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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ε απηήλ ηελ πηπρηαθή ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ κειέηε ησλ εξγαιεηψλ - ζπζθεχσλ φπνπ ζα 

ρξεζεκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρσξηζκνχ 

αληηθεηκέλσλ. Με ιίγα ιφγηα ζα είλαη έλα ζχζηεκα φπνπ ζα δηαρσξίδεη, αλάινγα κε ηα ζέισ 

καο, ηα αληηθείκελα πνπ ζα ηνπνζεηνχληε ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Πην ιεπηνκεξφο ηα βαζηθά 

εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ απηνκαηηζκνχ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ 

πξψηε θαηεγνξία ζα είλαη ε βάζε ηνπ ζπζηεκαηφο καο, ε δεχηεξε ζα είλαη ηα αηζζεηήξηα θαη 

ηέινο ν ειεγθηήο θαη ε ηξνθνδνζία. 

Ζ βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πινπνηεζεί απφ έλαλ θηλεηήξα, δχν ξάνπια, ηνλ ηαηληφδξνκν θαη 

ηνλ κεησηήξα φπνπ ζα ειέγρε ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα. Σα αηζζεηήξηα πνπ ζα 

ρξεζεκνπνηεζνχλ ζα είλαη κία ζεξκνθάκεξα θαη έλα ιέηδεξ, φπνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην 

θέληξν ηνπ ηαηληνδξφκνπ κε ηε ζεξκνθάκεξα λα είλαη αθξηβψο πάλσ απφ ην ιέηδεξ. Δπίζεο ν 

ειεγθηήο καο ζα είλαη PLC φπνπ ζα καο δίλεη πεξηζζφηεξε επειημία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο ζεξκνθάκεξαο. 

Αλαιπηηθφηεξα ζε απηήλ ηελ πηπρηαθή ζα ειέγρνπκε κπνπθάιηα, δειαδή ηνπνζεηφληαο έλα 

κπνπθάιη ζηελ αξρηθή καο ζέζε, φπνπ ζα είλαη ην θέληξν ηνπ ηαηληνδξφκνπ, ην αηζζεηήξην 

ηνπ ιέτδεξ ζα δίλεη ζήκα ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ε ζεξκνθάκεξα. Μφιηο ε ζεξκνθάκεξα 

ελεξγνπνηεζεί, αλαιφγνο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ ζα ζέιεη ν θάζε ρξήζηεο, ζα δίλεη 

πιεξνθνξία ζην PLC ψζηε λα εγθξηζεί ή λα απνξηθζεί ην κπνπθάιη κε βάζε ηελ ζηάζκε ηνπ. 

Ύζηεξα ε πιεξνθνξία απηή ζηέιλεηε σο εληνιή ζηνλ θηλεηήξα λα ιεηηνπξγίζεη δεμηφζηξνθα 

ή αξηζηεξφζηξνθα, δειαδή λα ζηείιεη ην κπνπθάιη ζηελ ζηνίβα κε απηά πνπ έρνπλ εγθξηζεί 

ή ζε απηά πνπ έρνπλ απνξηθζεί. 

Σέινο ην ζχζηεκα ζα ηξνθνδνηήηε απφ ηελ ΓΔΖ, αιιά ζα ππάξρε ζαλ επηινγή θαη ε 

ιεηηνπξγία ελφο θσηνβνιηατθνχ πνπ ζα εμνηθνλνκεί ελέξγεηα θαη ζα θάλεη πην θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ ηελ θαηαζθεπή καο. 
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SUMMARY 

 

In this thesis we will present and cover the study of particular tools and devices where they 

will be used to implement an automated object separation system. In a nutshell, it will be a 

system where it will separate, depending on our needs from the objects we place on its 

original position. More detailed, the basic tools for implementing this automation are divided 

into three categories. The first category will be the basis of our system, the second will be the 

sensors and finally the third the controller and the power supply. 

The base of the system will consist of a motor, two rollers, a conveyor belt and a gear unit 

where it will control the engine speed. The sensors that will be used will be a thermal camera 

and a laser, where they will be located in the center of the conveyor belt with the thermal 

camera directly above the laser. Also our controller will be a PLC where it will give us more 

flexibility in the programming of the thermo-camera. 

More specifically, in this thesis we will test bottles, ie by placing a bottle in our original 

position where it will be the center of the conveyor belt, the laser sensor will signal to 

activate the camera. As soon as the thermo-camera is activated, the programmable analogue 

of each user will give the PLC information to approve or discard the bottle at its level. Then 

you send this information as a command to the engine to act clockwise or counterclockwise, 

ie to send the bottle to the stack with those approved or those that have been discarded. 

Finally, the system will be powered by PPC, but there will be a choice and usage of a 

photovoltaic that saves energy and makes our construction more environmentally friendly. 

 

 



[9] 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
  ΡΑΟΤΛΑ 

 

 

1.1)  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 
Σν ξάνπιν είλαη κηα κεραληθή ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αιιαγή ηεο 

θαηεχζπλζεο, γηα ηελ θίλεζε θαη γηα ηελ ηάλπζε ηνπ ηκάληα ζε έλα ζχζηεκα κεηαθνξάο. Σα 

ζχλρξνλα ξάνπια είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θπιηλδξηθφ θέιπθνο κε εχθακπηνπο 

αθξνδέθηεο θαη ζπγθξνηήκαηα αζθάιηζεο. Δπίζεο απνηεινχληαη απφ δηάθνξα εμαξηήκαηα, 

φπσο ηνπ πεξηβιήκαηνο, ηνπ άθξνπ ηνπ δίζθνπ, ηεο πιήκλεο θαη ηνπ άμνλα. Ο ηειηθφο 

δίζθνο θαη ν δηαλνκέαο κπνξεί λα είλαη θνκκάηηα. Σν ζπγθξφηεκα αζθάιηζεο κπνξεί επίζεο 

λα αληηθαηαζηαζεί κε πιήκλε θαη δαθηχιην ζηηο ηξνραιίεο ρακειφηεξεο ηάζεο. 

Σα ξάνπια είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά εμαξηήκαηα ζηηο κεηαθνξηθέο ηαηλίεο. Όηαλ θάπνηνο 

ρξεζηκνπνηεί ηα ζσζηά εμαξηήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ζίγνπξνο φηη ε κεηαθνξηθή ηαηλία 

ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ ζρεδηάζηεθε. Σα ζσζηά θαηαζθεπαζκέλα ξάνπια, 

ηφζν απφ πιεπξάο πιηθψλ φζν θαη απφ ζέκα πνηφηεηαο θαηαζθεπήο εμαζθαιίδνπλ ζηνλ 

ηαηληφδξνκν δηάξθεηα δσήο θαη κέγηζηε απφδνζε. Βαζηθνί ηχπνη ξανχισλ είλαη νη 

αθφινπζνη: 

 Άλσ ξάνπια 

 Ράνπια επηζηξνθήο 

 Ράνπια θξνχζεο 

 Ράνπια επηζηξνθήο κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 

 Διηθνεηδή ξάνπια επηζηξνθήο κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 

 Οδεγεηηθά ξάνπια 

 Γηξιάληεο ξανχισλ 

 Σχκπαλα θίλεζεο επελδεδπκέλν κε ειαζηηθή επέλδπζε ή θαη φρη 

 Σχκπαλν επηζηξνθήο επελδεδπκέλν κε ειαζηηθή επέλδπζε ή θαη φρη 

Γεληθφηεξα ηα ξάνπια είλαη ππεχζπλα γηα ηελ κεηαθίλεζε θνξηίσλ. Οπφηε είλαη απαξέηεην 

λα έρνπλ: 
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 Όζν ην δπλαηφλ γίλεηε ηζφξξνπε θίλεζε 

 Γπλακηθή δπγνζηάζκηζε 

 Μεησκέλε αληίζηαζε θχιηζεο 

 Μεγάιε δηάξθεηα δσήο 

Αλάινγα κε ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο πξέπεη λα ππάξρε εμαηξεηηθά θαιή αλάιπζε ησλ 

ζπλζεθψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη γλψζε πάλσ ζηελ κειέηε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε παξαγσγή πνηνηηθνχ 

ηειηθνχ πξντφληνο αιιά θαη ζαθή θξηηήξηα ειέγρνπ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο. Άξα γηα λα 

δηαζέηνπλ ηα ξάνπια κεγάιε αληνρή, καθξπάο δηάξθεηαο δσήο θαη φζν γίλεηε κηθξφηεξε 

δπλαηή θαηαλάισζε ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ: 

 Σελ νκναμνληθή δηάηαμε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ην ζπλζέηνπλ 

 Σνλ θπιηλδξηζκφ ηνπ, ηφζν γηα ην ζχλνιν, φζν θαη γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ 

 Σε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ θφκβνπ έδξαζήο ηνπ 

 Σελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ 

 Σηο ζσζηέο ηερλνινγηθά αλνρέο ηνπ 

 

1.2)  Σνπνζέηεζε ξάνπιωλ 
Οη κεηαθνξηθέο ηαηλίεο κεγάινπ κήθνπο θηλνχληαη ζπλήζσο πάλσ ζε ηξνραιίεο πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηξία ξάνπια. Σα ξάνπια πνπ βξίζθνληαη ζηηο άθξεο ησλ ηξνραιηψλ έρνπλ 

ζπλήζσο θιίζε 20
ν
. ε πνιιέο εθαξκνγέο φκσο βιέπνπκε λα ππάξρε θαη θιίζε 35

ν
 θαη 45

ν
 

κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ πιηθνχ πνπ κεηαθέξεηε.‘Όηαλ ε θιίζε ησλ 

ξάνπισλ είλαη 35
ν
 ηφηε ε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ πιηθνχ πνπ κεηαθέξεηε κπνξεί λα 

θηάζεη αθφκα θαη ην 35% ζε ζρέζε κε ην αλ έρνπκε θιίζε 20
ν
, ελψ φηαλ ε θιίζε ησλ 

ξάνπισλ είλαη 45
ν
 ηφηε ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ πνπ κεηαθέξεηε κπνξεί λα έρεη αχμεζε 

αθφκα θαη 40%.  

 

Δηθόλα 1. Ράνπιν ηαηληόδξνκνπ 
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Σα ξνπιεκάλ, είηε θπιηλδξηθά είηε ζθαηξηθά, πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ζθφλε κέζσ 

ηζηκνπρψλ ιαβπξίλζνπ. Μηα ηαηλία πνπ ηξέρεη έμσ απφ ηα επηηξεπφκελα φξηα κπνξεί λα 

επζπγξακκηζηεί κεηαηνπίδνληαο ειαθξψο πξνο ηα εκπξφο ην έλα ή ην άιιν άθξν κέζσ 

κεξηθψλ ξανχισλ. Σα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 23 κέηξσλ. Σα 

ξάνπια φκσο δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο κφληκε ιχζε γηα ηελ δηφξζσζε ηεο 

επζπγξάκκηζεο ησλ ηαηληψλ, ελψ ζα πξέπεη λα ειέγρεηε ζπρλά ε επζπγξακκηζή ησλ ηαηληψλ. 

 

1.3)  Κξηηίξηα επηινγήο 
Ζ θαηάιιειε επηινγή ξάνπισλ έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ. Άξα ζηελ αγνξά καο ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηα εμήο: 

 Σν θφζηνο αγνξάο 

 Σν θφζηνο ιεηηνπξγείαο, δειαδή ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ 

θαηαλάισζή ηνπ 

 Σν θφζηνο αληηθαηάζηαζήο ηνπ ζε πεξίπησζε θζνξάο ή δηζιεηηνπξγείαο 

 

1.4)  Υξήζε ξάνπιωλ ζην ζύζηεκά καο  
ην ζχζηεκά καο είλαη απαξέηεηε ε ρξήζε δχν ξάνπισλ πνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεη ζηηο 

άθξεο ηνπ ηαηληφδξνκνπ. Σα ξάνπια ρξεζηκεχνπλ ζηελ ζσζηή θίλεζε ηεο ηαηλίαο αιιά θαη 

ζηελ επζπγξάκκηζή ηεο, ιέγνληαο επζπγξάκκηζε ελννχκε ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ψζηε ε 

ηαηλία λα είλαη ηελησκέλε θαη λα κελ θεχγεη απφ ηε ζέζε ηεο. ηα ξάνπια ζα δίλεη θίλεζε ν 

θηλεηήξα ζπλερνχο ξεχκαηνο φπνπ ζα έρνπκε ηνπνζεηήζε. Ο θηλεηήξα ζπλερνχο ξεχκαηνο 

ζα δίλεη θίλεζε κφλν ζην έλα απφ ηα δχν ξάνπια, πνπ ζα θηλεί ηελ ηαηλία, φπνπ απηή κε ηελ 

ζεηξά ηεο ζα πεξηζηξέθεη ην άιιν ξάνπιν. 

