται για την καταμέτρηση και καταγραφή 

της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του 

αέρα. Το στοιχείο της θερμοκρασίας αποτελείται 

από διμεταλλική λωρίδα, κατάλληλα επεξεργασμένη, 

έτσι ώστε να παρέχει σταθερότητα κατά τη λειτουργία 

της. Η διαστολή και συστολή του διμεταλλικού 

στοιχείου μεταφέρονται στο βραχίονα της γραφίδας 

μέσω ειδικού συστήματος. Το στοιχείο της υγρασίας 

αποτελείται από δέσμη τριχών ανθρώπου. Η αλλαγή 

που επέρχεται στο μήκος των τριχών, λόγω αλλαγής 

της υγρασίας, μεταδίδεται με ειδικό σύστημα στην κάτω 

γραφίδα. Ένα διαφανές κάλυμμα επιτρέπει τη συνεχή 

παρακολούθηση. Η δυνατότητα μέτρησης είναι από -15 

έως +65 °c για τη θερμοκρασία και από Ο έως 100% 

για την υγρασία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ6 

Αυτόματος έλεγχος κλίματος και υδρολίπανσης 

Αυτοματισμοί θερμοκηπίου 

Στα θερμοκήπια θα πρέπει να γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι 

για τον σωστό έλεγχό τους. 

ι:Ελεγχος περιβάλλοντος θερμοκηπίου 

2:Ελεγχος άρδευσης και λίπανσης των φυτών (υδρολίπανση) 

3.Καταγραφή κλιματικών συνθηκών εντός και εκτός του 

θερμοκηπίου 

Στο παρακάτω σχήμα μας δίνεται ένα θερμοκήπιο όπου 
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δίνονται οι παράμετροι που πρέπει να τηρούνται έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται ο έλεγχος του κλίματος. 

•.r.~ -·- 1·-- ... ,., ---- ··~···~ 

Αvεμιοtήρες κ(νησ.η~ j 
αέρα εντός του : 
θε οκ πιοu ' . ... . - ...... 

Συ κέντ ωσ C02 

Σχήμα 6.1 παράμετροι ε'λέγχου θερμοκηπίου 
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Δuvα ικός εξαε ίσ · ός ~ . . f 
Σχήμα 6.2 δυναμικός εξαερισμός 

Στην παραπάνω εικόνα δίνεται ο δυναμικός εξαερισμός σε ένα 
θερμοκήπιο όπου επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μεγάλων 

, 
ανεμιστηρων. 

Στο παραπάνω σχήμα φαίνονται τα δίχτυα σκίασης όπου μας 
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καθορίζουν τον επιθυμητό φωτισμό στο θερμοκήπιο που 

θέλουμε . 

. ---· 
1 
1 
1 

l 

1 

1 
1 ----------

d 
ilter 

Clean 
W ater 

'1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 ~--------1 1 
: 1 

ιΕ~ connectσr to 
:~ιιliοπ Junc ίση 

: ·--------
1 

Dilution 
Junction 

Σχήμα 6.4 σύστημα υδρολίπανσης 

Εδώ φαίνεται η περιγραφή ενός συστήματος υδρολίπανσης και 
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υδροπονίας. 
Ένα σύστημα υδρολίπανσης θα πρέπει να έχει μια δεξαμενή 

νερού όπου θα αποθηκεύει το νερό που χρειάζεται. Επίσης, 

υπάρχει και δεξαμενή με λίπασμα όπου παρέα με το νερό και 

το διυλισμένο νερό της αποχέτευσης καταλήγουν σε ένα 

υδρολιπαντήρα ο οποίος λιπαίνει και ποτίζει το θερμοκήπιο. 
Ύστερα τα υπολείμματα απο το πότισμα πέφτουν σε ένα 

ρεζερβουάρ αποχέτευσης και από εκεί πάει σε μια δεξαμενή 
αποχέτευσης. Από τη δεξαμενή αποχέτευσης μέσω ενός 

διυλιστή καταλήγει σε ένα netaflux υψηλής πίεσης που αυτό 
κάνει ανάμιξη με υν και φτάνει τα διυλισμένα λύματα σε μια 
δεξαμενή όπου μετά από αυτή καταλήγουν σε ένα μοτέρ 
αραιώματος που μαζί με το νερό καταλήγουν στον 

υδρολιπαντήρα μέσω μιας αντεπίστροφης βαλβίδας. 
Όλα αυτά ελέγχονται μέσω netagrow δηλαδή μιας 

ηλεκτρονικής διάταξης που βοηθά να βλέπουμε τις ποσότητες 
των υλικών που χρησιμοποιούμε καθώς και να επεμβαίνουμε 

σε αυτά για την υδρολίπανση. 
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6.1 Έλεγχος περιβάλλοντος 
θερμοκηπίου 

Μέτρηση και 

έλεγχος ρελέ 

{ αισθητήρες 
,θερμοστάτες - όργανα 

ελi-γχου) 

Θέρμανση 
•Καυστήρες -
κυκλοφορητές 

• Ηλεκτροβάνες 
θέρμανσης 

•Αερόθερμα• Κιν 

ητήρες θερμο-
, 

κουρτινας 

Αερισμός

ψύξη 
•Κινητήρες πα

ραθύρων• Η

λεκτροβάνες 

υδρονέφωσης 

•Κινητήρες 

εξαερισμος 

Σκία-

Πίνακας 

διακο-
' πτωv-

ρελε 

ση•Κινητήρες δι
χτύων σκίασης 

Φωτισμός 
•Ενεργοποίηση 

λαμπτήρων Ε

μπλουτισμός 
με 

C02 

Σχήμα 6.6 στοιχεία μέτρησης και ε'λέγχου του περιβάλλοντος θερμοκηπίου 
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1. Έλεγχος παραθύρων 

Thls drawing lllustra tes the relationship .--..._.._.._J:::.~ 
between the clln1ate control, the /. ( '-

~": .. ,/ . ventcontrol and the d rlνe unit // 
/"'./,~;· 
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/~-~ 
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,..~./ 
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/~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Envlr.nr.π~;tωl 
Cσntrol Pi11el Cαιi11(t11r P~nr. I 

~ 
~πira~ 
( Ι!Ι: ΙΩ ) 

Σχήμα 6.7 σύστημα ε'λ,έγχου παραθύρων 

Στον έλεγχο παραθύρων έχουμε τα εξής ανοίγματα 

α)Άνοιγμα των παραθύρων της οροφής και των πλαγίων μαζί ή 

και ανεξάρτητα. 

β) Δυνατότητα κίνησης παραθύρων σε <<βήματα>> δηλαδή να 

ανοίγει το ένα μετά το άλλο. 

Όταν γίνεται βέβαια, η ρύθμιση της θερμοκρασίας και της 

υγρασίας, τότε είναι αυτοί οι παράγοντες που μας καθορίζουν 

το άνοιγμα και το κλείσιμο των παραθύρων. 
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Στο σχήμα 6. 7 μας περιγράφεται πως γίνεται ο έλεγχος 
παραθύρων. 

Αρχικά, από τον αισθητήρα αναρρόφησης( aspirator sensor ), 
του οποίου η λειτουργία είναι να αντιλαμβάνεται τη 

θερμοκρασία του εσωτερικού του θερμοκηπίου, να φτάνει στον 

περιβαλλοντολογικό πίνακα ελέγχου ο οποίος σε συνεργασία 

με ένα πίνακα ρελέ δίνουν εντολή στον έλεγχο εξαερισμού και 

στη συνέχεια ο έλεγχος εξαερισμού επικοινωνεί με τη μονάδα 

δίσκου ενός 3Φ κινητήρα. 

Ο κινητήρας, βέβαια, την ηλεκτρική του εντολή την παίρνει 

από τον πίνακα του ρελέ ο οποίος ανάλογα με τις τιμές του 

περιβαλλοντολογικού πίνακα και ενός κυκλώματος 

αυτοματισμού δίνει τον κινητήρα σε λειτουργία. 

11 . Έλεγχος θέρμανσης 

Σχήμα 6.8 καυστήρες θερμού νερού 

- 60 -



1 

ιι 

~Ι 
1 

11 

α)ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Όταν δεν απαιτείται θερμότητα στο θερμοκήπιο (ελέγχεται με 

θερμοστάτη), τότε το νερό μπορεί να κυκλοφορεί μέσα στις 

σωληνώσεις με τον κυκλοφορητή, χωρίς να διέρχεται από το 

λέβητα ή το μεταλλάκτη. 
Όταν απαιτείται θερμότητα, ο θερμοστάτης δίνει εντολή να 

ανοίξει αναλογικά μια τρίοδος βαλβίδα για να επιτρέψει σε μια 

ποσότητα από το νερό των σωληνώσεων να περάσει από το 

λέβητα ή το μεταλλάκτη και να θερμανθεί πριν ξανά 

κυκλοφορήσει στις σωληνώσεις θέρμανσης. 

Ένας άλλος θερμοστάτης τοποθετημένος στο λέβητα, 

ευαισθητοποιείται με τη θερμοκρασία του νερού στο λέβητα 

και αυτόματα μέσω του καυστήρα αναβοσβήνει τη φωτιά, ώστε 

η θερμοκρασία του νερού να διατηρείται σταθερή και να μην 

υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο (συνήθως 85°C ή 95°C). 

