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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αισθητήρας (sensor) είναι μια διάταξη που χρησιμοποιείται  για την μέτρηση 

ενός φυσικού μεγέθους. Μετατρέπει το φυσικό μέγεθος που μετριέται (μετρούμενο 

μέγεθος) σε ηλεκτρικό σήμα.  Διευκρινίζεται ότι η γενική έκφραση  ‘’ ηλεκτρικό σήμα 

εξόδου ‘’ ενός αισθητήρα είναι, είτε η τάση ( αν ο αισθητήρας μετατρέπει το μετρούμενο 

μέγεθος σε τάση), είτε το ρεύμα (αν ο αισθητήρας μετατρέπει το μετρούμενο μέγεθος σε 

ρεύμα).       

Μερικά παραδείγματα φυσικών μεγεθών που συνήθως μετρώνται με αισθητήρες 

είναι η θερμοκρασία, η θέση και η μετατόπιση ενός αντικειμένου, η στάθμη υγρών, η 

ταχύτητα και η επιτάχυνση ενός κινούμενου  αντικειμένου, η δύναμη, η ροη ρευστού, η 

τάση, το ρεύμα, η υγρασία, η ακτινοβολία και άλλα. Οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται 

για τη συλλογή πληροφοριών (δεδομένων) από ένα σύστημα, καθώς και για τον έλεγχο 

των συστημάτων. 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετούνται ‘’οι εφαρμογές των αισθητήρων 

στο περιβάλλον ‘’, η χρήση των οποίων είναι εκτεταμένη στη σημερινή εποχή. Αρχικά 

αναφέρεται η ανάπτυξη και η σύγχρονη πορεία των αισθητήρων μέσω της ιστορικής 

αναφοράς, καθώς επίσης και μια γενική εισαγωγή που γίνεται για αυτούς. Έπειτα 

αναπτύσσονται τα στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τα 

διάφορα είδη των αισθητήρων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στις διάφορες κατηγορίες αισθητήρων 

που υπάρχουν και στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση των κατηγοριών 

αυτών. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται σε τρεις από τις χιλιάδες εφαρμογές που μπορούν 

να έχουν οι αισθητήρες στο περιβάλλονται, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το πόσο 

χρήσιμοι είναι οι αισθητήρες στην καθημερινότητα. 

Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για τις κατηγορίες αισθητήρων 

που χρησιμοποιούμε, ώστε να υλοποιηθούν οι προαναφερθείσες εφαρμογές του τρίτου 

κεφαλαίου. 
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