Σα ξάνπια πνπ ζα καο ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηαηληνδξφκνπ είλαη δχν απφ ην 

παξαθάησ είδνο: 
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Δηθόλα 2. Ράνπιν Markenlos 

 

Σν ξάνπιν απηφ είλαη ηεο εηαηξίαο Markenlos, Πνισληθήο πξνέιεπζεο κε κήθνο ξνινχ 25cm 

θαη ζπλνιηθφ κήθνο 27,6cm. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ράιπβα κε ζπλνιηθή δηάκεηξν 

8,9cm θαη δηάκεηξν ησλ άμνλσλ ηεο ζηα 2cm. Δπίζεο ζα κπνξνχζακε λα ρξεζεκνπνηήζνπκε 

αλ ζέινπκε θαη καλίθηα επηθάιπςεο ξάνπισλ φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα επξχ θάζκα 

βηνκεραληψλ. Σα καλίθηα επίζεο παξέρνπλ καιαθή θαη ιεία επηθάλεηα ελψ παξάιιεια 

πξνζηαηεχνπλ ην πξντνλ απφ ηπρφλ θζνξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
  ΣΑΗΝΗΟΓΡΟΜΟΗ 

 

 

2.1)  Γεληθέο πιεξνθνξίεο  
Έλαο κεηαθνξηθφο ηκάληαο είλαη ην κέζν κεηαθνξάο ελφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξηθψλ ηαηληψλ, 

φπνπ απνηειείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ηξνραιίεο, φπνπ πεξηζηξέθνληαη θαη καδί κε απηέο 

πεξηζηξέθεηε θαη ν ηκάληαο. Μία ή θαη νη δχν ηξνραιίεο ηξνθνδνηνχληαη κεηαθηλψληαο ηε 

δψλε θαη ην πιηθφ. Ζ ηξνθνδνηεκέλε ηξνραιία νλνκάδεηαη ηξνραιία κεηάδνζεο θίλεζεο ελψ 

ε ηξνραιία ρσξίο θηλεηήξα νλνκάδεηαη ηξνραιία αδξάλεηαο. Οη ηκάληεο απφ θανπηζνχθ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηε κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ κε αθαλφληζηεο επηθάλεηεο 

ππζκέλα. 

Τπάξρνπλ δχν θχξηεο βηνκεραληθέο θαηεγνξίεο κεηαθνξηθψλ ηαηληψλ, νη ρεηξηζκνί γεληθνχ 

πιηθνχ, φπσο εθείλνη πνπ θηλνχλ θηβψηηα θαηά κήθνο ελφο εξγνζηαζίνπ θαη ν ρεηξηζκφο 

πιηθψλ ρχδελ φπσο εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά κεγάινπ φγθνπ πφξσλ 

θαη γεσξγηθψλ πιηθψλ. 

Οη κεηαθνξείο είλαη αλζεθηηθά θαη αμηφπηζηα εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

απηνκαηνπνηεκέλε δηαλνκή θαη απνζήθεπζε, θαζψο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ ειεγρφκελν απφ ππνινγηζηή εμνπιηζκφ ρεηξηζκνχ παιεηψλ, απηφ 

επηηξέπεη ηελ απνδνηηθφηεξε ιηαληθή, ρνλδξηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή δηαλνκή. Θεσξείηαη έλα 

ζχζηεκα εμνηθνλφκεζεο εξγαζίαο πνπ επηηξέπεη ζε κεγάινπο φγθνπο λα κεηαθηλνχληαη 

ηαρχηαηα κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο, επηηξέπνληαο ζηηο εηαηξείεο λα κεηαθέξνπλ ή λα 

ιακβάλνπλ κεγαιχηεξνπο φγθνπο κε κηθξφηεξν απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο 

εξγαζίαο. 

Οη κεηαθνξείο ηκάλησλ είλαη γεληθά αξθεηά φκνηνη ζηελ θαηαζθεπή ηνπο, απνηεινχληαη απφ 

έλα κεηαιιηθφ πιαίζην κε θπιίλδξνπο ζε θάζε άθξν κηαο επίπεδεο κεηαιιηθήο θιίλεο. Ο 
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ηκάληαο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ θάζε έλαλ απφ ηνπο θπιίλδξνπο θαη φηαλ έλαο απφ ηνπο 

θπιίλδξνπο ηξνθνδνηείηαη απφ ειεθηξηθφ θηλεηήξα ν ηκάληαο νιηζζαίλεη θαηά κήθνο ηεο 

ζηέξεεο κεηαιιηθήο θιίλεο, κεηαθηλψληαο ην πξντφλ. ε εθαξκνγέο βαξηάο ρξήζεο 

ρξεηζεκνπνηνχληαη θχιηλδξνη. Οη θχιηλδξνη επηηξέπνπλ ηελ κεηαθνξά βάξνπο θαζψο 

κεηψλνπλ ηελ πνζφηεηα ηξηβήο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ κεγαιχηεξε θφξηηζε ζηνλ ηκάληα. 

Οη κεηαθνξείο ηαηληψλ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ κε θακππινηέο ηνκέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θσληθνχο θπιίλδξνπο θαη θακππινηνχο ηκάληεο γηα λα κεηαθέξνπλ πξντφληα 

γχξσ απφ κηα γσλία. Έλαο κεηαθνξέαο ηκάληα ζάληνπηηο ρξεζηκνπνηεί δχν κεηαθνξηθνχο 

ηκάληεο, πξφζσπν κε πξφζσπν, γηα λα ζπγθξαηεί ζηαζεξά ην αληηθείκελν πνπ κεηαθέξεηαη, 

επηηπγράλνληαο απφηνκε θιίζε θαη αθφκα θαη θαηαθφξπθα δηαδξφκνπο αλχςσζεο. 

Οη κεραληθνί κεηαθνξείο απνηεινχλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πιηθψλ πξσηίζησο νξηδφληηαο 

κεηαθίλεζεο, θαζνξηζκέλεο πνξείαο θαη ζηαζεξήο ηαρχηεηαο. Δληνχηνηο, πεξηέρνπλ ζπρλά 

θαη θεθιηκέλα ηκήκαηα γηα λα αλπςψζνπλ ην κεηαθεξφκελν πιηθφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

κεηαθίλεζήο ηνπ. Μεξηθνί ηχπνη κεηαθνξέσλ είλαη: 

 Μεηαθνξηθέο ηαηλίεο 

 Αιπζνκεηαθνξείο 

 Κνριηνκεηαθνξείο 

 Μεηαθνξείο ξανχισλ 

 Μαγλεηηθή κεηαθνξείο 

 Φπζεηήξεο 

 Αλαβαηφξηα 

 Βαγφληα 

 Φνξεία 

ηηο κεηαθνξέο αληηθεηκέλσλ θαη πξντφλησλ ππάξρνπλ δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ε νξηδφληηα 

κεηαθνξά, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαθνξηθέο ηαηλίεο θαη αιπζίδεο, θαη ε αλχςσζε 

θνξηίσλ, φπνπ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ζρεδηαζκφο ησλ κεηαθνξηθψλ δηαηάμεσλ είλαη πην 

ζχλζεηνο. Οη ηκάληεο θαη νη αιπζίδεο απνηεινχλ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία κεραλψλ πνπ 

επηηπγράλνπλ κεηάδνζε ησλ θηλήζεσλ κε έιμε. Δπίζεο ε δπλαηφηεηα ησλ ηκάλησλ θαη ησλ 

αιπζίδσλ λα κεηαηξέπνπλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ησλ θηλεηεξίσλ αηξάθησλ ζε 

κεηαθνξηθή θίλεζε ηνπο έρεη θαηαζηήζεη θχξηνπο θνξείο ησλ κεηαθνξηθψλ δηαηάμεσλ. Οη 

ηαηληφδξνµνη ρξεζηµνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ απηνµαηνπνηεµέλε παξαγσγή θαη ηελ 

απνζήθεπζε, αιιά θαη ζε δηάθνξνπο ηνµείο φπσο ζηελ βηνµεραλία ηξνθίµσλ, ζηελ 

μπινπξγία, ζηελ ραξηνπνηία, ζηελ πθαληνπξγεία, ζηε γεσξγία, ζηα πιαζηηθά, ζηα 

αεξνδξφµηα θαη ηαρπδξνµεία θαη γεληθά φπνπ απαηηείηαη µεηαθνξά εµηθαηεξγαζµέλσλ ή 

έηνηµσλ αγαζψλ. Οη ηαηληφδξνκνη βνεζνχλ ζηε πην γξήγνξε κεηαθνξά µεγάινπ φγθνπ θαη 

επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζηείιεη ή λα ιάβεη µεγάιεο πνζφηεηεο ζην µηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεµα µε απνηέιεζκα πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο. 

Οη κεηαθνξηθέο ηαηλίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηεξα γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 

δηαθφξσλ πιηθψλ. Σκεκαηηθέο κεηαθνξηθέο ηαηλίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε νξπρεία 

ιηγλίηε κεηαθέξνληάο ηνλ απφ ηελ επηθάλεηα εμφξημεο ζην ζεκείν θφξησζεο. Δλψ θνξεηνί 
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κεηαθνξείο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε απιεο ιηγλίηε, ζε κηθξέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο θαη ζε νξπρεία ιηγλίηε. Απηφ ην είδνο απνηειείηε απφ έλα ηκήκα αιπζνκεηαθνξέα 

ή κεηαθνξηθήο ηαηλίαο πνπ ηξνθνδνηήηε απφ θηλεηήξα. 

Οη κεηαθνξείο ηκάλησλ είλαη νη ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνη ηξνθνδνηεκέλνη 

κεηαθνξείο επεηδή είλαη νη πιένλ εππξνζάξκνζηνη θαη ιηγφηεξν δαπαλεξνί. Σν πξντφλ 

κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηνλ ηκάληα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ηφζν θαλνληθά 

φζν θαη αθαλφληζηα αληηθείκελα, κεγάια ή κηθξά, ειαθξηά θαη βαξηά επηηπρψο. Απηνί νη 

κεηαθνξείο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηα πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο, ηα νπνία 

κεηψλνπλ ην ηέλησκα ηεο δψλεο θαη νδεγνχλ ζε ιηγφηεξε ζπληήξεζε γηα πξνζαξκνγέο 

ηάζεο. Οη κεηαθνξείο ηκάλησλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο 

ζε επζεία γξακκή ή κέζσ αιιαγψλ ζηελ αλχςσζε ή ηελ θαηεχζπλζε. ε νξηζκέλεο 

εθαξκνγέο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζηαηηθή ζπζζψξεπζε ή ραξηνθηβψηηα. 

 

2.2)  Γνκή ηαηληόδξνκνπ 
Έλαο ηαηληφδξνµνο απνηειείηαη απφ δχν ηξνραιίεο, µε έλα ζπλερή βξφγρν ηνπ πιηθνχ θαη ηνλ 

ηµάληα πνπ πεξηζηξέθεηαη γηα απηέο. Σξνραιία θίλεζεο νλνκάδεηαη ε ηξνραιία πνπ 

ηξνθνδνηείηαη ελψ ε άιιε νλνµάδεηαη ελδηάµεζνο ηξνρφο µεηάδνζεο θίλεζεο. Οη ηµάληεο 

ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ δχν ζηξψµαηα πιηθνχ, φπνπ ην έλα είλαη ην θαηψηεξν ζηξψµα 

πιηθνχ πνπ ρξεζεκεχεη ζην λα παξέρνπλ ηε γξαµµηθή δχλαµε θαη ηε µνξθή, ην νπνίν 

νλνµάδεηαη ζθάγην θαη έλα ζηξψµα πιενλάζµαηνο γηα ηελ θάιπςή ηνπ. Σν ζθάγην 

απνηειείηαη απφ έλα βαµβάθη ή έλαλ πιαζηηθφ ηζηφ ή έλα πιέγµα θαη ην ζηξψµα 

πιενλάζµαηνο απνηειείηαη απφ ιαζηηρέληεο ή πιαζηηθέο ελψζεηο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ ηµάληα. 

 

Δηθόλα 3. Σαηληόδξνκνο ζε βηνκεραλία 
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2.3)  Δίδε ηαηληόδξνκωλ 
Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο ηαηληνδξφκσλ, νη νπνίεο είλαη: 

 Γεληθνύ πιηθνύ: Δίλαη νη ηαηληφδξνκνη πνπ κεηαθέξνπλ νγθφδνη αληηθείκελα γηα 

παξαδείγκα ζε κία βηνκεραλία. 