Οι σωλήνες θέρμανσης, για να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία 
στο θερμοκήπιο, θα πρέπει να κατευθύνονται παράλληλα προς 
τις γραμμές των φυτών. 

Οι κεντρικές σωληνώσεις που φέρνουν το νερό από το λέβητα 
και οι σωληνώσεις επιστροφής που μαζεύουν το νερό το οποίο 
επιστρέφει από το θερμοκήπιο και το οδηγούν στο λέβητα, 
τοποθετούνται συνήθως στην περιφέρεια του θερμοκηπίου . 

Η θερμότητα χάνεται πιο γρήγορα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο 
κέντρο του θερμοκηπίου, γι' αυτό, για να υπάρξει ομοιόμορφη 

θερμοκpασία στο χώρο, θα πρέπ ι ένα μεγάλο μέρος της 
ενέργειας να απο {δεται στην π ριφέρεια με την εγκατά τα η 

ικανού μήκους σωληνώσεων. 

Όσον αφορά τις σωληνώσεις υπάρχουν δύο τρόποι 

α) Με το σύστημα του ορθογωνίου, όπου δυο μεγάλοι 
διαμέτρου κατακόρυφοι αγωγοί στην αρχή και στο τέλος μιας 
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σειράς συνδέονται με τους σωλήνες θέρμανσης κι έτσι το 

καυτό νερό έρχεται από το λέβητα στον μεγάλης διατομής 
αγωγό και κατανέμεται στη σειρά των σωλήνων που 

διατρέχουν το θερμοκήπιο, στην άλλη άκρη των οποίων 

καταλήγει σε άλλο αγωγό-συλλέκτη. 

β) Με το σύστημα τρομπονιού όπου η κυκλοφορία του νερού ή 

του ατμού γίνεται σε συνεχή σωλήνα. Στα συστήματα 

θέρμανσης ατμού δεν είναι σημαντικό πρόβλημα η αντίσταση 

στη ροή του ατμού, αλλά η πτώση της πίεσης και 

θερμοκρασίας κατά μήκος του σωλήνα. Με το σύστημα 

τρομπονιού ο ατμός κυκλοφορεί σε συνεχή σωλήνα, που 

διατρέχει το θερμοκήπιο. Κατά τη διαδρομή υπάρχουν παγίδες 

νερού που επιτρέπουν στον ατμό να συνεχίζει την κυκλοφορία 

του και στο νερό να επιστρέφει στο λέβητα. Έτσι η 

θερμοκρασία είναι ίδια σ' όλο το μήκος του συστήματος. 

β)ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ 

Η θέρμανση με αερόθερμα χρησιμοποιείται πολύ στο 
θερμοκήπιο, διότι η αρχική εγκατάσταση στοιχίζει φθηνότερα 
απ' ό,τι στη θέρμανση με ζεστό νερό. 

Έχει υψηλή αποδοτικότητα, αυτοματοποιείται εύκολα και δεν 

παρουσιάζει αδράνεια στην αύξηση της θερμοκρασίας χώρου. 

Σε πολύ μικρό χρόνο από τότε που ο θερμοστάτης θα δώσει την 

εντολή στο αερόθερμο να λειτουργήσει θερμαίνεται ο αέρας 

του θερμοκηπίου. Το ίδιο γρήγορα ψύχεται όταν σταματήσει η 

λειτουργία του. Η χρονική αυτή διάρκεια στα κεντρικά 

συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν ζεστό νερό για τη 

μεταφορά της θερμότητας, είναι αρκετά μεγάλη. 

Μειονέκτημα των συστημάτων θέρμανσης με αερόθερμα είναι 

ότι σε ψυχρά κλίματα ψύχεται γρήγορα το θερμοκήπιο σε 

περίπτωση βλάβης του συστήματος και ότι δεν θερμαίνεται 

ικανοποιητικά το έδαφος. 
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Με γνώμονα την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται, τα 
αερόθερμα μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω ομάδες: 

•Ηλεκτρικά αερόθερμα 

•Αερόθερμα ζεστού νερού 

•Αερόθερμα αερίου ή πετρελαίου 

Σχήμα 6.8 και 6.9 αερόθερμα και κυκλοφορητές νερού 
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γ)ΘΕΡΜΟΚΟΥΡΤΙΝΑ 

Με την χρήση της εξασφαλίζεται : 

• Εξοικονόμηση ενέργειας αφού μειώνει την απώλεια 
ενέργειας (με την ακτινοβολία, από το θερμοκήπιο στο 

περιβάλλον), την νύχτα μειώνοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις 

(ιδίως τις νύχτες χωρίς νέφωση) μέχρι και κατά 50% . 
• Μείωση της θερμοκρασίας τις ώρες της ημέρας με έντονη 
ακτινοβολία και αποφυγή εγκαυμάτων στα φύλλα . 
• Μείωση της ανάγκης κάλυψης του θερμοκηπίου με στόχο 
και αποφυγή των επανειλημμένων ψεκασμών αφού την άνοιξη 

που υπάρχει το πρόβλημα των βροχοπτώσεων που 
απομακρύνουν το στρώμα του στόχου, η κουρτίνα καλύπτει 

πλήρως τις ανάγκες σκίασης του θερμοκηπίου. 

ο μηχανισμός της θερμοκουρτίνας λειτουργεί μέσω πίνακα. Ο 

πίνακας αυτός περιέχει : 

• ασφάλιση των γραμμών τροφοδοσίας από βραχυκύκλωμα . 
• θερμική προστασία του κινητήρα από ζόρισμα ή αδυναμία να 
μαζέψει ή να απλώσει την θερμοκουρτίνα . 
• εντολές ελέγχου μέσω διακόπτου με θέσεις: off, "άπλωσε"', 
"μάζεψε", auto. Στην θέση auto η λειτουργία θα γίνεται με 
βάση την θερμοκρασία ή το φωτισμό. 

r , r , 

Η κίνηση της κουρτινας γινεται με μοτερ και συρματοσχοινα. 

ο οδηγός της κουρτίνας είναι γαλβανισμένη σωλήνα Φ 19. 
Η σύνδεση του οδηγού με τα συρματόσχοινα γίνεται με 

ειδικά αλουμινένια εξαρτήματα. 
Η στήριξη της κουρτίνας γίνεται με νάυλον σύρματα 2,5mm 

ανά 50cm 
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111. Έλεγχος δυναμικού εξαερισμού - υδρονέφωσης 

. . ___ ......... ~,] .. __ 
α..-.-.,.....φι......_ . . -

Σχήμα 6.1 Ο , 6.11 και 6.1 2 ελεγκτής θερμοκρασίας,υδρονέφωση και ανεμιστήρας 

Στο σχήμα 6.1 Ο φαίνεται ένας αισθητήρας θερμοκρασίας και 
ένας ελεγκτής θερμοκρασίας. 
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Ο ελεγκτής EnviroSTEP περιλαμβάνει έναν αισθητήρα 
θερμοκρασίας και υγρασίας και ένα αισθητήρα εξωτερικής 

θερμοκρασίας. Μερικοί καλλιεργητές προσθέτουν επιπλέον 

αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας για το μέσο όρο των 

μετρήσεων σε μεγάλες ζώνες. Η προσθήκη αισθητήρων 

αυξάνει τη δύναμη του ελέγχου σας. 

Το STEPsaver λογισμικό συνδέει το EnviroSTEP σας σε έναν 
υπολογιστή. Αυτό όχι μόνο σας δίνει απομακρυσμένη 
πρόσβαση στον έλεγχο σας, αλλά σας δίνει επίσης περισσότερη 

δύναμη. 

α)ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Τα περισσότερα θερμοκήπια στις Μεσογειακες περιοχές 

δροσίζονται με φυσικό εξαερισμό.Αυτός ο τρόπος είναι 
αποτελεσματικός μόνο όταν υπάρχει άνεμος και όταν η 
ατμοσφαιρική θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν υπερβαίνει τους 

30 βαθμούς κελσίου, με τον όρο ότι τα ανοίγματα στις πλευρές 
και την οροφή είναι αρκετά σε εμβαδόν και σε αριθμό. 

ο δυναμικός εξαερισμός με ανανέωση του αέρα του 

θερμοκηπίου ανά λεπτό, είναι πιο αποτελεσματικός στον 

δροσισμό των θερμοκήπιων. 
Με την τοποθέτηση ηλεκτροκίνητων ανεμιστήρων ή 

εξαεριστών, ο αέρας του θερμοκηπίου μπορεί να ανανεώνεται 
ανεξάρτητα από τις συνθήκες του εξωτερικου περιβάλλοντος. 
Οι ανεμιστήρες δέχονται εντολές από ρελέ ισχύος τα οποία 
βρίσκονται σε μέγάλους ηλεκτρικούς πίνακες όπου με τα 
κυκλώματα αυτοματισμού βοήθούν στην εκκινηση των 

κινητήρων όπου είναι πολλών ίππων άρα χρειαζόμαστε 
, , 

κυκλώματα αστερα και τριγωνου. 