 Μαδηθνύ πιηθνύ: Δίλαη νη ηαηληφδξνκνη απηνί, πνπ κεηαθέξνπλ κεηαιιεχκαηα, 

πξψηεο χιεο βηνκεραλίαο θαη πνιιά άιια. 

Άιια είδε ηαηληνδξφκσλ είλαη θαη ηα παξαθάησ: 

 Δπέιηθηνη ηαηληόδξνκνη: Δίλαη νη ηαηληφδξνκνη πνπ θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο απφ 

αινπκίλην ή αλσμείδσην ράιπβα. Δπίζεο ηα ξάνπια έρνπλ ρακειφ ζπληειεζηή 

νιίζζεζεο ηα νπνία θαζνδεγνχλ µηα πιαζηηθή εχθαµπηε αιπζίδα. 

 Πλεπκαηηθνί ηαηληόδξνκνη: Οη ηαηληφδξνκνη απηνί έρνπλ ζχζηεκα κεηαθνξάο κνλήο 

θάζεο είηε ζχζηεκα κεηαθνξάο δηπιήο θάζεο. Σα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο κνλήο 

θάζεο νζνχλ ηα αληηθείκελα απφ ηελ είζνδν ζηελ έμνδν κέζσ ησλ ξάνπισλ θαη ηεο 

πίεζεο ηνπ αέξα. Δλψ ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο δηπιήο θάζεο κέζσ ηεο πίεζεο ηνπ 

αέξα ζπξψρλνπλ ηα αληηθείκελα ζηελ είζνδν ή ζηελ έμνδν ηνπ ηαηληνδξφκνπ. 

 Γνλνύκελνη ηαηληόδξνκνη: Οη ηαηληφδξνκνη απηνί ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ θηλεηήξα γηα 

ηελ κεηαθνξά, ν νπνίνο ηζνξξνπεί ζε έλα ζχζηεκα νδεγψλ. Απηφ ην είδνο 

ηαηληνδξφκνπ ρξεζηκνπνηήηε αξθεηά ζε κεγάιν εχξνο πξντφλησλ θαη βηνκεραληψλ. 

Δπίζεο ππάξρνπλ θαη νη εμήο ηαηληφδξνκνη κε βάζε ηελ θαηαζθεχε ηνπο: 

 Κεθιηκέλε θπξηνί 

 Κεθιηκέκε θνίιε 

 Δπζχγξακκε – θεθιηκέλε 

 Κεθιηκέλε κε νξηδφληην ηκήκα 

 Κηλεηή 

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηαηληνδξφκσλ είλαη ηα εμήο: 

 Σα πιηθά δελ θνιιάλε θαη δελ ζεµεηψλνληαη απψιεηεο 

 ∆πλαηφηεηα µεγάισλ δηαδξνµψλ δφλεζεο, γεγνλφο πνπ πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα 

µεηαθνξάο δχζθνισλ πξντφλησλ 

 ∆πλαηφηεηα δνζνµεηξεηή µε εγθαηάζηαζε µεηαηξνπέα ζπρλφηεηαο 

 ην ηέινο ηεο παξαγσγήο, ν δνλνχµελνο µεηαθνξέαο θαζαξίδεηαη πην εχθνια 
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Δηθόλα 4. Σαηλία κε ξάνπια ζε βηνκεραληθε εγθαηάζηαζε 

 

2.4)  Υξήζε ηαηληόδξνκνπ ζην ζύζηεκά καο 
ην ζπζηεκά καο ζα ρξεηαζηνχκε ηαηληφδξνκν ψζηε λα γίλεηε ε κεηαθίλεζε ησλ 

κπνπθαιηψλ, δειαδή ν ηαηληφδξνκνο ζα είλαη ε βάζε φπνπ ζα απνξίπηνληαη ή ζα γίλνληαη 

δεθηά ηα κπνπθάιηα. 

Καηάιιειν είδνο ηαηλίαο, φπνπ ζα εθαξκνζηεί πάλσ ζηα ξάνπια, έρνπκε επηιέμε απηήλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή Volta θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηχπν FZ κε ζθιεξφηεηα 95A/46D, δειαδή 

κηα ηαηλία θηηαγκέλε κε καιαθφ θαη εχθακπην πιηθφ κε πάρνο 5mm. Δπίζεο έρεη ζπληειεζηή 

ηξηβήο ζε ράιπβα 0,36 θαη έρεη αλνρή ζε ζεξκνθξαζίεο απφ -30
ν
C εψο 60

ν
C. Έρνληαο 

ειάρηζηε δηάκεηξν ηξνραιίαο ζηα 8cm είλαη θαηάιιειε θαη εθαξκφδεη ζηα ξάνπια πνπ έρνπλ 

επηιερζεί κε δηάκεηξν 8,9cm. Σν κήθνο ηεο ηαηλίαο πνπ ζα ρξεηαζηνχκε γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο εθαξκνγήο καο ζα είλαη 148cm, δηφηη ζέινπκε ν δηάδξνκνο πνπ ζα θηλνχληαη ηα 

κπνπθάιηα ηεο παξαγσγήο λα είλαη 60cm, ελψ ην πιάηνο ηεο ζα είλαη ζηα 20cm, δειαδή 5cm 

ιηγφηεξα απφ ην κήθνο ησλ ξάνπισλ πνπ ζα ρξεζεκνπνηεζνχλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
  ΚΗΝΖΣΖΡΔ ΤΝΔΥΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ 

 

 

3.1)  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 
Οη θηλεηήξεο ζπλερνχο ξεχκαηνο πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 19

νπ
 αηψλα. Παξφιν πνπ 

ε αλάπηεμε ησλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ζπζηεκάησλ ήηαλ κεγάιε, νη θηλεηήξεο 

ζπλερνχο ξεχκαηνο παξέκελαλ σο θαη ζήκεξα. Έλαο βαζηθφο ιφγνο είλαη φηη ηνπο βξίζθνπκε 

ζε εθαξκνγέο πνπ γίλνληαη κεγάιεο κεηαβνιέο ζηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, αιιά θαη δηφηη 

έκεηλα αλαληηθαηάζηαηα ζε αεξνπιάλα θαη απηνθίλεηα.  

Οη θηλεηήξεο ζπλερνχο ξεχκαηνο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζηξεθφκελσλ ειεθηηθψλ 

κεραλψλ, φπνπ βαζηθή ηνπο ιεηηνπξγεία είλαη ε κεηαηξνπή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

κεραληθή. Τπάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη ιεηηνπξγείαο ησλ ειεθηξηθψλ κεραλψλ, σο θηλεηήξεο, 

γελήηξηεο θαη πέδεο. Οη γελήηξηεο θαη νη θηλεηήξεο θάλνπλ αληίζηξνθε δνπιεηά, δειαδή νη 

γελήηξηεο κεηαηξέπνπλ ηελ κεραληθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή, ελψ απφ ηελ άιιε νη θηλεηήξεο 

κεηαηξέπνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε κεραληθή. Ζ ιεηηνπξγεία ηνπο βαζίδεηε ζηελ 

ειεθηξνκαγληηεθή επαγσγή, δειαδή φηαλ έλαο αγσγφο θηλείηαη κέζα ζε έλα καγλεηηθφ πεδίν 

ηφηε κέζα ζηνλ αγσγφ αλαπηχζζεηαη ειεθηξηθφ δπλακηθφ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ αγσγφ. Απφ ηελ άιιε κεκνλνκέλα ζηνπο θηλεηήξεο, 

φηαλ έλαο αγσγφο πνπ δηαξξέεηαη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα βξεζεί κέζα ζε έλα καγλεηηθφ πεδίν 

αζθήηε ζε απηφλ κηα δχλακε απφ ην καγλεηεθφ πεδίν πνπ ηείλεη λα ηνλ θηλήζε. Ζ δχλακε 

απηή είλαη αλάινγε κε ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνχ 

πεδίνπ, αιιά θαη ην κήθνο ηνπ αγσγνχ. 

Γεληθφηεξα ηξνθνδνηνχληαη απφ κία πεγή ζπλερνχο ηάζεο, ε νπνία ζεσξίηε ζηαζεξή γηα 

δηεπθφιπλζε καο. Βαζηθέο θαηεγνξίεο θηλεηήξσλ ζπλερνχο ξεχκαηνο είλαη νη εμήο: 

 Αλεμάξηεηεο δηέγεξζεο 

 Παξάιιειεο δηέγεξζεο 

 Γηέγεξζεο ζεηξάο 

 χλζεηεο δηέγεξζεο 
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3.2)  Αξρή ιεηηνπξγείαο θηλεηήξωλ ζπλερνύο ξεύκαηνο 
Όηαλ έλαο αγσγφο δηαξξέεηαη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα, ελψ βξίζθεηαη κέζα ζε καγλεηηθφ πεδίν, 

αλαπηχζζεηαη ζ'απηφλ απφ ην καγλεηηθφ πεδίν δχλακε πνπ ηείλεη λα ηνλ θηλήζεη πξνο 

νξηζκέλε θαηεχζπλζε. Ζ δχλακε απηή είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ Laplace, ζηηο 

νπνίεο ππφθεηληαη ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα, ηα νπνία θηλνχληαη κέζα ζηνλ αγσγφ. Σν κέγεζνο 

ηεο δχλακεο απηήο είλαη αλάινγν πξνο: 

 Σελ καγλεηηθή επαγσγή ηνπ πεδίνπ 

 Σελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ δηαξέεη ηνλ αγσγφ 

 Σν κήθνο ηνπ αγσγνχ, φπνπ βξίζθεηε ζην καγλεηεθφ πεδίν 

 Σελ γσλία, φπνπ ζρεκαηίδνπλ νη δηεπζήλζεηο ηνπ αγσγνχ θαη ηνπ πεδίνπ 

Γχν παξάγσληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα είλαη ε ηάζε 

πνπ εθαξκφδεηε ζηα άθξα ηνπ ηπιίρκαηνο ηνπ επαγσγηθνχ ηπκπάλνπ θαη ε έληαζε δηέγεξζεο. 

Με βάζε ηνπο παξάγσληεο απηνχο νη κέζνδνη ξχζκηζεο ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο είλαη: 

 Με ξπζκηζηηθή αληίζηαζε ζην παξάιιειν ηχιηγκα δηέγεξζεο 

 Με ξπζκηζηηθή αληίζηαζε ζην επαγσγηθφ ηχκπαλν 

 Με κεηαβνιή ηεο ηάζεο ηξνθνδφηεζεο ηνπ επαγσγηθνχ ηπκπάλνπ 

 

3.3)  Γνκή θηλεηήξωλ ζπλερνύο ξεύκαηνο 
Οη θηλεηήξεο έρνπλ δχν κέξε, ην ζηαζεξφ κέξνο πνπ νλνκάδεηε ζηάηεο θαη ην ζηξεθφκελν 

κέξνο πνπ νλνκάδεηε ξφηνξαο. Δπεηδή ζέινπκε λα έρνπκε κεησκέλε ηε καγλεηηθή αληίζηαζε 

ησλ δξφκσλ ηεο καγλεηηθήο ξνήο, νη ππξήλεο ηνπ ζηάηε θαη ηνπ ξφηνξα θαηαζθεπάδνληαη 

απφ ζηδεξνκαγλεηηθφ πιηθφ ζε κνξθή κνλσκέλσλ κεηαμχ ηνπο ειαζκάησλ, κε ζθνπφ ηελ 

ειάηησζε ησλ απσιεηψλ δηλνξξεπκάησλ. Μεηαμχ ηνπ ξφηνξα θαη ηνπ ζηάηε ππάξρε έλα 

δηαθελφ αέξα, ην νπνίν είλαη πνιχ κηθξφ ζε ζρέζε κε ηελ δηάκεηξν ηνπ ξφηνξα. Σν ηχιηγκα 

ηπκπάλνπ βξίζθεηαη είηε ζην ζηάηε, είηε ζην ξφηνξα. Σν καγλεηηθφ θχθισκα ζπκπιεξψλεηαη 

κέζα απφ ην ζηδεξνκαγλεηηθφ πιηθφ ηνπ άιινπ θχξηνπ κέινπο ηεο κεραλήο, φπνπ 

ηνπνζεηνχληαη ηα πελία δηέγεξζεο ή ηπιίγκαηα πεδίνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ βαζηθέο πεγέο 

καγλεηηθήο ξνήο. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ πιεπξψλ ηνπ πελίνπ είλαη ζπλήζσο ίζε κε έλα 

απιφ πνιηθφ βήκα. Οη νκάδεο ησλ πελίσλ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε ζεηξά ή παξάιιεια θαη 

ζε ηξηθαζηθέο κεραλέο κε δηάηαμε αζηέξα ή ηξηγψλνπ. Έλαο ηξφπνο ηνπνζέηεζεο 

ηπιηγκάησλ είλαη ε δηακφξθσζε έθηππσλ πφισλ, φπνπ ηπιίγνληαη ζπγθεληξσκέλα πελία πνπ 

απνηεινχλ ηπιίγκαηα δηέγεξζεο. Οη έθηππνη πφινη βξίζθνληαη είηε ζην ζηάηε είηε ζην 

ξφηνξα. πλήζσο βξίζθνπκε έθηππνπο πφινπο ζην ζηάηε ζε κεραλέο ζπλερνχο ξεχκαηνο ελψ 

ηνπο βξίζθνπκε ζην ξφηνξα ζε ζχλρξνλεο κεραλέο, φπνπ ην ηχιηγκα πεδίνπ είλαη ζην ξφηνξα 

θαη ηνπ ηπκπάλνπ ζην ζηάηε. 