Οι εξαεριστήρες απορροφούν αέρα απο το περοβάλλον εκτός 
του θερμοκηπίου και τον διοχετεύουν στον εσωτερικό, 
απωθώντας τον αέρα που πρέπει να ανανεωθεί( εξαερισμός με 
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υπερπίεση). Συνηθέστερα, ομως απομακρύνουν τον αέρα από 

το εσωτερικό του θερμοκηπίου προς το εξωτερικό, 

δημιουργώντας υποπίεση, οπότε εισέρχεται φρέσκος αέρας από 
τα παράθυρα που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά. Μια 

τυπική εγκατάσταση δυναμικού εξαερισμού απαιτεί ετήσια 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 15-50 MJ/mΛ2 και ισχύ 5-
15 W/mΛ2. 

β)ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ 

Η αρχή της ψύξης με την τεχνική της υδρονέφωσης βασίζεται 
στην μετατροπή της προσπίπτουσας ενέργειας ακτινοβολίας σε 

λανθάνουσα θερμότητα με εξάτμιση των σταγονιδίων του 
νερού που ψεκάζονται από τις συσκευές υδρονέφωσης χαμηλής 
και υψηλής πίεσης(fοg system). 

Για υδρονέφωση χαμηλης πίεσης τα σταγονίδια νερού είναι 
μεγέθους μεγαλύτερου των 200μm, τα οποία και πέφτουν κατά 
ένα μέρος στο έδαφος και τα φυτά, απο όπου εξατμίζονται 
ανάλογα με την θερμκρασία των επιφανειών και με τις 
συνθήκες περιβάλλοντος. Χρησιμοποιούνται κλασσικοί 
εκτοξευτές( sprinklers). 

Προκειμένου όμως για το F og system η υδρονέφωση υψηλής 
πίεσης, τα σταγονίδια του νερού είναι της τάξης μερικών δεκά

δων μm και παραμένουν αιωρούμενα μέχρι την πλήρη εξάτμι

ση. Το υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ομίχλης 

αποτελούμενης από πολύ ψηλά σταγονίδια τα οποία στην συ

νεχεία παραμένουν αιωρούμενα στον αέρα, είναι δύο ειδών: 

σωλήνες διανομής και δίσκοι. Αυτά τα μικρά σταγονίδια εξα

τμίζονται στον αέρα κατά μεγάλο μέρος, βρέχοντας ελάχιστα τα 

όργανα (άνθη, καρποί, φύλλα) αποφεύγοντας έτσι τα προβλή

ματα που δημιουργούνται από την χρήση ψεκασμού με χαμηλή 

πίεση π.χ. στίγματα στα φύλλα. 

Περιλαμβάνει: 
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• αντλία υψηλής πίεσης (80 bar) 
• αναδευτήρας αέρα 
• ακροφύσιο εκτόξευσης νερού (4lt/h στα 65bar) 
• ειδικό πίνακα-αισθητήριο για αυτοματοποίηση της 
λειτουργίας 

• εξαρτήματα σύνδεσης (σωληνώσεις, φίλτρα, καλωδιώσεις 
κλπ) 

Η επιλογή-τοποθέτηση του συστήματος αυτού πληρεί τις 

παρακάτω συνθήκες: 

• Ύγρανση του χώρου (έλεγχος σχετικής υγρασίας) χωρίς να 
βρέχονται τα φυτά. Άρα έλεγχος του παράγοντα υγρασία με 

μειωμένη πιθανότητα ανάπτυξης ασθενειών. 

• Δροσισμός : Μείωση της θερμοκρασίας λόγω εξάτμισης της 
μάζας του νερού που εκτοξεύεται (η εξάτμιση lKg νερού 
προκαλεί τον δροσισμό όπως και η τήξη 7Kg πάγου). 
Ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στο περιβάλλον. Οι 

αναδευτήρες αέρα λειτουργούν και ανεξάρτητα της 
υδρονέφωσης. 

Το λειτουργικό κόστος είναι ασήμαντο (300W ο καθένας) 
ενώ η ομοιομορφία του περιβάλλοντος είναι σημαντική 

(θερμοκρασία, υγρασία, C02 κλπ) 
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IV. Εμπλουτισμός με C02 

Αναλυτής C02 
(υπερύθρων- εντός του θερμοκηπίου) 

ΟΔΗ Γ 1 Ε Σ ΧΕ Ι ΙΡ Σ r O •V 

Σχήμα 6.13 αναλυτής διοξειδίου του άνθρακα 

Ο αναλυτής καυσαερίων Κ455 

α) Μετράει: Μονοξείδιο του Άνθρακα και Διοξείδιο του 
Άνθρακα, Θερμοκρασία Καυσαέριων, Πίεση 

β) Υπολογίζει: Οξυγόνο, Απόδοση , Απώλειες 

Η μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα (C02) επιτυγχάνεται με 
την χρήση νέας τεχνολογίας. Το αισθητήριο του διοξειδίου 

του άνθρακα (C02) χρησιμοποιεί υπέρυθρη ακτινοβολία 
(infra red), με αποτέλεσμα ο χρόνος ζωής του να είναι 

μεγαλύτερος των ηλεκτροχημικών αισθητηρίων 

(προσδοκώμενος χρόνος ζωής: 5 έτη). 
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Η λειτουργία του αναλυτή είναι η εξής : 

Όταν τον βάζουμε σε λειτουργία θα πρέπει να γίνεται στον 

καθαρό αέρα και σε διάστημα ενός λεπτού να καλιμπράρονται 

τα αισθητήρια (ο αναλυτής δεν κλείνει αν η τιμή του 

μονοξειδίου του άνθρακα δεν είναι κάτω από 20 ρρm, αυτό 
γίνεται για την προστασία του αισθητηρίου). Για να 

χρησιμοποιήσουμε τον αναλυτή θa πρέπει να είναι ανοιχτή η 

αντλία (η αντλία δεν κλείνει αν το μονοξείδιο του άνθρακα CO 
είναι πάνω από 20ρρm). 

Πριν θέσουμε σε λειτουργία τον αναλυτή καυσαερίων πρέπει: 

1. Η μπαταρία να είναι φορτισμένη. Την πρώτη φορά που θα το 
φορτίσουμε το αφήνουμε 12 ώρες. Η μπαταρία πρέπει να 

φορτίζεται όταν πέφτει στο 50% - 60%. Εάν αποφορτιστεί 
πλήρως χρειάζεται αλλαγή. 

2. Το φίλτρο Σωματιδίων να είναι καθαρό 
3. Η νεροπαγίδα και ο σωλήνας του ακροδέκτη να μην έχουν 
νερό. 

4. Να έχει γίνει σωστά η σύνδεση του ακροδέκτη 

καμινάδας και του θερμοστοιχείου με τον αναλυτή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Πρέπει να συνδέσουμε και τον σωλήνα της πίεσης, 

ώστε να μην παίρνει καθαρό αέρα κατά την διάρκεια της 

μέτρησης, 

5. Ο ακροδέκτης να βρίσκεται σε θέση που να μπορεί να 
παίρνει καθαρό αέρα για την αρχική αυτορρύθμιση 

( καλιμπράρισμα) των αισθητηρίων. 
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Εμπλουτισμός με C02 

Ο εμπλουτισμός γίνεται με την παραπάνω φιάλη που φαίνεται 
στο παραπάνω σχήμα η οποία είναι μια φιάλη προπανίου η 
οποία μέσω της καύσης της παράγει διοξείδιο του άνθρακα. 
Ο εμπλουτισμός του αέρα του θερμοκηπίου με C02 θα πρέπει 
να γίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν πραγματοποιείται 
η φωτοσύνθεση, και όταν τα παράθυρα είναι κλειστά και δεν 

λειτουργούν οι εξαεριστήρες. Μέσα παραγωγής του C02 είναι 
το καθαρό πετρέλαιο, το προπάνιο, το βουτάνιο, το φυσικό 
αέριο, η αιθυλαλκοόλη και το καθαρό C02. Για να 
αποφευχθούν ζημιές από τοξικότητες από τα υποπροϊόντα του 
C02, στις καλλιέργειες αλλά και στους ανθρώπους που 
εργάζονται στα θερμοκήπια, θα πρέπει οι καυστήρες που 
χρησιμοποιούνται να συντηρούνται καλά και οι πρώτες ύλες να 
μην περιέχουν μεγάλη αναλογία θείου . 
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V. Εφαρμογή σκίασης ή πρόσθετου φωτισμού 

Πρόγραμμα ελέγχου σε PC 

Μ§ΩΙ@ΦW Μ1Φ• Ι ΙΙ J ! 1Μ ΜΦΕD• M)ll4l#OM Mil!QfJLM 8ΦΦΙ•Ω"'- • 
.,._ tι• ..,..... 11Α .,.__ tu ..,...._ t•• ...... tu .,.._ .Τ _ _:ιι11u,ιm~ 

Q1- ·: 2.}'. 'j 2.~ . . =1 2.~. : 2..q-, .1 2.~. .1 Μ VA] 
YMCI Λ.Ι : 'f rM i,.... ι; ,,.. 1'.Ι ~ Υ... .... : fl 86 1'.Ι ~ ' \'Ι8Ο ,.1 ~ ; : /: : ; 

~-- . .trό t• .... Γ' ιοr - ~ r"tw ~"1011 "' r ~ I C)t" f ,1Ι)f" . 

Σχήμα 6.15 πυρανόμετρο Σχήμα 6.16 πρόγραμμα ε'λέγχου κλίματος 

Πυρανόμετρο πρόγραμμα autonet 

1 1 
1 1 

Συμπληρωματικός φωτισμός 

Σχήμα 6. 17 δίχτυα σκίασης Σχήμα 6.18 φωτισμός θερμοκηπίου 

Στο σχήμα 6.15 φαίνεται ένα πυρανόμετρο. 
Το πυρανόμετρο αποτελεί αξιόπιστο όργανο, σχεδιασμένο για 

να χρησιμοποιείται για μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Συγκεκριμένα το πυρανό μετ ρο 

χρησιμοποιείται για την μέτρηση της ολικής ηλιακής 

ακτινοβολίας που προσπίπτει σε μια οριζόντια επιφάνεια. Ο 
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αισθητήρας του πυρανόμετρου είναι μια επίπεδη θερμοστήλη 

που είναι καλυμμένη από ειδικό μαύρο επίχρισμα με 

απορροφητική ικανότητα ανεξάρτητη του μήκους κύματος. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η απόκριση του οργάνου είναι 

ανεξάρτητη της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Η πλευρά 

του αισθητήρα που είναι επιχρισμένη καλύπτεται από δύο 
ομόκεντρες διαφανείς ημισφαιρικές επιφάνειες, οι οποίες θα 

πρέπει να καθορίζονται συχνά. 
Γενικά, το πυρανόμετρο είναι αυτό που ελέγχει τα δίχτυα 

σκίασης και τον συμπληρωματικό φωτισμό με τη βοήθεια 

βέβαια ενός προγράμματος ελέγχου ενός υπολογιστή . 

Το πρόγραμμα του υπολογιστή που επικοινωνεί με τα 
αισθητήρια είναι το AUTONET ·, '. · . : ·. 
Παρακάτω δίνεται η περιγραφή του: 

Στη συγκεκριμένη φόρμα, ελέγχονται η φωτεινότητα, η 

υγρασία, ο αέρας που μας δίνεται απο το ανεμόμετρο του 

μετεωρολογικού σταθμού (θα περιγραφεί παρακάτω), που 
μέσω αυτών δίνεται εντολή για το άνοιγμα και το κλείσιμο των 

παραθύρων. Επίσης, καταγράφεται και η υδρονέφωση όπου της 
δίνουμε τις τιμές που επιθυμούμε (set point). Ακόμα, μπορούμε 
να επέμβουμε και χειροκίνητα χωρίς τη βοήθεια του 

προγράμματος. Όλα αυτά επεμβαίνουν στα δίχτυα σκίασης και 

στον συμπληρωματικό φωτισμό. 
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α) Συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος θερμοκηπίου 

complete 
systems 

Complete 
compartments 

Double 
function 

lndividual 
fuικtion 

Σχήμα 6.19 συστήματα ε'λέγχου θερμοκ:ηπίου από ατομικό σύστημα έως πλήρες σύστημα 

•Απλοί ελεγκτές ( οη Ι off) 

•«Υβριδικά» συστήματα (αναλογικά+ ψηφιακά 

•Ψηφιακά συστήματα ελέγχου 

•Ελεγχος κλίματος μέσω υπολογιστή 
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1. Απλοί ελεγκτές on/off 

Σχήμα 6.20 αναλογικός 
θερμοστάτης Σχήμα 6.21 αναλογικός θερμοστάτης 

Σχήμα 6.22 ψηφιακός 
θερμοστάτης 

Παραπάνω απεικονίζονται αναλογικοί-ψηφιακοί 
θερμοστάτες για λειτουργία κινητήρων ή ηλεκτροβάνων 

6.20) αναλογικός θερμοστάτης με ενσωματωμένο 
αισθητήρα -τοποθέτηση εντός του θερμοκηπίου 
6.21) αναλογικός θερμοστάτης με ξεχωριστό αισθητήρα 
για τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου 
6.22) ψηφιακός θερμοστάτης με ξεχωριστό αισθητήρα 
για τοποθέτηση σε πίνακα ελέγχου 

Πλεονεκτήματα απλών ελεγκτών 

, , , 
1. Φθηνοι στην αγορα και εγκατασταση 
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2. Εύκολη χρήση χωρίς απαίτηση για ιδιαίτερες 
, 

γνωσεις 

3. Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής 

4. Εύκολη επέκταση συστήματος χωρίς προβλήματα 
στο ήδη υπάρχον, αυξημένη αυτονομία 

Μειονεκτήματα απλών ελεγκτών 

1. Έλεγχος μόνο μίας παραμέτρου κλίματος σε ένα χώρο 
του θερμοκηπίου 

2. Αδυναμία κάλυψης ιδιαίτερων απαιτήσεων (πρδ. 
κλιμακωτό άνοιγμα παραθύρων, θέρμανση για 

συγκεκριμένες ώρες, διακοπτόμενη θέρμανση κτλ.) 

3. Γίνεται πολύπλοκο το σύστημα όταν πρέπει να 
εξυπηρετηθούν τέτοιες ανάγκες με χρονοδιακόπτες κ.ά. 

!::: ; L: ι . (. . . . . 

ΤΕΙ Π Ε:ΞΙΡ J i_!:j 
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2. «Υβριδικά» συστήματα 

Σύστημα με θερμοστάτες, PLC και σύνδεση RS232 
με υπολογιστή δηλαδή σειριακή μετάδοση δυαδικών 

σημάτων δεδομένων. Χρησιμοποιείται ένας αγωγός για 

εκπομπή δεδομένων, ένας για λήψη και μία γείωση. 

Σχήμα 6.23 πίνακας με αναλογικούς θερμοστάτες και προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής 
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• Αίρουν τους περιορισμούς λειτουργιών των απλών 
ελεγκτών, προσδίδοντας στο σύστημα περισσότερες 
δυνατότητες αυτοματισμών (χρονική ρύθμιση 

θέρμανσης-αερισμού, σταδιακό άνοιγμα 

παραθύρων, κουρτίνας, δικτύων σκίασης κ.ά.) 

• Δεν μειώνουν τον αριθμό των ελεγκτών που 
απαιτούνται για τον έλεγχο των διαφόρων 

παραμέτρων του κλίματος, αλλά αυξάνουν τις 

δυνατότητες χρήσης τους 

• Διατηρούνται τα πλεονεκτήματα των απλών 
ελεγκτών 

• Σημαντική αύξηση του κόστους εγκατάστασης 

• Η χρήση του υπολογισ:ιή περιορίζεται στον 
προγραμματισμό του PLC 

• Μπορεί να λειτουργήσει και ως σύστημα 
υποστήριξης (backup) σε περίπτωση αστοχίας πιο 
εξελιγμένου συστήματος ελέγχου μέσω υπολογιστή 
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3.Ψηφιακά συστήματα 

Σχήμα 6.25 

Έλεγχος παραθύρων 

χωρίς σταδιακή λειτουργία 
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· Ψηφιακό σύστημα ελέγχου 
· κλίματος θερμοκηπίου 

με αισθητήρα 

· θερμοκρασίας 
· και σχετικής 

υγρασίας 

σχήμα 6.24 

Σχήμα 6.26 

Έλεγχος παραθύρων 

με σταδιακή λειτουργία 

l 



1 νC 6 

Σχήμα 6.27 
Σύστημα ελi.γχου περιβάλλοντος Θερμοκηπίου και υδρολίπανσης με δυνατότητα 

αυτόνομης λειτουργίας ή σύνδεσης με PC 

Πλήρες σύστημα ελi.γχου περιβάλλοντος Θερμοκηπίου με δυνατότητα αυτόνομης 

λειτουργίας ή σύνδεσης με PC 

- 80 -



ΤΑ ΠΛΕΟΝΈΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ: 

!.Βελτιωμένα συστήματα σε σχέση με τα απλά ή τα 

«υβριδικά», με αυξημένες δυνατότητες ελέγχου 

2:Ελεγχος περισσότερων παραμέτρων (θερμοκρασίας, 
υγρασίας, ηλιοφάνειας) κλίματος και υδρολίπανσης από 
, , 
ενα συστημα 

3:Ελεγχος σε περισσότερα του ενός τμήματα του 

θερμοκηπίου με ένα σύστημα ελέγχου 

4.Αυξημένο κόστος αγοράς και εγκατάστασης σε σχέση 
, , 

με τα προηγουμενα συστηματα 

5.Προτείνονται αν δεν απαιτείται ο έλεγχος του κλίματος 

του θερμοκηπίου μέσω υπολογιστή, πλεονεκτούν έναντι 

των προαναφερθέντων συστημάτων 

6.Είναι χρήσιμη η παρουσία συστήματος υποστήριξης ( 
backup) με απλούς ελεγκτές σε περίπτωση αστοχίας του 
ψηφιακού ελεγκτή 

7.Σε πιο ολοκληρωμένα συστήματα, δυνατότητα 
αυτόνομης λειτουργίας ή λειτουργίας μέσω υπολογιστή 
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β. Έλεγχος μέσω υπολογιστή 

•Έλεγχος μόνο του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου 

GROW ROOM 

Σχήμα 6.29 έ'λ,εγχος περιβάλλοντος μέσω υπολογιστή 

Autocllrnιιtr lιιyout 

PCrunning 
ConιpuGrow 

Στο σχήμα 6.29 περιγράφεται ο έλεγχος του υπολογιστή στο 
περιβάλλον του θερμοκηπίου. Ο υπολογιστής μέσω του 
interface του ελέγχει έναν auto climate controller ο οποίος 
ελέγχει τα ρελέ που ελέγχουν τα φώτα, τη θέρμανση, τον 
κλιματισμό. Επίσης, ελέγχει την υδρονέφωση, το διοξείδιο του 
άνθρακα αφού βέβαια έχει πάρει τις ανάλογες τιμές από τον 

αισθητήρα της θερμοκρασίας κ.ο.κ. 