ηηο κεραλέο ζπλερνχο ξεχκαηνο ε δηαθνξά ηεο δνκήο ηνπο βξίζθεηαη θπξίσο ζηελ 

ηξνθνδνζία ηνπο κε ηελ βνήζεηα ηεο δηάηαμεο ζπιιέθηε. ηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπ ν 

ζπιιέθηεο απνηειείηαη απφ έλα δαθηπιίδη θνκκέλν ζηε κέζε ζε δχν θνκκάηηα, ηα νπνία είλαη 
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ζηεξεσκέλα ζηνλ άμνλα ηνπ επαγσγηθνχ ηπκπάλνπ, πεξηζηξέθνληαη καδί κε απηφλ θαη είλαη 

κνλσκέλα κεηαμχ ηνπο θαη σο πξνο ηνλ άμνλα. Σα άθξα ησλ δχν αγσγψλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

κία ζπείξα ηπιίγκαηνο είλαη ζπλδεδεκέλα κφληκα κε ηνπο ηνκείο ηνπ ζπιιέθηε. Οη ςήθηξεο 

φπνπ θαη ζηηο κεραλέο ζπλερνχο ξεχκαηνο είλαη ζηεξεσκέλεο ζην αθίλεην κέξνο ηεο κεραλήο 

θη εθάπηνληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ ζπιιέθηε, είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ζεκεία αληηδηακεηξηθά σο 

πξνο ηνλ άμνλα. Καηά ηελ ιεηηνπξγεία ελφο θηλεηήξα ζπλερνχο ξεχκαηνο, δηνρεηεχεηαη κέζσ 

ησλ ςεθηξψλ θαη ηνπ ζπιιέθηε, ζπλερέο ξεχκα ζπγθεθξηκέλεο έληαζεο, ζηηο ζπείξεο ηνπ 

ηπιίγκαηνο, νη νπνίεο φκσο βξίζθνληαη κέζα ζην καγλεηηθφ πεδίν ηεο κεραλήο. Λφγσ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο επαγσγήο θαη ζηνπο δχν αγσγνχο πνπ ζπληζηνχλ κηα ζπείξα ζα αζθεζεί κηα 

δχλακε πνπ ζα έρεη δηεχζπλζε εθαπηφκελε ζην ηχκπαλν. Οη δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζηνπο δχν αγσγνχο θάζε ζπείξαο δηακνξθψλνπλ έλα δεχγνο δπλάκεσλ πνπ αζθεί ξνπή 

πεξηζηξνθήο ζην επαγσγηθφ ηχκπαλν. πκπεξέλνπκε φηη ε θνξά ησλ δπλάκεσλ πνπ 

αζθνχληαη ζηνπο δχν αγσγνχο θάζε ζπείξαο είλαη ε ίδηα νπνηαδήπνηε θη αλ είλαη ε ζέζε πνπ 

έρεη ε ζπείξα ησλ δχν αγσγψλ θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ηπκπάλνπ. Ζ ξνπή πεξηζηξνθήο ηνπ 

ηπκπάλνπ είλαη πξνθαλψο αλάινγε κε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ, κε ηελ έληαζε ηνπ 

ζπλερνχο ξεχκαηνο, κε ην κήθνο ηεο ζπείξαο, αιιά θαη κε ηελ αθηίλα ηεο βάζεο ηνπ 

θπιηλδξηθνχ ηπκπάλνπ. Οη ξνπέο φισλ ησλ δεπγψλ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ φιεο ηηο ζπείξεο 

ηπιίγκαηνο ηνπ ηπκπάλνπ ελφο θηλεηήξα ζπλερνχο ξεχκαηνο αζξνίδνληαη θαη ε ζπληζηακέλε 

ηνπο είλαη απηή πνπ ζέηεη ζε πεξηζηξνθηθή θίλεζε ην ηχκπαλν. Έηζη παξάγεηαη κεραληθή 

ελέξγεηα απφ έλαλ θηλεηήξα πνπ ηξνθνδνηείηαη κε ζπλερέο ξεχκα. 

 

Δηθόλα 5. Κηλεηήξαο ζπλερνύο ξεύκαηνο 

 

3.4)  Πξνδηαγξαθέο θηλεηήξωλ ζπλερνύο ξεύκαηνο 
Όηαλ ζέινπκε λα ρξεηζεκνπνηήζνπκε έλαλ θηλεηήξα γηα θάπνηα εθαξκνγή καο, απηφο πξέπεη 

λα πιεξεί θάπνηεο πξνδηαγξαθέο ψζηε λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

ηνπ κεραληζκνχ ή ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζα θηλήζεη. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο έρνπλ λα θάλνπλ 

κε: 

 Σν ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο 
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 Σηο ζπλζήθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ηνπ πεδίνπ 

 Σηο απαηηήζεηο ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζην 

ελεξγνπνηνχκελν κεράλεκα θαη ηεο κεραληθήο ηζρχνο πνπ ζα πξέπεη απηφ λα απνδίδεη 

 Σα ινηπά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

 Σα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα θαη ζηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ 

ηεο εμσηεξηθήο πεγήο ηζρχνο κε απηφλ 

 

Δηθόλα 6. Δζσηεξηθό ειεθηξηθνύ θηλεηήξα 

 

3.5)  Δθαξκνγέο θηλεηήξωλ ζπλερνύο ξεύκαηνο 
Οη ειεθηξηθνί θηλεηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δψζνπλ θίλεζε ζε κία απεξηφξηζηε γθάκα 

κεραληζκψλ, φπνπ θαιχπηνπλ κία ηεξάζηηα ζεηξά εθαξκνγψλ. πγθεθξηκέλα νη θηλεηήξεο 

ζπλερνχο ξεχκαηνο πξνζθέξνπλ κεγάιε άλεζε ζηνλ αμηφπηζην έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ζε 

βηνκεραληθνχο κεραληζκνχο, νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη απφ απηνχο, ιφγν ηεο κεγάιεο 

επθνιίαο ζηνλ έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αμνλά ηνπο. Βαζηθφ ηνπο πιενλέθηεκα επίζεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο θηλεηήξεο ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο είλαη φηη γηα δεδνκέλε ηζρχ κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε κεραληθή ξνπή ζην άμνλα ηνπο κε απνηέιεζκα λα είλαη 

νη πιένλ θαηάιιεινη γηα ηνλ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ζε βηνκεραληθνχο κεραληζκνχο, φπνπ 

ρξεηάδεηαη λα δηαρεηξηζηνχλ ζεκαληηθά κεραληθά θνξηία. 

 

3.6)  Υξήζε θηλεηήξωλ ζπλερνύο ξεύκαηνο ζην ζύζηεκά καο 
Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζπζηεκαηφο καο είλαη ε θίλεζε ηνπ ηαηληνδξφκνπ. Γηα ηελ 

θίλεζε ηνπ ηαηληφδξνκνπ ινηπφλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο θηλεηήξαο ζπλερνχο ξεχκαηνο. Οη 

θηλεηήξεο ζπλερνχο ξεχκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα ηέηνηνπ είδνπο θαηαζθεπέο φπσο ε δηθή 

καο. Ο θηλεηήξαο ηεο επηινγήο καο ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ κία άθξε ηνπ ηαηληφδξνκνπ ψζηε λα 

δίλεη θίλεζε ζην έλα απφ ηα δχν ξάνπια πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί, φπνπ απηφ κε ηελ ζεηξά 

ηνπ ζα θηλεί ηελ ηαηλία. 
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Βαζηθφ θξηηίξην ηνπ θηλεηήξα πνπ ζα επηιεγεί, ζα είλαη λα κπνξεί λα θηλεί ηελ ηαηλία κε ην 

θνξηίν πνπ απηή ζα θέξεη, ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ηα κπνπθάιηα. ηελ ηαηλία ζα 

ηνπνζεηήηε έλα κπνπθάιη ηελ θνξά άξα ην βάξνο ηνπ δελ ζα μεπεξλά ηα δχν θηιά. Έλαο 

θηλεηήξαο πνπ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηελ θαηαζθεπή καο είλαη ν Premium Planetary Gear 

Motor 313 RPM HD. 

 

 
Δηθόλα 7. Premium Planetary Gear Motor 313 RPM HD 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο θηλεηήξαο είλαη ηεο εηαηξίαο Actobotics κε πξνέιεπζε ηηο ΖΠΑ. Δίλαη 

κεηαιιηθφο κε βάξνο 0,73kgs. Έρεη εχξνο ηάζεο απφ 6V εψο 12V θαη ξεχκα 20A. Δπίζεο 

πεξηζηξέθεηε κε ηαρχηεηα 313 ζηξνθψλ ην ιεπηφ θαη ε ξνπή ηνπ είλαη 135kg*cm. 

 

 

Δηθόλα 8. Γηαζηάζεηο ηνπ θηλεηήξα ζπλερνύο ξεύκαηνο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
  ΜΔΗΧΣΖΡΔ 

 

 

4.1)  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 
Οη κεησηήξεο ρξεηζεκεχνπλ γηα ηνλ έιεγρν κεηάδνζεο ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο θαη ηελ 

κεηάδνζε ηζρχνο απφ θηλεηήξηα ζε θηλνχκελν πεξηζηξνθηθφ άμνλα. Δίλαη κεραλήκαηα ηα 

νπνία ηνπνζεηνχληαη ζην κνηέξ θαη κπνξνχλ λα κεηψλνπλ ηηο ζηξνθέο πνπ καο παξέρεη ην 

κνηέξ, αλάινγα κε ηνλ ιφγν κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ έρνπλ. Υξεηζεκνπνηνχληαη θπξίσο γηα λα 

κεηαηξέςνπλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ κνηέξ ζε επζχγξακκε θίλεζε. Ζ κεηαηξνπή απηή 

πεξλάεη απφ δηάθνξα ζηάδηα, φπνπ αθνξνχλ δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο θίλεζεο θαη 

δηακνξθψλνπλ έλαλ ζπληειεζηή ηζρχνο ηνπ εθάζηνηε κεραληζκνχ κεηάδνζεο θίλεζεο. Σν 

πξψην ζηάδην είλαη ε κείσζε ησλ ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξηνπ κνηέξ πνπ ζπρλά ζπλδηάδεηε κε 

ηελ αιιαγή ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο κεηαδηδφκελεο θίλεζεο. Ο άμνλαο πεξηζηξνθήο ηεο 

θίλεζεο πνπ κεηαδίδεη ν κεησηήξαο κπνξεί λα είλαη παξάιιεινο, ηεκλφκελνο ή αζχκβαηνο κε 

ηνλ άμνλα ηνπ θηλεηήξα. Ζ θίλεζε κεηαδίδεηε κέζσ γξαλαδίσλ, ηα νπνία σο κεραληζκφο 

αιιαγήο ζηξνθψλ εμαζθαιίδεη κεγάιε αζθάιηα ιεηηνπξγείαο , αθξηβή ζρέζε 

κεηάδνζεο,δελαηφηεηα ππεξθφξηεζεο, κεγάιε δίξθεηα δσήο θαη κεγάιν βαζκφ απφδνζεο. 

ην εζσηεξηθφ ελφο κεησηήξα κπνξεί λα είλαη πξνζαξκνζκέλνη δηαθφξσλ ηχπσλ νδνλησηνί 

ηξνρνί, κεξηθή απφ απηνχο κπνξεί λα είλαη: 

 Μεησπηθνί νδνλησηνί ηξνρνί 

 Κνριησηνί νδνλησηνί ηξνρνί 

 Κσληθνί νδνλησηνί ηξνρνί 

 χζηεκα αηέξκνλα θνριία νδνλησηνχ ηξνρνχ 

4.2)  Σύπνη γξαλαδηώλ 
Παξαθάησ ζα δνχκε ηχπνπο γξαλαδηψλ: 
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 Μεηωπηθνί νδνληνηνί ηξνρνί: Σα γξαλάδηα απηνχ ηνπ ηχπνπ κεηαδίδνπλ ηελ θίλεζε 

κεηαμχ παξαιιήισλ αμφλσλ. Ζ αξρηθή κεηαιιηθή επηθάλεηα απφ ηελ θαηεξγαζία ηεο 

νπνίαο πξνθχπηνπλ ηα κεησπηθά γξαλάδηα έρεη θπιηλδξηθή κνξθή. Σα δφληηα ησλ 

γξαλαδηψλ κπνξνχλ λα είλαη είηε παξάιιεια, είηε θεθιηκέλα πξνο ηνλ άμνλα ηνπο, 

είηε λα ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο γσλία. Σα παξάιιεια ηνπνζεηεκέλα γξαλάδηα 

κπνξνχλ λα είλαη ζε επαθή είηε εμσηεξηθά είηε εζσηεξηθά (δειαδή ην έλα λα είλαη 

κέζα ζην άιιν), ελψ ε θεθιηκέλε νδφλησζε κπνξεί λα είλαη είηε απιή είηε δηπιή. Σα 

γξαλάδηα κε θεθιηκέλα ή ειηθνεηδή δφληηα ππεξηεξνχλ ησλ γξαλαδηψλ κε επζέα 

δφληηα δηφηη έρνπλ κεγαιχηεξε αληνρή θαη πξνθαινχλ ιηγφηεξν ζφξπβν θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Κωληθνί νδνληωηνί ηξνρνί: Σα θσληθά γξαλάδηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηαδφζεηο 

θίλεζεο ζε άμνλεο είηε ηεκλφκελνπο, είηε αζχκβαηνπο. Ζ αξρηθή κεηαιιηθή επηθάλεηα 

απφ ηελ θαηεξγαζία ηεο νπνίαο πξνθχπηνπλ ηα θσληθά γξαλάδηα έρεη κνξθή 

θφινπξνπ θψλνπ. ηα γξαλάδηα πνπ κεηαδίδνπλ θηλήζεηο κεηαμχ αμφλσλ νη νπνίνη 

ηέκλνληαη ππφ ηπρνχζα γσλία ηα δφληηα ηνπο είλαη είηε επζέα, είηε ειηθνεηδή. Χζηφζν 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θσληθά γξαλάδηα κε δφληηα πνπ έρνπλ 

θακπχιε κνξθή, είηε απηά είλαη ηφμα θχθινπ είηε ηκήκαηα ζπεηξνεηδψλ θακππιψλ. 

ηα γξαλάδηα πνπ κεηαδίδνπλ θηλήζεηο κεηαμχ αμφλσλ νη νπνίνη είλαη αζχκβαηνη ηα 

δφληηα ηνπο είλαη ειηθνεηδή. Υξεζηκνπνηνχληαη πάλησο γηα ηε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο 

ζε αζχκβαηνπο άμνλεο νη νπνίνη έρνπλ κηθξή ζρεηηθά κεηαμχ ηνπο απφζηαζε. Σα 

θσληθά γξαλάδηα πνπ κεηαδίδνπλ θίλεζε ζε αζχκβαηνπο άμνλεο έρνπλ κηθξφηεξν 

βαζκφ απφδνζεο απφ εθείλα πνπ κεηαδίδνπλ θίλεζε ζε ηεκλφκελνπο άμνλεο δηφηη 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο αλαπηχζζνληαη επ’ απηψλ απμεκέλεο δπλάκεηο ηξηβήο 

νιίζζεζεο. Γηα ηε κεηάδνζε ησλ θηλήζεσλ ζε αζχκβαηνπο άμνλεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη ηα θνριησηά γξαλάδηα. Χζηφζν απηά βξίζθνπλ θπξίσο εθαξκνγή ζε κηθξέο 

ζρεηηθά θνξηίζεηο αιιά θαη κηθξφηεξεο ζρέζεηο κεηάδνζεο. 

 Οδνληωηόο θαλόλαο: Ο νδνλησηφο θαλφλαο ζπληζηά έλα γξαλάδη ην νπνίν πξνέθπςε 

απφ ηελ θαηεξγαζία κηαο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο πνπ είρε κνξθή δηακήθνπο ξάβδνπ. 

Σα δφληηα ηνπ δελ είλαη δηαηαγκέλα επί θχθινπ, αιιά επί επζείαο. Δπηηπγράλεη κηα 

κεηάδνζε θίλεζεο «κεησπηθνχ ηχπνπ» θαη θαηαθέξλεη λα κεηαηξέπεη ηελ 

πεξηζηξνθηθή θίλεζε ζε επζχγξακκε θαη ην αληίζηξνθν. 

 ύζηεκα αηέξκνλα – θνξώλαο: Μηα άιιε δηάηαμε κεηάδνζεο θίλεζεο κεηαμχ 

αζχκβαησλ αμφλσλ κε θάζεηεο κεηαμχ ηνπο δηεπζχλζεηο είλαη ην ζχζηεκα αηέξκνλα 

θνριία – γξαλαδηνχ. Δδψ έρνπκε έλαλ αηέξκνλα θνριία πνπ θέξεη θεθιηκέλα δφληηα 

θαη ιεηηνπξγεί ζαλ γξαλάδη. Ο άμνλαο ηνπ αηέξκνλα εθάπηεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

γξαλαδηνχ ζην νπνίν κεηαδίδεηαη ε θίλεζε. Απηφο ν ηχπνο κεηάδνζεο θίλεζεο έρεη 

κηθξφ ζρεηηθά βαζκφ απφδνζεο, αιιά πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο αζφξπβεο 

ιεηηνπξγίαο γηαηί επηηπγράλεη απνξξφθεζε ησλ δνλήζεσλ. 

 Δπηθπθιηθή νδόληωζε: ηε δηάηαμε απηνχ ηνπ ηχπνπ πνπ πξνζνκνηάδεη ζην 

πιαλεηηθφ ζχζηεκα έρνπκε έλα θεληξηθφ γξαλάδη πνπ θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ 

ήιηνπ θαη κηα ζεηξά γξαλαδηψλ πιαλεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα δφληηα ηνπ θεληξηθνχ 

γξαλαδηνχ. Ζ πιαλεηηθή δηάηαμε πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα κεηάδνζε κεγάιεο 

ηζρχνο θαζψο επίζεο θαη γηα κεγάιεο ζρέζεηο κεηάδνζεο. Οη πιαλεηηθέο νδνληψζεηο 
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έρνπλ ιίγν κεγαιχηεξν θφζηνο απφ ηηο άιιεο γηαηί πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

γξαλαδηψλ, έρνπλ φκσο παξάιιεια ην πιενλέθηεκα φηη ζπρλά θαηαιακβάλνπλ κηθξφ 

ρψξν θαη έρνπλ κεγάιν βαζκφ απφδνζεο. 

 

Δηθόλα 9. Βεκαηηθόο θηλεηήξαο κε κεησηήξα 

 

4.3)  Σύπνη θαη δνκή κεηωηήξωλ 
Οη ηχπνη ησλ κεησηήξσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηζπκεηή κεηαηξνπή ηεο θίλεζεο θαη 

ρξεηζεκνπνηνχλ δηάθνξνπο ηχπνπο γξαλαδηψλ ψζηε λα θαηαθέξνπλ ηελ επηζπκεηή ζρέζε 

κεηάδνζεο. ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο κεησηήξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη αληίζηνηρνη ηχπνη 

γξαλαδηψλ. 

 Μεηωηήξαο ζηξνθώλ παξάιιειωλ αμόλωλ: Σν θέιπθνο ηνπ κεησηήξα κπνξεί λα 

έρεη ηξεηο ηξχπεο πνπ λα δηακνξθψλνπλ ζρήκα ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ γηα λα 

ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζ’ απηέο ηξεηο δηαηάμεηο γξαλαδηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε κείσζε 

ησλ ζηξνθψλ ζα γίλεη ζε δχν ζηάδηα. ε κηα ηέηνηα δηάηαμε ηα δχν κηθξφηεξα 

γξαλάδηα ζπλήζσο κπαίλνπλ ζηηο δχν ηξχπεο πνπ ζπληζηνχλ ηε βάζε ηνπ ηξηγψλνπ, 

ελψ ην κεγάιν γξαλάδη ζπλήζσο κπαίλεη ζηελ θνξπθή ηνπ ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ. Σα 

γξαλάδηα κπνξνχλ λα έρνπλ επζέα δφληηα, αιιά θαηά πξνηίκεζε έρνπλ θεθιηκέλα 

δφληηα. Ζ δηάηαμε ηνπ κεγάινπ γξαλαδηνχ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ άμνλα εμφδνπ κε ηηο 

κεησκέλεο ζηξνθέο. Απηφο κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ην κεραληζκφ ζηνλ νπνίν ζέινπκε 

λα κεηαδψζνπκε ηελ θίλεζε κέζσ θιάληδαο. Ο άμνλαο εμφδνπ κπνξεί λα είλαη θνίινο 

θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζην κεγάιν γξαλάδη κέζσ ζθήλαο. ηε δηάηαμε ηνπ γξαλαδηνχ 

εμφδνπ απφ ην γξαλάδη θαη πξνο ηελ πιεπξά ηνπ κεησηήξα κπνξνχλ λα 

παξεκβάιινληαη θαηά ζεηξά αλάκεζα ζε δχν δαθηπιίνπο αζθάιηζεο θνριίαο 

εμαγσληθφο κε ξνδέια αζθαιείαο, ξνπιεκάλ θαη παξεκβχζκαηα. Μεηά ην δεχηεξν 

δαθηχιην αζθάιηζεο πνπ βξίζθεηαη πξνο ηελ πιεπξά ηνπ κεησηήξα ζπλήζσο 

ηνπνζεηείηαη ε ηζηκνχρα ιαδηνχ. Οη δχν άιιεο δηαηάμεηο γξαλαδηψλ κπνξνχλ λα έρνπλ 

άμνλεο πηληφλ πξνζαξκνζκέλνπο επίζεο κε ζθήλεο πάλσ ζηα γξαλάδηα, έρνπλ 
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ξνπιεκάλ κπξνο θαη πίζσ απφ ην θάζε γξαλάδη θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ζχλδεζεο κε 

ηνλ εμσηεξηθφ κεραληζκφ έρνπλ παξεκβχζκαηα θαη δαθηπιίνπο αζθάιηζεο. Σν 

θέιπθνο ηνπ κεησηήξα ζηελ πάλσ πιεπξά ηνπ θέξεη βαιβίδα εμαεξηζκνχ θαη απφ ηελ 

θάησ πιεπξά ζπλήζσο ην θαπάθη θιεηζίκαηνο ηνπ θαη ηε θιάληδα ζπλαξκνγήο. ηελ 

θάζεηε πιεπξά απέλαληη απφ ηηο ηξχπεο θέξεη πηληφλ, βηδσηέο ηάπεο, ηάπεο 

θιεηζίκαηνο θαη αζθαιηζηηθή ηάπα. 