- 82 -



• Πλήρης έλεγχος θερμοκηπίου (κλίμα + υδρολίπανση) 

C02 monitor 

~ w 

Multi cable 

~ 
λ t 

HEATING j 1 MIX~NG 1 1 MEASURING 1 

PUMP VALVE ΒΟΧ 

~ 
Vl/ATER 
ΤΕΜΡ ' 

N.W.S (PC) 

Ethernet Network 
...... 

Display network ----1/0'network 

~) 

l~R ' 
1 MIST' 1 

VALVE \ΙΑ VE 

Σχήμα 6.30 πλήρης έλεγχος θερμοκηπίου 

N.W.S (PC) 

VGA 
Terminal 

Στο σχήμα 6.30 περιγράφεται ο πλήρης έλεγχος θερμοκηπίου. 
Συγκεκριμένα, δύο υπολογιστές σε δίκτυο Ethernet παρέα με 
έναν υπολογιστή απεικόνισης συνδέονται στο Ν etagrow. 
Επίσης, στο Netagrow συνδέονται η βαλβίδα ομίχλης, 
ποτίσματος και ανάμειξης νερού. Ακόμα, συνδέεται το κουτί 

μέτρησης νερού και θερμοκρασίας νερού . Ο κινητήρας 

εξαερισμού της οροφής και η αντλία θέρμανσης καταλήγουν σε 
ένα switch board και από εκεί στο netagrow. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NETAGROW; 

Netagrow υπολογιστής βασίζεται σε ένα επαγγελματικό 

ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή. Το λογισμικό συνδυάζει όλους 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή των 

καλλιεργειών. Εξωτερικός έλεγχος του καιρού και όλες οι 

παράμετροι και τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στο 

εσωτερικό του αντικειμένου, επιτρέπει για την επίτευξη των 

μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων της παραγωγής, με την 

πλήρη και αξιόπιστη προστασία του τεχνικού εξοπλισμού που 

είναι αναγκαίος για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων. 

Επειδή ο υπολογιστής διαβάζει τα σήματα από τους διάφορους 

αισθητήρες μέτρησης και ενεργοποιητές συνδέονται 

αντίστοιχα, και συνεπώς η ορθή λειτουργία του κλίματος 

προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα των εν λόγω 

αισθητήρων και ενεργοποιητών. Όλοι οι αισθητήρες 

λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα. 
Και οι δύο αισθητήρες και ενεργοποιητές απαιτούν περιοδική 

, 
συντηρηση. 

Επίσης, είναι συνδεδεμένο το monitor του διοξειδίου του 
άνθρακα και το ανεμόμετρο του μετεωρολογικού σταθμού στο 
netagrow. Έτσι, επιτυγχάνεται ο πλήρης έλεγχος του 

θερμοκηπίου μέσω των υπολογιστών αλλά και του netagrow. 
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Σχήμα 6.31 φόρμα προγράμματος ε'λέγχου υδρονέφωσης και διοξειδίου του άνθρακα 

Στη φόρμα του υπολογιστή του παραπάνω σχήματος ελέγχουμε 
και καταγράφουμε τις τιμές του διοξειδίου του άνθρακα και της 
υδρονέφωσης. Ακόμα, φαίνεται ο χειρισμός των boiler και των 
θερμοκουρτίνων δηλαδή το πότε πρέπει να ανοίγουν και να 

κλείνουν. 
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Σχήμα 6.32 φόρμα ελλγχου αισθητηρίων και παραθύρων 

Στο παραπάνω σχήμα περιγράφεται μια φόρμα όπου 

δίνονται οι τιμές των εξωτερικών αισθητηρίων αλλά και 

αυτών που είναι μέσα. Επίσης, από εδώ φαίνεται η 

κατάσταση των παραθύρων, η κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης (cancel alann), η ώρα καθώς και σε τι 

κατάσταση βρίσκεται το θερμοκήπιο. 
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• Πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα που 

πρακτικά καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ελέγχου 

σε μία σύγχρονη θερμοκηπιακή εκμετάλλευση 

• Παρακολούθηση και έλεγχος όλων των παραμέτρων 
λειτουργίας του θερμοκηπίου σε πραγματικό χρόνο, 

είτε εντός του θερμοκηπίου, είτε σε απόσταση με 

ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση 

• Τηλεειδοποίηση ακόμα και σε κινητό τηλέφωνο 

• Λειτουργία alarm 

• Συνδυασμένη λειτουργία όλων των συστημάτων του 
θερμοκηπίου με το PC ως ελεγκτή -δυνατότητα 
καταγραφής των κλιματικών παραγόντων 

• Το πρόγραμμα ελέγχου είναι δυνατόν να 
, , , 

προσαρμοστει στις αναγκες της εκαστοτε 

θερμοκηπιακής μονάδας 

• Λειτουργία των διαφορετικών συστημάτων του 
θερμοκηπίου με βάση περισσότερες από μία 

μεταβλητές ( ρύθμιση θερμοκρασίας εξαρτώμενη 
από περιβαλλοντικά μοντέλα) 

• Σχετικά πολύπλοκα συστήματα εάν καλύπτουν 
ιδιαίτερες ανάγκες, με απαίτηση για εξειδικευμένους 

χειριστές 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Α. Έλεγχος άρδευσης και λίπανσης (υδρολίπανση) 

Σχήμα 7.1 τενσιόμετρα Σχήμα 7.2 υδρολιπαντήρας 
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Σχήμα 7.3 αρδευτικό σύστημα 

Σχήμα 7.4 
Πυκνά λιπάσματα 



Στα παραπάνω σχήματα δίνονται εικόνες από τα βασικά 

στοιχεία που χρειάζονται για την υδρολίπανση. Η σειρά που 

ακολουθείται είναι η εξής: 
Έχοντας αποθηκευμένα πυκνά λιπάσματα σε μεγάλες 

δεξαμενές όπου η κάθε δεξαμενη έχει το δικό της σωλήνα και 
συνδέονται στον υδρολιπαντήρα με τη βοήθεια βέβαια ενός 
κινητήρα στην είσοδο του υδρολιπαντήρα:Επίσης, όπως 

φαίνεται και στο σχήμα 7 .1 συνδέονται με τον υδρολιπαντήρα 
κάποια τενσιόμετρα (μετρητές εδαφικης υγρασίας) μέσω των 
οποίων βλέπουμε τις τιμές της υγρασίας του εδάφους και έτσι 

επιτυγχάνεται το τι τιμές λιπασμένου νερού θα στείλει ο 
υδρολιπαντήρας στα φυτά. Ο υδρολιπαντήρας έχοντας τις τιμές 

από τα τενσιόμετρα και τα λιπασματα από τις δεξαμενές 

στέλνει το ανάλογο νερό στα φυτά. 

ΤΙ EINAI ΤΑ ΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ; 

Μία μέθοδος μέτρησης εδαφικής υγρασίας είναι αυτή του 

τενσιομέτρου. Είναι ένας σωλήνας Φ 25 .περ\που που στο κάτω 
μέρος φέρει .πορώδη κάλυπτρα, γεμίζεται με α.πιονισμένο νερό 

και στο ;rάνω μέρος κλείνει αεροστεγώς, ενώ λίγο .πιο κάτω 

α;rό το .πώμα φέρει μανόμετρο. Το.ποθετείται ανάλογα με το 

μέγεθος του σωλήνα σε βάθη 30 εκ., 55-60 ή 90 εκ. Ο τρό.πος 
λειτουργίας του είναι α.πλός : όταν το έδαφος είναι ξηρό, 

τραβιέται νερό αJr-ό το όργανο και στο μανόμετρο σημειώνεται 

υψηλή τιμή. Όταν το έδαφος είναι υγρό ε.πιστρέφει υγρό στο 

όργανο και σημειώνεται στο μανόμετρο χαμηλότερη τιμή. 
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Αρχή λειτουργίας υδρολιπαντήρα 

Πίνακας 

Έλεγχου 

Veηturi

υποπίεση 

Ανάμιξη 

νερού 

άρδευσης 

-λιπασμάτων 

Δοσο μετρικές 

αντλίες 

~1r1.;::ιι:1..a ... _ .. ,....,,._, .... ..... ,....,..,,_, 

Είσοδοι πυκνών λιπασμάτων και οξέος 
Σχήμα 7.5 υδρολιπαντήρας 

Μανόμετρο 

Έξοδος 

Διαλύματος 

Είσοδος 

άρδευσης 

Κεντρική 

αντλία 

Η αρχή λειτουργίας του υδρολιπαντήρα στο παραπάνω σχήμα 
είναι η εξής: 

Κάτω χαμηλά είναι οι είσοδοι των πυκνών λιπασμάτων και 

οξέος, ύστερα από εκεί λίγο · πιο πάνω υπάρχουν οι 

δοσομετρικές αντλίες που μας καθορίζουν τη δόση του 

λιπάσματος. Ύστερα, έχουμε την είσοδο του νερού άρδευσης 

σε ένα σωλήνα που καταλήγει στην κεντρική αντλία. Μετά, 

γίνεται ανάμειξη του νερού άρδευσης με τα λιπάσματα με τη 

βοήθεια venturi. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ VENTURI; 
Ο εγχυτής "Venturi" χρησιμοποιείται κυρίως για υδρολίπανση. 
Είναι κατασκευασμένος από υλικά τα οποία παρέχουν αντοχή 

σε όλες τις χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται στη 

σύγχρονη γεωργία και βιομηχανία. Είναι αξιόπιστος και δεν 
χρειάζεται συντήρηση αφού δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη. 

Η λειτουργία του βασίζεται στην διαφορά πίεσης του "Venturi" 
χωρίς καμία εξωτερική πηγή ενέργειας : χρησιμοποιώντας μια 
μικρή ποσότητα διαφοράς πίεσης (ΔΡ) μεταξύ της εισόδου και 

της εξόδου του "Venturi" και ενώ το υγρό διέρχεται μέσα από 
αυτό, γίνετάι η αναρρόφηση η οποία εξαρτάται από το μέγεθος 

του "Venturi" και την διαφορά πίεσης εισόδου - εξόδου. 
Εφαρμόζεται όταν η διαφορά πίεσης ΔΡ > 20% και η παροχή 
του κεντρικού αγωγού είναι η ελάχιστη απαιτούμενη που 

μπορεί να περάσει από τον εγχυτή. 

Το μέγεθος του εγχυτή πρέπει να είναι το ίδιο ή παραπλήσιο 

του μεγέθους του αγωγού που τοποθετείται. Βάνες και 
μανόμετρα τοποθετούνται εκατέρωθεν του εγχυτή 
προκαλώντας την επιθυμητή διαφορά πίεσης. Η παροχή 

αναρρόφησης του εγχυτή εξαρτάται από τις τιμές των πιέσεων 

εισόδου και εξόδου καθώς και από το μέγεθός του. 

Αφού έχει γίνει η ανάμειξη του νερού με το λίπασμα θα 

καταλήξει στο σωλήνα που θα είναι η έξοδος του διαλύματος 

και μετά στα φυτά του θερμοκηπίου. Το μανόμετρο χρειάζεται 

για να ελέγχουμε το 'venturi' και ο πίνακας ελέγχου για τη 
συνολική λειτουργία του υδρολιπαντήρα δηλαδή να ελέγχεται 

η ανάμειξη, το νερό άρδευσης και η έξοδος του διαλύματος. 
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Δύο τύποι συστημάτων αυτόματης υδρολίπανσης 

Α. με ανάμιξη των λιπασμάτων κατευθείαν στο νερό της 

άρδευσης 

fertlllzer lnjectors 

Σχήμα 7 .6 ανάμειξη λιπασμάτων απευθείας με νερό 

Β. με χωριστό δοχείο προετοιμασίας του διαλύματος 

υδρολίπανσης 

Σχήμα 7. 7 ανάμειξη λιπασμάτων με χωριστό δοχείο νερού 

- 92 -



1 

1 

' .. 

11 

Δύο τρόποι λειτουργίας 

1.Συγκεκριμένη σύσταση και δοσολογία των 

λιπασμάτων, ανάμιξή τους στο νερό της άρδευσης 

2.Αυτόματη ανάμιξη λιπασμάτων και οξέος, για 
συγκεκριμένες τιμές pH,EC. 

Σχήμα 7.8 αισθητήρια οξέος 
Σχήμα 7.9 πίνακας αισθητηρίων 

Σχήμα 7 .1 Ο καταγραφέας τιμών οξέος Σχήμα 7 .11 ηλεκτροβάνες 

Στο σχήμα 7.8 φαίνεται ένα αισθητήριο pH, EC και στο 7.9 
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μια συσκευή μέτρησης του pH και EC. 
Το αισθητήριο του pH, EC επικοινωνεί άμεσα με τη συσκευή 
μέτρησης όπου καταγράφεται η τιμή του pH, EC. Στη συνέχεια 
αυτά τα στοιχεία καταγράφονται και στον πίνακα ελέγχου 

όπου και μετά δίνονται εντολές στις ηλεκτροβάνες πυκνών 

λιπασμάτων δηλαδή για να έχουμε την επιθυμητή ποσότητα 

λιπάσματος στο διάλυμα. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΉΡΙΑ EC; 

Τεχνική περιγραφή 

Τα αισθητήρια επιτήρησης συγκεντρώσεων μονοξειδίου του 

άνθρακα Sens C0-300-EC είναι transmitter με έξοδο 4 - 20 
mA για σύνδεση με τον πίνακα ελέγχου, ή απευθείας σε PLC, 
SCADA κ.λπ. Για την σύνδεση χρησιμοποιείται καλώδιο 

σήματος με μπλεντάζ για προστασία από ηλεκτρομαγνητικές 

παρεμβολές, π.χ. τύπος LiYCY 3 χ 0,75 mm και για απόσταση 
μέχρι 1.000 m από τον πίνακα. Επισημαίνουμε ότι κάθε 

αισθητήριο καλύπτει επιφάνεια σε ακτίνα έως περίπου 5 
μέτρα (30 - 40 mΛ2) από την θέση τοποθέτησής του. Οι 
αισθητήρες τοποθετούνται επιτοίχια, σε ύψος περίπου 1,5 m, 
πλησίον δυνητικών πηγών διαφυγής αερίων. Κλίμακα 
μέτρησης: Ο - 300 ppm CO. 

Οι συμβολισμοί ppm, ppb κλπ. χρησιμοποιούνται στην 

επιστήμη και στην τεχνολογία για να υποδηλώσουν 

περιεκτικότητες και αναλογίες της τάξης κυρίως του 

εκατομμυριοστού (ppm εκ του αγγλικού parts per mίllίon ), 
δισεκατομμυριοστού (ppb - parts per bίllίon) και 

τρισεκατομμυριοστού (ppt -parts per trίllίon ). Είναι αδιάστατοι 
αριθμοί γιατί είναι σχέσεις ομοίων ποσοτήτων. 
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Έλεγχος υδρολίπανσης μέσω υπολογιστή 

(υδρολίπανσης PC) 

Ιπig. PιogriUΚ 

Drιιinoge Ί Valves Ιnfo .J 

Ι rιιg. Pr~• 
Fer Ρ!ΟΙJιm 

Reμ• \\later 
Wa8eι E.xec. THG 

οι-----... 

Τίιιια Ρaιιeιf nin , __ _ 

Σχήμα 7 .12 πρόγραμμα ελέγχου υδρολίπανσης 

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ο έλεγχος της υδρολίπανσης 
μέσω υπολογιστή όπου μας δίνεται η δυνατότητα να ελέγχουμε 
όλο το σύστημα όπως βαλβίδες ύδρευσης, ποσότητα νερού, τα 
αισθητήρια pH, EC, οι αντλίες λιπάσματος. Επίσης, δίνονται η 
τρέχουσα ώρα, η ποσότητα της αποχέτευσης καθώς και ένα 
διάγραμμα του συστήματος υδρολίπανσης. 
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Έλεγχος συστήματος υδροπονίας μέσω υπολογιστή 

Σχήμα 7.13 
'Ελεγχος συστήματος υδροπονίας μέσω υπολογιστή (συστήματος PC) 
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Έλεγχος συστήματος υδρολίπανσης 

"1 1fP errcιl'f 

ιιtrlίΛιιrrιιιι•••••-

Σχήμα 7 .14 πρόγραμμα ελλγχου υδρολίπανσης 

Στην παραπάνω φόρμα του υπολογιστή περιγράφεται ο πλήρης 

έλεγχος του συστήματος υδρολίπανσης δηλαδή η περίοδος 
άρδευσης, τα λίτρα της άρδευσης, τη ροή του νερού μέσα από 
τις αντλίες λιπάσματος και τη ποσότητα του διαλύματος μέσα 
στη δεξαμενή. Στη δεξαμενή ελέγχεται και η υπερχείλιση της, η 
περιεκτικότητά της σε pH, και η ποσότητα λιπάσματος. 

- 97 -

l. 



Παρασκευή θρεπτικού διαλύματος 

Uf'fΨfl 

ml11pl1 !i.D 
ι:-::---

-m •~ p~I IQ.5 : · 
. 1 

11.ti c ~: 
1tι 1ιy Γ: 0 
,,, bl Εcοιι 

r :ι.rto 8 ~ ~Ρ(. ΟΚ ~, t 1•1 

-...::.--·-.:=J ΗΙCΜ Ρι. Ο!Ι 

.Α ο.ο ..,: 

RESET alanns \ Δ EC 
1 nμtςWO
trlggtr (ttό) 40 1 

• ο.ο .,. 