 Γωληαθόο κεηωηήξαο κε θωληθά γξαλάδηα: ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε δχν ηξχπεο 

απφ ηελ δηακήθε πιεπξά ηνπ θειχθνπο θαη κηα ηξχπα απφ ηελ κηθξή πιεπξά ηνπ 

θειχθνπο. Απφ ηελ ηξχπα απηή κπαίλεη ε δηάηαμε γξαλαδηνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

άμνλα ηνπ θηλεηήξηνπ κνηέξ. Ο άμνλαο πηληφλ ζπλδέεηαη κε ζθήλα κε κεησπηθφ 

γξαλάδη κε θεθιηκέλα δφληηα. Ο άμνλαο εηζφδνπ θέξεη ζηελ άθξε ηνπ απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ θηλεηήξηνπ κνηέξ θσληθή νδφλησζε θαη κέζσ απηήο ζπλδέεηαη κε ην κεραληζκφ 

εηζφδνπ. Μεηαμχ γξαλαδηνχ θαη κεραληζκνχ εηζφδνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ δχν 

ξνπιεκάλ θαη αλάκεζά ηνπο παξεκβχζκαηα. ηε δηακήθε πιεπξά ηνπ θειχθνπο 

πξνζαξκφδνληαη δχν δηαηάμεηο γξαλαδηψλ. Ζ κία ζπληζηά ηε δηάηαμε εμφδνπ πνπ 

κπνξεί λα έρεη θαη ην κεγάιν κεησπηθφ γξαλάδη κε θεθιηκέλα δφληηα. Ο άμνλαο 

εμφδνπ ζπλδέεηαη κε ην γξαλάδη κε δχν ζθήλεο. Απφ ηε κηα πιεπξά ηνπ γξαλαδηνχ 

είλαη ηνπνζεηεκέλα θαηά ζεηξά, ξνπιεκάλ, παξεκβχζκαηα, δαθηχιηνο αζθάιηζεο θαη 

ηάπα θιεηζίκαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηεο δηάηαμεο ηνπ γξαλαδηνχ εμφδνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα θαηά ζεηξά απνζηαηηθφο δαθηχιηνο, ξνπιεκάλ, δαθηχιηνο αζθάιηζεο 

θαη ηζηκνχρα ιαδηνχ. Ζ δεχηεξε δηάηαμε πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηε δηακήθε πιεπξά 

ηνπ θειχθνπο είλαη απηή ηνπ θσληθνχ γξαλαδηνχ πνπ απνηειεί θαη ην θιεηδί ηεο 

κεηαηξνπήο ηεο θίλεζεο. Απηή κπνξεί λα δηαζέηεη θσληθφ γξαλάδη ζπλδεδεκέλν κε 

κηα ζθήλα κε άμνλα πηληφλ. Ζ δηάηαμε απηή κεηαηξνπήο ηεο δηεχζπλζεο ηεο θίλεζεο, 

(ε νπνία παξάιιεια ζπληζηά θαη έλα ζηάδην κείσζεο ησλ ζηξνθψλ), θέξεη θαη απφ 

ηηο δχν πιεπξέο ηνπ θσληθνχ γξαλαδηνχ απφ έλα ξνπιεκάλ, δαθηπιίνπο αζθάιηζεο 

παξεκβχζκαηα θαη ηάπεο θιεηζίκαηνο. Σν θέιπθνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ κεραληζκνχ 

εηζφδνπ θέξεη ην θαπάθη ηνπ κεησηήξα, ελψ απφ ηελ απέλαληη πιεπξά κπνξεί λα 

θέξεη πηληφλ. ηελ πάλσ πιεπξά ηνπ θειχθνπο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ε βαιβίδα 

εμαεξηζκνχ Παξαπάλσ πεξηγξάθεθαλ νη δχν βαζηθφηεξνη ηχπνη κεησηήξσλ. Έλαο 

βαζηθφο ηχπνο είλαη ν κεησηήξαο αηέξκνλα – θνξψλαο ν νπνίνο πξνζνκνηάδεη ζην 

γσληαθφ κεησηήξα, αιιά ζηε δηάηαμε ηνπ γξαλαδηνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ην κεραληζκφ 

εηζφδνπ εθηφο απφ έλα κεησπηθφ γξαλάδη κε θεθιηκέλα δφληηα ππάξρεη θαη ν άμνλαο 

ηεο δηάηαμεο πνπ είλαη έλαο αηέξκνλαο θνριίαο. ηελ θάζεηε πιεπξά ηνπ θειχθνπο 

κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη κφλν κηα δηάηαμε γξαλαδηνχ, ε δηάηαμε εμφδνπ, ε νπνία 

θέξεη θαη ην γξαλάδη ηχπνπ θνξψλαο. 

Δπίζεο ππάξρνπλ θαη νη πιαλεηηθνί κεησηήξεο φπνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ηνπο μερσξίδνπλ απφ ηνπο άιινπο ηχπνπο κεησηήξσλ. Σν βαζηθφηεξν είλαη ε ρακειή 

ηζρχο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά θαη ε κεγάιε αθξίβεηα ξχζκηζεο πνπ επηηπγράλνπλ. 

Υαξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ ην φηη κνινλφηη επηηπγράλνπλ ζεκαληηθέο ζρέζεηο κείσζεο θαη 

αξθεηά κεγάιεο ξνπέο εμφδνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε κηθξά ζρεηηθά κεγέζε. Κάπνηα άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε απμεκέλε κεραληθή απφδνζε ηνπο θαη ε ηδηαίηεξα αζφξπβε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Τπάξρεη αθφκα ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο ζε εθαξκνγέο πςειψλ 
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απαηηήζεσλ θαη ελ γέλεη έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη πξνζθέξνπλ κεγάιε αμηνπηζηία. 

ηνπο πιαλεηηθνχο κεησηήξεο ζπλεζέζηαηα ν άμνλαο εμφδνπ είλαη θιαληδσηφο. Απηφ 

πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα φπσο ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πςειψλ αθηηληθψλ 

θνξηίσλ, αιιά θαη ε νηθνλνκία πνπ επηηπγράλεηαη ζηελ θαηαλάισζε ηζρχνο δηφηη ην 

νδεγνχκελν θνξηίν ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ην θηλεηήξην ζχζηεκα ρσξίο ηα ζπλήζε ζηνηρεία 

ζχλδεζεο. Οη πιαλεηηθνί κεησηήξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζε ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

θίλεζεο. Βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή ζηα πην εμειηγκέλα απφ απηά ηα ζπζηήκαηα 

φπσο ζηα ζπζηήκαηα ξνκπνηηθήο θαη απηφ γηαηί πξνζθέξνπλ πςειή αθξίβεηα ζέζεο 

ζπλδεφκελνη κε εηδηθέο δηαηάμεηο κε ηνπο ζεξβνθηλεηήξεο θαη ηνπο βεκαηηθνχο θηλεηήξεο νη 

νπνίνη ελεξγνπνηνχλ ηνπο κεραληζκνχο θίλεζεο ζηα ζπζηήκαηα απηά. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε 

πσο θαζψο εμειίρζεθε ε ηερλνινγία ησλ πιαλεηηθψλ κεησηήξσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζε δηάθνξα κνληέια κεησηήξσλ πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο νδήγεζεο. Τπάξρνπλ 

ινηπφλ πιαλεηηθνί κεησηήξεο πνπ νδεγνχληαη απφ ειεθηξνθηλεηήξα, αιιά θη άιινη πνπ 

νδεγνχληαη απφ πδξαπιηθφ θηλεηήξα ή απφ ειεχζεξν άμνλα. Αληίζηνηρεο δπλαηφηεηεο έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη ζηηο εμφδνπο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πιαλεηηθψλ κεησηήξσλ, θαζψο κηα ζεηξά 

απφ δηαθνξεηηθνχο ζρεδηαζκνχο θαιχπηεη πνιιαπιέο απαηηήζεηο. 

 

Δηθόλα 10. Γσληαθόο κεησηήξαο 

 

4.4)  Υξήζε κεηωηήξωλ ζην ζύζηεκά καο 
Οη κεησηήξεο φπσο πξνείπακε καο βνεζάλε ζηνλ έιεγρν ηεο κεηάδνζεο ηεο πεξηζηξνθεθήο 

θίλεζεο πνπ θάλεη ν θηλεηήξαο καο. Σνπο κεησηήξεο ζπλήζσο ηνπο βξίζθνπκε καδί κε ηνλ 

θηλεηήξα πνπ ζέινπκε λα ρξεζεκνπνηήζνπκε εηδηθά ζε κηθξνχο θηλεηήξεο ζπλερνχο 

ξεχκαηνο φπνπ θαη ρξεζεκνπνηνχκε ζηελ θαηαζθεπή καο. Δπνκέλνο ν κεησηήξαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήηε ζην ζπζηεκά καο είλαη ελζσκαηνκέλνο ζηνλ θηλεηήξα πνπ επηιέμακε κε 

ζρέζε κεηάδνζεο 27:1. 
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Δηθόλα 11. Μεησηήξαο ειεθηξηθνύ θηλεηήξα 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
  ΑΗΘΖΣΖΡΔ 

 

 

5.1)  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 
Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ απηνκαηηζκψλ φπσο θαη ε αλάγθε γηα δηεπθφιπλζε 

θαη εμνηθνλφκηζε ρξφλνπ έηπλαλ ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνπ καο βνεζνχλ λα 

πέξλνπκε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ρσξίο ηελ χπαξμε θπζηθψλ πξνζψπσλ. Απηά ηα ζπζηήκαηα 

νλνκάδνληαη αηζζεηήξηα θαη βξίζθνληαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο ηφζν ζηνλ θιάδν ηεο 

βηνκεραλίαο φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Σα αηζζεηήξηα δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

κεηαβνιέο θαηαζηάζεσλ φπσο ζέζε, ηαρχηεηα, δχλακε, θίλεζε, ζεξκνθξαζία, πίεζε, 

ρσξεηηθφηεηα, ζηάζκε θαη πνιιά άιια. Δηδηθή αηζζεηήξεο επίζεο κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ 

ρεκηθέο πνζφηεηεο, αθηηλνβνιία θαη άιια. Σνπο αηζζεηήξεο κπνξνχκε λα ηνπο βξνχκε σο 

κεκνλνκέλεο ζπζθεχεο ή αθφκα θαη θαηαζθεπέο, απηφ φκσο δελ αιιάδεη ηελ βαζηθή ηνπο 

ιεηηνπξγία πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ αλίρλεπζε ελφο ζήκαηνο ή κίαο δηέγεξζεο θαη ηελ 

κεηαηξνπή ηεο ζε κία κεηξήζηκε εμφδν φπνπ βνεζάεη ησλ ρξήζηε, δειαδή ηάζε ή ξεχκα. 

 

5.2)  Καηάιιειε επηινγή αηζζεηηξίνπ 
Γηα ηελ θαηάιιειε επηινγή αηζζεηεξίνπ βαζηθή παξάκεηξνο είλαη ε ρξήζε ηελ νπνία ζα 

έρεη, δειαδή ζα κπνξνχζε λα είλαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε φπνπ εθεί ην αηζζεηήξην ζα 

πξέπεη λα είλαη φζν πην αθξηβέο γίλεηε ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ζθάικαηα πνπ ζα κπνξνχλ λα 

θαηαζηξέςνπλ κία νιφθιεξε παξαγσγή. Ζ αθξηβήο επηινγή ελφο αηζζεηήξα εμαξηάηαη 

επίζεο απφ ηε θχζε ησλ παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα κεηξεζνχλ θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο 

ε αμηνπηζηία,ην θφζηνο θαη ε πνηφηεηα ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο πνπ ζα καο δίλεη ην 

αηζζεηήξην. Μία άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ν ρψξνο φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην 

αηζζεηήξην, γηα παξάδεηγκα αλ είλαη ζε κέξνο πνπ ίζσο επηξεάδεηαη απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο 
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ηφηε ην αηζζεηήξην ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ θαη αθξηβέο ψζηε λα ππάξρνπλ φζν γίλεηε 

ιεηγφηεξα ζθάικαηα απφ εμσηεξηθνχο παξάγσληεο. 

 

Δηθόλα 12. Αηζζεηήξην ππεξύζξσλ 

 

5.3)  Καηεγνξίεο αηζζεηήξωλ 

Δίδε αηζζεηήξωλ: 

 Υσξεηηθνί 

 Δπαγσγηθνί 

 Μαγλεηηθνί 

 Φσηνθχηηαξα 

 Λέηδεξ 

 Ρνήο 

 Πίεζεο 

 Θεξκνθξαζίαο 

 ηάζκεο 

 Τγξαζίαο 

 Σαρχηεηαο 

 Αεξίσλ 

 Αγσγηκφηεηαο 

 Γηαιπκέλνπ νμπγφλνπ 

 Κσδηθνπνηεηέο 

 Μεηξεηέο έληαζεο (δχλακεο) 

 Αθηηλνβνιίαο 

 Γπξνζθφπηα 

 Υεκηθνί αηζζεηήξεο 
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Δηθόλα 13. Αηζζεηήξην ππεξήρσλ 

 

Καηεγνξίεο αηζζεηήξωλ: 

 Ενεργοί: Παξάγνπλ έλα ειεθηξηθφ ζήκα σο απφθξηζε ζε θάπνην εξέζηζκα ρσξίο λα 

ρξεηάδεηε ειεθηξηθή ηζρχο. 

 Παθητικοί: Γηα λα παξάγνπλ ην ζήκα εμφδνπ ρξεηάδνληαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

φπνπ πξνέξρεηε απφ εμσηεξηθή πεγή. 

 

Δηθόλα 14. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο / πγξαζίαο 

 

Καηεγνξίεο κεηαηξνπέωλ: 

α) Με βάση την αρτή μετατροπής τοσς 

 Ζιεθηξνκεραληθφο ηχπνο 

 Σχπνο πνηελζηνκέηξνπ 

 Σχπνο δηαθνξηθνχ κεηαζρεκαηηζηή 

 Σχπνο πηεδναληίζηαζεο 

 Φσηνειεθηξηθφο ηχπνο 

 Πηεδνειεθηξηθφο ηχπνο 

 Θεξκνειεθηξηθφο ηχπνο 

 Σχπνο κεηαβιεηήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο 

 Σχπνο ζεξκνδηαζηνιήο 

 Ζκηαγσγηθνί κεηαηξνπείο ζεξκνθξαζίαο 

 Υσξεηηθφο ηχπνο 
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 Δπαγσγηθφο ηχπνο  

 Σχπνο ηαιαλησηή 

 

β) Με βάση την μορυή σήματος 

 Θεξκηθή 

 Αθηηλνβνιία 

 Μεραληθή 

 Μαγλεηηθή 

 Υεκηθή 

 Ζιεθηξηθή 

 

5.4)  θάικα αηζζεηήξα 
Σν ζθάικα ζε έλαλ αηζζεηήξα είλαη ε δηαθνξά ηεο εμφδνπ ηνπ απφ ηελ πξαγκαηηθή 

κεηξνχκελε ηηκή. 

Τπάξρνπλ δχν είδε ζθαικάησλ, ηα νπνία είλαη: 

 Σα ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα, δειαδή απηά πνπ επηξεάδνπλ ζπλερφο θαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν ηηο κεηξήζεηο καο, ηα νπνία κπνξνχλ λα νθείινληαη ζε ιάζνο βαζκνλφκεζε 

ηνπ αηζζεηήξα θαη κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ θαηά ηελ αλάιπζε 

ησλ κεηξίζεσλ. 

 Καη ηα ηπραία ζθάικαηα, δειαδή απηά πνπ επηξεάδνπλ ηηο κεηξίζεηο καο κε ηπραίν 

ηξφπν, ηα νπνία βέβαηα δελ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ψζηε δηνξζσζνχλ. Απηά ηα 

ζθάικαηα κπνξεί λα νθείινληαη ζε θζαξκέλνπο αηζζεηήξεο απφ ην πέξαο ησλ 

ρξφλσλ. 

 

Δηθόλα 15. Αηζζεηήξην ιέηδεξ κέηξεζεο απόζηαζεσλ 
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5.5)  Υξήζε ιέηδεξ ζην ζύζηεκά καο 
ην ζπζηεκά καο ζα ρξεηαζηνχκε έλα αηζζεηήξην ην νπνίν ζα ειέργεη εάλ ππάξρε κπνπθάιη 

ζηελ αξρηθή καο ζέζε. Τπάξρε κεγάιε πνηθηιία αηζζεηεξίσλ, αιιά ζηελ πεξίπησζή καο ζα 

ήηαλ θαηάιιειν έλαο αηζζεηήξαο ιέηδεξ. Απηφ δηφηη ηα ιέηδεξ παξάγνπλ κνλνρξσκαηηθφ 

θσο ην νπνίν δηαδίδεηε ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ζρεκαηίδνληαο ζηελέο δέζκεο, έηζη 

καο δίλεηε ε δπλαηφηεηα φηαλ ε γξακκή ηνπ θσηφο δηαθνπή λα αιιάδεη ε θαηάζηαζε ηνπ 

αηζζεηεξίνπ. Δπίζεο ην αηζζεηήξην ζέιακε λα κελ επηξεάδεηε απφ εμσηεξηθέο ζπλζήθεο , 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην θσο ηεο εκέξαο. 

Καηαιήγσληαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζα κπνξνχζακε λα 

ρξεζεκνπνηήζνπκε δχν δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο ηξφπνπο νη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζην ίδην 

απνηέιεζκα. 

1) Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη ε ρξεζεκνπνίεζε ελφο αηζζεηήξα ιέηδεξ φπνπ ζα κεηξάεη 

απφζηαζε. Όηαλ ινηπφλ ε απφζηαζε πνπ κεηξάεη ην αηζζεηήξην κηθξήλεη, ζεκαίλεη 

φηη παξεκβάιεηε κπνπθάιη ζηελ αξρηθή ζέζε ηνπ ηαηληνδξφκνπ, έηζη ελεξγνπνηήηε κε 

ηελ ζεηξά ηνπ ην αηζζεηήξην ηεο ζεξκνθάκεξαο. Σν ιέηδεξ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην 

πιάη ηεο αξρηθήο ζέζεο ζε απφζηαζε 10cm απφ ηνλ ηαηληφδξνκν θαη θάησ απφ ηελ 

ζεξκνθάκεξα ζε χςνο 5cm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ηαηληνδξφκνπ. 

 

 

Δηθόλα 16. Αηζζεηήξαο DT20 Hi 

 

Έλα ηέηνην αηζζεηήξην είλαη ην DT20 Hi ηεο εηαηξίαο SICK φπνπ κεηξάεη απνζηάζεηο 

ζε ηέζζεξηο θιίκαθεο απφ 5cm εψο 100cm κε κεγάιε αθξείβηα. 
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2) Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ε ρξεζεκνπνίεζε ελφο απινχ ιέηδεξ φπνπ ζα θνηνβνιή ζε 

κία θσηναληίζηαζε ε νπνία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ 

ηαηληνδξφκνπ αθξηβψο απέλαληε απφ ην ιέηδεξ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην αηζζεηήξηφ 

καο ζα είλαη ε θσηναληίζηαζε φπνπ ζα βξίζθεηε ζε έλα καχξν πιαίζην ψζηε λα έρεη 

φζν γίλεηε κηθξφηεξεο παξεκβνιέο απφ ην εμσηεξηθφ θσο. Έηζη φηαλ δηαθνπή ε 

δέζκε θσηφο ηνπ ιέηδεξ απφ ην κπνπθάιη ε θσηναληίζηαζε ζα αιιάμεη ηηκή κε 

απνηέιεζκα λα πξνρσξίζε ε δηαδηθαζία θαη λα ελεξγνπνηεζεί ε ζεξκνθάκεξα. 

 

 

Δηθόλα 17. Φσηναληίζηαζε LDR 5mm 

 

Σν απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκά καο ζα ιεηηνπξγίζεη θαη κε ηηο δχν πεξηπηψζεο 

αηζζεηεξίσλ. Με ηελ ρξεζεκνπνίεζε ηνπ ιέηδεξ σο αηζζεηήξα, φπνπ είλαη πην αζθαιήο 

επηινγή, ζα έρνπκε κεγάιεηεξε αθξίβεηα θαη πεξηζζφηεξεο επηινγέο γηα δηαθνξεηηθέο 

ρξήζεηο ζην κέιινλ αιιά απμεκέλν θφζηνο. Δλψ κε ηελ ρξήζε ηεο θσηναληίζηαζεο ηζψο 

πξνθχςνπλ κηθξά ζθάικαηα, θπξίνο ιφγν εμσηεξηθψλ παξαγψλησλ, αιιά ην θφζηνο ζα 

είλαη θαηά πνιχ κεησκέλν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
  ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΔ 

 

 

6.1)  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 
Ζ ζεξκνθάκεξα είλαη έλα εξγαιείν, ην νπνίν καο βνεζάεη λα δνχκε ηελ ζεξκνθξαζία ελφο 

αληηθεηκέλνπ, δειαδή κπνξεί λα θαηαγξάςεη ηελ ζεξκηθή αθηηλνβνιία πνπ έρεη θάζε 

αληηθείκελν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη θάζε αληηθείκελν έρεη κηα ζεξκηθή 

αθηηλνβνιία αθφκα θαη έλα θνκκάηη πάγνπ. Απηή ε κέζνδνο νλνκάδεηαη ζεξκνγξαθία. Με 

ηνλ φξν ζεξκνγξαθία ή αιιηψο ππέξπζξε θσηνγξάθεζε αλαθέξεηαη ε αλίρλεπζεη ηεο 

ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο θαη έηζη πξνθχπηεη νπηηθή απεηθφληζε ηνπ ζεξκηθνχ ζήκαηνο. Με ηελ 

ζεξκνγξαθία δελ κεηξάηαη απ’ επζείαο ε ζεξκνθξαζία κηαο επηθάλεηαο αιιά ε κεηαβνιή ηεο 

επηθαλεηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ζ ζεξκνγξαθία βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη θάζε επηθάλεηα 

εθπέκπεη ελέξγεηα κε ηελ κνξθή ηεο ζεξκνθξαζηαθήο αθηηλνβνιίαο. Σν κήθνο θχκαηνο πνπ 

εθπέκπεηαη εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία. Ζ απνηχπσζε ηεο ζεξκνγξαθίαο γίλεηαη ζε κηα 

έγρξσκε εηθφλα φπνπ αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο πνπ ππάξρνπλ, ζην αληηθείκελν 

πνπ ζέινπκε λα ειέγμνπκε, αληηζηνηρνχλ θαη δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη ην κπιε σο ην πην ςπρξφ θαη ην θφθθηλν σο ην πην ζεξκφ. Ζ ζεξκνθάκεξα 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο ησλ θηεξίσλ ή 

θάπνησλ κεραλεκάησλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. ηνλ ηνκέα ησλ 

θηεξίσλ νη ζεξκνθάκεξεο καο βνεζνχλ λα βξνχκε ηπρφλ ελεξγεηαθέο απψιεηεο ηνπ θηεξίνπ 

θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε έλα ζσζηφ έιεγρν ζηελ απφδνζε ηεο κφλσζήο ηνπ. Δπηπιένλ, 

καο βνεζνχλ λα εληνπίζνπκε δηαξξνέο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο, ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 

ησλ ζσιελψζεσλ θαζψο θαη ηελ χπαξμε πγξαζίαο ζε θάπνην ρψξν. Όια ηα παξαπάλσ 

γίλνληαη εχθνια αληηιεπηά φηαλ ζα παξαηεξήζνπκε ηελ εηθφλα απφ κηα ζεξκνθάκεξα θαζψο 

ζηελ πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ζα παξαηεξήζνπκε δηαθνξεηηθέο ρξσκαηηθέο απνηππψζεηο 

απφ ηηο επηζπκεηέο. Μεγάιε βνήζεηα απνηειεί ε εθαξκνγή ηεο ζεξκνγξαθίαο θαη ζηνλ ηνκέα 
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ηεο Ηαηξηθήο. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έλα επηπξφζζεην κέζν δηάγλσζεο θαζψο είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαγξάςεη φιεο ηηο κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο. Με ηε ρξήζε κηαο ζεξκνθάκεξαο 

κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ε έθηαζε κηαο βιάβεο ή λα αληρλεπζεί κηα πάζεζε πνπ βξίζθεηαη 

ζε πξψηκν ζηάδην. πλνςίδνληαο, ε ζεξκνγξαθία ζαλ κέζνδνο είλαη πνιχ ρξήζηκε θαζψο 

κπνξνχκε λα έρνπκε απνηειέζκαηα γηα ηε ζεξκηθή αθηηλνβνιία ελφο ζψκαηνο απφ 

απφζηαζε, ρσξίο λα έξζνπκε ζε επαθή καδί ηνπ θαη καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίζνπκε 

έγθαηξα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ. 

Ζ ζεξκνθξαζία είλαη κηα θαιή έλδεημε ηεο πγείαο ελφο αληηθεηκέλνπ. Αλ κηα κεραλή 

ιεηηνπξγεί ζε πςειή ζεξκνθξαζία απηφ κπνξεί λα είλαη έλδεημε βιάβεο. Κάζε ηη γχξσ καο, 

αθφκε θαη ην αλζξψπηλν ζψκα, εθπέκπεη πνζά ζεξκφηεηαο ζην πεξηβάιινλ κε ηελ κνξθή 

αφξαηεο ππέξπζξεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Όζν ςειφηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηφζν πεξηζζφηεξε είλαη ε ελέξγεηα πνπ αθηηλνβνινχλ. πρλά αηζζαλφκαζηε 

απηή ηελ αθηηλνβνινχκελε ελέξγεηα αιιά, σο αφξαηε, ην αλζξψπηλν κάηη δελ ηε βιέπεη. 