. 
" 

' ·'' t • 

.. 010 

• 
Σχήμα 7 .15 πρόγραμμα διαλύματος υπολογιστή 

nιιιισιη 8kltlj 14.11 

sr~- ro 
seε 

ΑΥ\'λrσ λmσομ4Των ,___ __ 
ι Auro 

Θ4Χωριατά 

Στην παραπάνω φόρμα δίνεται η παρασκευή του θρεπτικού 

διαλύματος. Εδώ φαίνεται η ποσότητα των στοιχείων στο 
διάλυμα (νιτρική αμμωνία κ.ο.κ), η ποσότητα του διαλύματος 

(m3/h), η τιμή του pH. Επίσης, φαίνονται σε τι κατάσταση 
είναι οι αντλίες άρδευσης και λιπασμάτων ( auto,manual), η 
ανάδευση, οι βαλβίδες φίλτρου καθώς και το φωτισμό για τη 

φωτοσύνθεση. 
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Β. Καταγραφή κλιματικών στοιχείων θερμοκηπίου 

Κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς αλλά είναι χρήσιμο για: 

• Εξοικονόμηση ενέργειας θέρμανσης 

• Συσχέτιση ανάπτυξης και παραγωγής της καλλιέργειας με 
τις κλιματικές συνθήκες 

• Παρακολούθηση λειτουργίας και αποδοτικότητας 
διαφόρων συστημάτων ελέγχου του περιβάλλοντος, 

έλεγχο περατότητας υλικού κάλυψης στην ηλιακή 

ακτινοβολία και εκτίμηση παλαιότητάς του κ.ά. 

• Με την συνεχή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 
παραγόντων εντός του θερμοκηπίου, ο καλλιεργητής είναι 

σε θέση να καταλάβει πως μεταβάλλεται το κλίμα εντός 

του θερμοκηπίου σε συνάρτηση με τις κλιματικές 

μεταβολές εκτός αυτού και να αντιδρά ευχερέστερα στις 

αλλαγές αυτές με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγής 

και την αποδοτικότητα της καλλιέργειας 

Διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

Α. Ανάλογα με την αυτονομία τους 

, , 
• 1.Μ εμονωμενα συστηματα 

• 2.Ενσωματωμένα στο σύστημα ελέγχου του κλίματος του 
θερμοκηπίου μέσω υπολογιστή, χρησιμοποιώντας τους 

ίδιους αισθητήρες κλίματος 
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Β. Ανάλογα με την κατασκευή του 

• 1. Απλές κατασκευές μικρού σχήματος με 
ενσωματωμένους αισθητήρες (θερμοκρασίας, υγρασίας, 
φωτισμού), συνήθως για εσωτερικούς χώρους 

• 2. Ολοκληρωμένοι μετεωρολοyικοί σταθμοί (weather 
stations) με χωριστούς αισθητήρες για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους 

1.Απλά καταγραφικά θερμοκρίισίας, υγρασίας, 
, 

φωτισμου 

σχήμα 7.16 αισθητήρας θερμοκρασίας με usb 

8D 

ο ο 'cl;1ta l!)()ger r 
ι:ιnp/RH 

Σχήμα 7.17 αισθητήρας θερμοκρασίας-υγρασίας με 
εξωτερικό αισθητήρα φωτισμού 

Σχήμα 7 .18 αισθητήρας υγρασίας με usb 
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2. Μετεωρολογικοί σταθμοί (weather stations) 

Ολοκληρωμένος μετεωρολογικός σταθμός για τοποθέ

τηση στο ύπαιθρο 

Ανεμόμετρο - - -

Τρίποδο3m 

Καταγραφέας 
(μέτρηση και έλεγχος) 

GSM ψηφιακός 
πομποδέκτης 

θύρα RS232 

Αισθη"Ιήρας βροχότπωσης 
με σταγόνες ----
(o,2mm βροχόπτωσης ανά σmγόνα) 

Αισθη1ήρας διεύθυνσης 

Γ ανtμοu 

~~.=::=.ι:ι:::.. Πυρανόμετρο 
(εύρος αιmνοβολlας 
305-2100nm) 

Αισθη1ήρας θερμοκρασίας 
----- και σχετικής υγρασίας 

(υπό κάλυψη) 

Ηλιακός συλλtκτης 
(για επαναφ6ρnση 
πηγής ρεύ11αrος) 

Σχήμα 7 .16 μετεωρολογικός σταθμός θερμοκηπίου 
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Περιγραφή λειτουργίας μετεωρολογικού σταθμού: 

Αποτελείται από ένα ανεμόμετρο, έναν αισθητήρα διεύθυνσης 

του ανέμου, ένα πυρανόμετρο με εύρος ακτινοβολίας 305-2800 
nm, ένα τρίποδο 3m. Επίσης, υπάρχει ένας αισθητήρας 

θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας (υπό κάλυψη) ο οποίος 

μετράει την εξωτερική θερμοκρασία και υγρασία. Υπάρχει 

ακόμα ένας αισθητήρας βροχόπτωσης με σταγόνες για να 

υπάρχει ενημέρωση για τα ύψη της βροχής στο εξωτερικό 
περιβάλλον του θερμοκηπίου. Για την τροφοδοσία του σταθμού 

υπάρχει μια μπαταρία μερικών βολτ αλλά και ένας ηλιακός 

συλλέκτης για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. 

Καταγραφικά ( data loggers) με εξωτερικούς αισθητήρες 

Σχήμα 7 .17 εσωτερικού χώρου · 
με τρεις αισθητήρες και οθόνη ενδείξεως 

Σχήμα 7.18 εξωτερtκού χώρου με( στεγανό) 
τέσσερις αισθητήρες . 

,, .. .... .... 

... ... ..... ... . . 

ΗΟΒΟ .... , .... , 

t t • • n1•ιnιιΙ lnput 
IM1pe 1Δturt/ι•!otι V()hu rnidi1v 

1 

Σχήμα 7.19 πολλαπλών αισθητήρων καταγραφικό 
μετεωρολογικού σταθμού · 

- 102 -



Σχήμα 7.20 καταγραφέας μετεωρολογικού σταθμού . 

Καταγραφέας( data logger) 

Περιέχει τα εξής και λειτουργεί: 

'Ενας καταγραφέας (data logger) του μετεωρολογικού σταθμού 
για τη σωστή λειτουργία και έλεγχό του θα πρέπει να ελέγχει 
τα παρακάτω εξαρτήματα του σταθμού. Είναι ενσωματωμένος 
στον μετεωρολογικό σταθμό. Ο καταγραφέας έχει 10 
αναλογικές εισόδους και 2 ψηφιακές εισόδους με τροφοδοτικό 
230 VAC, σειριακή έξοδος RS 232 με 9.600-115.200 Baud, 
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USB Θύρα, δυνατότητα σύνδεσης και με επιπλέον 
αισθητήρια (π.χ. ηλιακής ακτινοβολίας, υγρασίας εδάφους), 
με έξοδο 4 - 20 mA. Περιλαμβάνεται λογισμικό ρύθμισης και 
downloading σε PC. Προστασία Ι.Ρ65. Αυτόνομη λειτουργία 
με την μπαταρία για 2 μήνες. Έχει κοινή επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου (gel cell) 2AH/12VDC 
για την λειτουργία του σταθμού. · 

Σχήμα 7.21 αισθητήρας 
Βαρομετρικής πίεσης Σχήμα 7 .22 αισθητήρας 

βροχόπτωσης · 
Σχήμα 7.23 αισθητήρας 
υγρασίας φύλλων 

Στο σχήμα 7 .21 δίνεται ένα αισθητήριο που μας δείχνει 
τη βαρομετρική πίεση του περιβάλλοντος. Το Βαρόμετρο 
( αισθητήρας ατμοσφαιρικής πίεσης) είναι σχεδιασμένος 
για τη μελέτη του καιρού. 
Μετράει τις αλλαγές της ατμοσφαιpικής πίεσης σε μεγάλα και 
μικρά χρονικά διαστήματα. Το καλώδιο του αισθητηρίου κατα-

λήγει στο data logger. · 
Στο σχήμα 7 .22 δίνεται ένας αισθητήρας βροχόπτωσης. Ο αι-
σθητήρας βροχόπτωσης μετρά τη βροχόπτωση και την συνυπο
λογίζει στο πρόγραμμα ποτίσματος. Έχει κλίμακα μέτρησης 
800-1100 mbar, τροφοδοτείται με .ΙΟ-36 VDC και έχει έξοδο 
λειτουργίας 4-20 mA. Επίσης, έχει θερμοκρασία λειτουργίας -
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40 εως 50 βαθμούς Κελσίου . Συνδέεται αναλογικά με τον κα-
, 

ταγραφεα. 

Στο 7.23 φαίνεται ένα αισθητήριο υγρασίας φύλλων το οποίο 
χρειάζεται επειδή πολλοί μύκητες και βακτηρία προσβάλουν τα 

φυτά μόνο όταν υπάρχει υγρασία στην επιφάνεια των φύλλων. 
Ο αισθητήρας αυτός ανιχνεύει την ύπαρξη και τη διάρκεια της 

στο φύλλωμα, επιτρέποντας της πρόγνωση ασθενειών και την 
, , 

προστασια των φυτων. 

Σχήμα 7.24 ανεμόμετρο με 
διεύθυνση ανέμου 

Σχήμα 7.25 πυρανόμετρο ορατού (305-2800nm) 
ιe~ 

Στο 7.24 φαίνεται ένα ανεμόμετρο. Το ανεμόμετρο, όπως λέει 
και το όνομα του, μετρά την ταχύτητα του ανέμου. Υπάρχουν 
δύο είδη ανεμόμετρων: ανεμόμετρα κυπέλλων και ανεμόμετρα 
έλικας. Ο άνεμος εξαναγκάζει το σύστημα σε περιστροφή και 

, , , , , 
απο την ταχυτητα περιστροφης του ·ανεμομετρου, μπορουμε να 

υπολογίσουμε την ταχύτητα του ανέμου. 
Το ανεμόμετρο έλικας, αποτελείται από μία μικρή έλικα και 
από ένα μικρό πτερύγιο στο πίσω μέρος. Από την ταχύτητα πε
ριστροφής της έλικας μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα 
του ανέμου. Ακόμη, εξαιτίας του . πτερυγίου, μπορούμε, ανα 
πάσα στιγμή να γνωρίζουμε τη διεύθυνση του 
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ανέμου. Το πυρανόμετρο όπως αναφέραμε προηγουμένως 

χρειάζεται για τη μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας και αυτό 
συνδέεται αναλογικά με τον καταγρ.αφέα. 

Σχήμα 7.26 πυρανόμετρο ενεργής 
ακτινοβολίας 

Σχήμα 7.27 αισθητήρας θερμοκρασίας και 
σχετικής υγρασίας 

Στο σχήμα 7 .26 φαίνεται ένα πυρανόμετρο Ρ AR. 
Φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία, συχνά συντετμημένη 
PAR, ονομάζει το φασματικό εύρος (ζώνη κύματος) της ηλια
κής ακτινοβολίας 400 έως 700 νανόμετρα σε φωτοσυνθετικούς 
οργανισμούς που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει στη διαδι
κασία της φωτοσύνθεσης. Αυτή η φασματική περιοχή αντι

στοιχεί περισσότερο ή λιγότερο με .το φάσμα του φωτός ορατά 
στο ανθρώπινο μάτι. Φωτόνια σε βραχύτερα μήκη κύματος τεί-

, , , , , 
νουν να είναι τοσο ενεργητικα ωστε να μπορουν να ειναι επι-

ζήμια για τα κύτταρα,και του~ ιστ~ύς, αλλά ως επί το ~λείστον 
φιλτράρονται έξω απο το στρω μα ~ζοντος στην στρατοσφαιρα. 
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Τα φωτόνια σε μεγαλύτερα μήκη κύματος δεν φέρουν αρκετή 

ενέργεια για να καταστεί δυνατή η . φωτοσύνθεση και να λάβει 
, 

χωρα. 

Επίσης, στον καταγραφέα συνδέονται αναλογικά ένα αισθητή

ριο θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας αλλά και ένα αισθη-

τήριο υγρασίας του εδάφους. · 

Σχήμα 7.28 αισθητήριο υγρασίας εδάφους 

Επίσης, στον καταγραφέα συνδέονται αναλογικά ένα αισθητή

ριο θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας αλλά και ένα αισθη

τήριο υγρασίας του εδάφους. 

Ένα αισθητήριο υγρασίας του εδάφους χρησιμοποιείται για την 

υγρασία του εδάφους για να συνυπολογίζεται για την αυτόματη 

άρδευση. Όταν το έδαφος είναι επαρκώς υγρό, η αυτόματη άρ

δευση δεν ενεργοποιείται ή διακόπiεται, εάν βρίσκεται σε εξέ
λιξη - έτσι εξοικονομείται νερό. ο · αισθητήρας υγρασίας εδά
φους απλώς τοποθετείται στο έδαφος, δίπλα στα φυτά, και με

τρά ηλεκτρονικά, μακροπρόθεσμα και αξιόπιστα τις διακυμάν-
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σεις της θερμοκρασίας στο χώμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το 

επιθυμητό επίπεδο υγρασίας με το περιστροφικό κουμπί. Αυτό 

συνδέεται με τον καταγραφέα και από εκεί δίνεται εντολή στο 

σύστημα άρδευσης του θερμοκηπίου. 

Ο αισθητήρας μέτρησης της εξωτερικής θερμοκρασίας και υ

γρασίας στο σχήμα 7.27 πρέπει να είναι προστατευμένος από 
τη βροχή και την ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι, οι αισθητήρες θα 

βρίσκονται σε ισορροπία με την θερμοκρασία και την υγρασία 

του αέρα, αντίστοιχα, και η μέτρησή τους δε θα επηρρεάζεται 

από άλλους παράγοντες όπως η εξάτμιση του νερού που προ

καλεί ψύξη (απορρόφηση λανθάνουσας θερμότητας εξάτμισης) 

ή η θέρμανση από τον ήλιο στην περίπτωση του θερμομέτρου 
και η αύξηση της σχετικής υγρασίας σε σχέση με την πραγμα

τική στην περίπτωση του αισθητήρα υγρασίας. Κατάλληλη θέ
ση για τον αισθητήρα θερμοκρασίας-υγρασίας είναι ένα σκε

παστό-σκιερό μέρος, όπου δεν θα εμποδίζεται η ελεύθερη ροή 
του αέρα. 

ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΉΡΙΑ: 

Το πρώτο και πλέον σημαντικό τμήμα σε κάθε σύστημα μέ
τρησης είναι το αισθητήριο Το αισθητήριο μετατρέπει το προς 

μέτρηση φυσικό μέγεθος σ' ένα άλλο μέγεθος, συνήθως ηλε
κτρικό. Για τη μετατροπή αυτή το αισθητήριο απορροφά ενέρ
γεια από το φυσικό σύστημα, η οποία πρέπει να είναι η ελάχι

στη δυνατή, έτσι ώστε να μην διαταράσσεται η κατάσταση του 
φυσικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια η καλύτερη κατα

νόηση των φυσικών φαινομένων και ιδιαίτερα η εμφάνιση νέ-

. ων υλικών έκανε δυνατή την ανάπτυξη πολλών διαφορετικών 
τύπων αισθητηρίων, τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλη α

κρίβεια, ταχύτητα απόκρισης και ευρεία περιοχή μέτρησης. 

Περισσότi:pοι από 1600 διαφορετικοί τύποι αισθητηρίων είναι 
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σήμερα διαθέσιμοι. Η λειτουργία των αισθητηρίων στηρίζεται 

σε πολυάριθμες αρχές της φυσικής . . 

Τα αισθητήρια διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

•τα ενεργά αισθητήρια, 
•τα παθητικά αισθητήρια. 
Τα ενεργά αισθητήρια μετατρέπουν το μετρούμενο φυσικό μέ
γεθος σε αντίστοιχο ηλεκτρικό (τάση, ρεύμα, φορτίο), χωρίς να 
απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας( αισθητήριο θερμοκρασίας, 

φωτεινότητας). · 
Στα παθητικά αισθητήρια το μετρόύμενο φυσικό μέγεθος με
ταβάλλει την τιμή ενός παθητικού ηλεκτρικού μεγέθους, όπως 

, , ' , , , 
της ωμικης αντιστασης, της αυτεπαγωγης η της χωρητικοτητας. 

Επομένως, για τη λήψη του ηλεκτρικού σήματος από το αισθη
τήριο απαιτείται η τροφοδοσία του από μια εξωτερική πη
γή( φαινόμενο ηλεκτρομαγνητικής · επαγωγής, πιεζοηλεκτρικό 

φαινόμενο). 

Σχήμα 7 .29 καταγραφέας μετεωρολογικού σταθμού 
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Ένας Καταγραφέας( data logger) επικοινωνεί με 

Ασύρματη 
, 

ενσυρματη 
, 

επικοινωνια ή 
, 

επικοινωνια 

b ' 

·~ Ι ι j 
, .. , \'' 1J.::Jj 
• -, t ,)Ν 

η•;, . ' 

1 
1 

1 ~ι.~ ~;:~f~W.ί ~Ι 
J.:' l~~ 1 

\ ,. , ~Ι :'Οtι~ .. , Η'ιο 1'11' Ι'Ι)ι "1 t'Ιι.tι.:ι\~•~.,..,.....,. 

Σχήμα 7.30 ασύρματος για επικοινωνία Σχήμα 7 .31 ενσύρματη επικοινωνία 

Έτσι, όταν καταλήξουν όλα τα παραπάνω αισθητήρια και συ

σκευές στον καταγραφέα, ο καταγραφέας μετά θα πρέπει να 

στείλει στον υπολογιστή που βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο ε

λέγχου του θερμοκηπίου τα δεδομένα που έχει. Αυτά τα δεδο

μένα θα τα στείλει είτε ενσύρματα(ενσύρματη επικοινωνία), εί

τε ασύρματα (ασύρματη επικοινωνία) όπως δείχνει το σχήμα 

7.30. 

Με τον τρόπο της ενσύρματης επικοινωνίας θα συνδεθεί ο κα

ταγραφέας με ένα καλώδιο θύρας USB με τον υπολογιστή. 
Με τον τρόπο της ασύρματης επικοινωνίας θα υπάρξει ένα α

σύρματο Χ8200 radio modem. Η Χ8200 Modem Radio διαθέ
τει μια ισχυρή σειρά από ενός έως τριών χιλιομέτρων μέσα από 
τα κτίρια και μέχρι 20 χιλιόμετρα οπτική επαφή χωρίς ειδικές 
διαμορφώσεις κεραιών. Μεταδίδει και λαμβάνει ημιαμφίδρομη 
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αποστολή σειριακών δεδομένων σε περιβάλλον με ρυθμούς 

baud από 1200 έως 115 .200 bits ανά second, μέσω των στενών 
λειτουργίας ραδιοφώνου FM, το οποίο θα έχει ένα δέκτη με τον 
οποίο θα επικοινωνούν και ύστερα απο το δέκτη σειριακα στον 

υπολογιστή. 
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