Ζ Θεξκνθάκεξα ρξεζηκνπνηεί θαθνχο γηα λα ζπγθεληξψζεη θαη λα εζηηάζεη ηελ 

αθηηλνβνινχκελε ζεξκηθή ελέξγεηα, επάλσ ζε έλα αηζζεηήξην. Σν αηζζεηήξην απηφ είλαη 

επαίζζεην ζε ελέξγεηα ηεο ππέξπζξεο πεξηνρήο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο θαη 

κεηαηξέπεη ηελ αληρλεπφκελε ελέξγεηα ζε ειεθηξηθφ ζήκα πνπ αληρλεχεηαη, επεμεξγάδεηαη 

θαη παξνπζηάδεηαη ζε κηα έγρξσκε ζπλήζσο εηθφλα φπνπ νη δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο 

αληηζηνηρνχληαη ζε κηα ρξσκαηηθή παιέηα θαη θάλνπλ επδηάθξηηε ηελ ζεξκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ζηφρνπ. 

Ζ Θεξκνγξαθία μεπεξλάεη ηνπο πεξηνξηζκνχο άιισλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ κέηξεζεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη πξνζθέξεη: 

 Δλδείμεηο ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

 Σαρεία απφθξηζε ζε δπλακηθέο θαηαζηάζεηο 

 Γελ απαηηείηαη επαθή κε ηνλ ζηφρν 

 Μπνξεί λα ειέγμεη θηλνχκελνπο ζηφρνπο 

 

6.2)  Θεξκνθάκεξεο ζηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκωλ 
ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ είλαη απαξαίηεην λα ειέγρεηε πξνζεθηηθά ηε ζεξκνθξαζία ησλ 

εππαζψλ πξντφλησλ ζε φιε ηελ παξαγσγή, ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε θαη ηηο πσιήζεηο. 

Οη επαλαιακβαλφκελεο πξνεηδνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε 

αιινησκέλα θαη αθαηάιιεια καγεηξεκέλα ηξφθηκα επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε γηα 

απζηεξφηεξν έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο. Δπεηδή απηφ ζρεδφλ πάληα ζπλεπάγεηαη έλαλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα, νη ππεχζπλνη επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ ρξεηάδνληαη εξγαιεία πνπ 

απηνκαηνπνηνχλ θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο κε ηξφπν πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ην αλζξψπηλν ιάζνο, 

ελψ παξάιιεια κεηψλεη ην θφζηνο. 

Οη θάκεξεο ζεξκηθήο απεηθφληζεο είλαη έλα ηέηνην εξγαιείν. Υξεζηκνπνηψληαο 

ζεξκνθάκεξεο, κπνξνχκε  λα θάλνπκε απηνκαηνπνηεκέλεο κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο ρσξίο 
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επαθή ζε πνιιέο εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ. Οη αλαινγηθέο έμνδνη κπνξνχλ λα 

πξνβιεζνχλ ζε νζφλεο βίληεν ελψ ηα ςεθηαθά δεδνκέλα ζεξκνθξαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ βίληεν MPEG4, κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε έλαλ 

ππνινγηζηή κέζσ Ethernet. 

 

Δηθόλα 18. Απεηθόληζε θνπηηώλ α) ρσξίο ζεξκνθάκεξα θαη β) κε ζεξκνθάκεξα 

 

Ζ ζεξκνθάκεξα ε νπνία ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θάλεη ηε δηαινγή κε βάζε ηελ αλάιπζε 

πνπ ζα ιακβάλεη απφ ην πξντφλ ή βάζε ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα αλαιχεη, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ζα έρνπκε πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζην ινγηζκηθφ ιεηηνπξγίαο ηεο. Γειαδή κε 

ηελ ρξήζε κηαο ηέηνηαο θάκεξαο ζα κπνξνχκε λα θάλνπκε δηαρσξηζκφ π.ρ. γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ κε κνλαδηθφ θξηηήξην ην ρξψκα ηνπ πξντφληνο θαη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 

απαζρφιεζε αλζξψπηλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ φπσο γηλφηαλ κέρξη ζήκεξα γηα ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ε κέζνδνο απηή κπνξεη λα εθαξκνζηεί πέξα απφ 

δηαδηθαζίεο πιήξσζεο δνρείσλ θαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ  αγξνηηθσλ πξντφλησλ θαη γηα ηνλ 

ειεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ καγεηξεκέλνπ θξέαηνο , ν ζηφρνο 

είλαη λα βεβαησζνχκαη φηη ηα καγεηξεκέλα θξεαηα έρνπλ γίλεη αξθεηά, αιιά φρη ππεξβνιηθά 

καγεηξεκέλα θαη ζηεγλά. Ζ κεησκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία επίζεο αληηπξνζσπεχεη ηελ 

απψιεηα απφδνζεο ζε βάζε βάξνπο. Οη ζεξκνθάκεξεο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα επηζεψξεζε ζε γξακκέο πξφπιπζεο κηθξνθπκάησλ θαη νηηδήπνηε άιιν ζειήζνπκε λα 

δηαρσξίζνπκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν.Σα θχξηα ζηνηρεία πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κεηξήζεηο 

ζεξκνθξαζίαο ρσξίο επαθή ζηε βηνκεραλία επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ είλαη κηα ζεξκηθή 

θάκεξα απεηθφληζεο θαη ην ζρεηηθφ ινγηζκηθφ. Λεηηνπξγνχλ σο "έμππλνη" αηζζεηήξεο ρσξίο 

επαθή γηα ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαηά 100%, κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο επηζεο είλαη 

εχρξεζηεο, κηθξέο θαη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζρεδφλ νπνπδήπνηε απαηηείηαη. Μπνξνχλ 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα επηζεσξήζνπλ ηε ζηεγαλνπνίεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη 

λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζε άιιεο ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ. 

 

6.3)  Σερληθέο πιεξνθνξίεο 
Οη ζεξκνθάκεξεο παξέρνπλ ζηνλ ρξήζηε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ζσζηέο κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο ππφ δηάθνξεο ζπλζήθεο. 
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Μέρξη ηψξα ε δηαινγή ησλ πξντφλησλ, απνηεινχζε ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία. Ζ αλάγθε φκσο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο νδήγεζε ζηελ 

εκθάληζε δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ δηαινγήο. 

Σν ζχζηεκα νπηηθήο αλαγλψξηζεο απνηειείηαη απφ έλα δηαζιαζηηθφ θαθφ κέζσ ηνπ νπνίνπ ε 

εηθφλα ηνπ πξντφληνο νδεγείηαη ζε δχν δεχγε θσηναηζζεηήξησλ, φπνπ κέζσ εηδηθψλ 

ρξσκαηηθψλ θίιηξσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε θαη εμάγεηαη ε απφθαζε απνδνρήο ή κε 

ηνπ πξντφληνο. Οη ζεξκνθάκεξεο δηαζέηνπλ δηεπαθέο πιηθφ ινγηζκηθνχ θαη επηθνηλσλίαο πνπ 

επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπο ζε απηφκαην έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο. Σν ινγηζκηθφ ηξίηνπ κέξνπο 

δηεπθνιχλεη ηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ ζε απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα 

κεραληθήο φξαζεο. 

Ζ ςεθηαθή ζεξκνθάκεξα ιακβάλεη βίληεν απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ηαηληνδξφκνπ θαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ θάλεη αλίρλεπζε γηα 

ειιαησκαηηθά πξντφληα. Σν ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη απφ ηα παξαπάλσ  γηα ην φιν ζχζηεκα 

είλαη πσο ζα πξέπεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο θάκεξαο  λα 

γίλεη πνιχ πξνζεθηηθά σζηέ λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ ζπλερή ξνή ησλ πξντφλησλ 

αιιά θαη ηελ ιήςε ηνπ βίληεν. Ζ ρξήζε κηαο ζεξκνθάκεξαο ζπλεπάγεηε κε πςειφ θφζηνο, 

φκσο ηα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηέηνηαο ηερλνινγίαο είλαη πάξα πνιιά. Οξηζκέλα εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη ηα παξαθάησ: 

 Δίλαη εχθνιε, γξήγνξε θαη αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία 

 Παξάγνληαη αθξηβή πεξηγξαθηθά ζπκπεξάζκαηα 

 Μεηψλεη ηε ζπκκεηνρή αλζξψπσλ 

 Δίλαη ζπλεπήο θαη νηθνλνκηθψο απνδνηηθή 

 Απηνκαηνπνηεί πνιιέο ρεηξνθίλεηεο θαη εληαηηθέο δηαδηθαζίεο 

 Απνηειεί κε-θαηαζηξεπηηθή δηαδηθαζία 

 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ γηα πεξαηηέξν αλάιπζε 

 Δίλαη εχξσζηε θαη νηθνλνκηθά ειθπζηηθή ιφγν ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

ηερλνγλσζίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

 

Δηθόλα 19. Απεηθόληζε κπνπθαιηώλ από ζεξκηθή θάκεξα 
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6.4)  Δθαξκνγέο ζεξκνγξαθίαο 
Γεληθέο εθαξκνγέο φπνπ ρξεζηκνπνηήηε ζπρλά ε ζεξκνγξαθία είλαη: 

 Ζιεθηξηθά ζπζηήκαηα: Δληνπηζκφο θαη αληηκεηψπηζε ειεθηξηθψλ αηειεηψλ, έιεγρνο 

ειαηησκαηηθψλ θηλεηήξσλ θαη εληνπηζκφο ειαηησκαηηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ. 

 Βηνκεραλία: Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ξνπιεκάλ, έιεγρνο απνδνηηθφηεηαο 

ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο, παξαθνινχζεζε κεραλψλ παξαγσγήο, παξαθνινχζεζε 

βηνκεραληθψλ θιηβάλσλ γηα δηαξξνέο θαη θζαξκέλε κφλσζε θ.ά. 

 Απηνθίλεην: Έιεγρνο θηλεηήξα, ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαη ξπζκίζεσλ 

θαπζίκνπ/αέξα, έιεγρνο ζπζηήκαηνο ςχμεο, ζεξκνζηάηε, ςπγείνπ, θαηαιπηηθνχ 

κεηαηξνπέα, θξέλσλ θαη ειαζηηθψλ. 

 HVAC: Ηζνξξνπία ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ, έιεγρνο απφδνζεο αληαιιαγψλ 

ζεξκφηεηαο, κέζε ζεξκνθξαζία ρψξνπ, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ελαιιάθησλ ζεξκφηεηαο, 

έιεγρνο αηκνπαγίδσλ θαη βαιβίδσλ, έιεγρνο απφδνζεο θιηβάλνπ, δηαξξνή ζσιήλσλ, 

ξνή πγξψλ κέζσ αγσγψλ, ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο. 

 Βηνκεραλία Σξνθίκωλ: Δμαζθάιηζε αζθαινχο θαη εληαίαο ζεξκνθξαζίαο 

απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο, έιεγρνο ςπγείσλ, ςπθηηθψλ ζαιάκσλ θαη θιηβάλσλ, 

θ.ά. 

 Κηίξηα: Μφλσζε ηνίρσλ θαη παξαζχξσλ, ζηέγεο, ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο. 

 

Δηθόλα 20. Θεξκνγξαθία θηηξίνπ 

 

Δπίζεο ε ζεξκνθάκεξα βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζε απηνχο ηνπο ηνκείο πην ιεπηνκεξφο: 

 Δπηζεώξεζε Μεραλνινγηθώλ πζηεκάηωλ 

 Δπηζεώξεζε γξαλαδηώλ 

 Δπηζεώξεζε θηλεηήξσλ 

 Δπηζεώξεζε αληιηώλ 

 Δπηζεώξεζε ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη ζέξκαλζεο 

 Δληνπηζκόο πλεπκαηηθώλ απσιεηώλ 
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 Δληνπηζκόο θαηαπνλεκέλσλ εδξάλσλ 

 Δληνπηζκόο κε ζσζηήο ιίπαλζεο 

 Δληνπηζκόο θαθήο επζπγξάκκηζεο 

 Δπηζεώξεζε Ζιεθηξνινγηθώλ πζηεκάηωλ 

 Δπηζεώξεζε ειεθηξνινγηθώλ πηλάθσλ 

 Δπηζεώξεζε ππνζηαζκώλ 

 Δπηζεώξεζε κεηαζρεκαηηζηώλ 

 Δπηζεώξεζε γελλεηξηώλ 

 Δληνπηζκόο ειαηησκαηηθώλ επαθώλ 

 Δληνπηζκόο ραιαξώλ ζπζθίμεσλ 

 Δληνπηζκόο αζύκκεηξεο θόξηηζεο 

 Δληνπηζκόο ππεξθόξηηζεο θπθισκάησλ 

 Δπηζεώξεζε Φωηνβνιηαηθώλ πζηεκάηωλ θαη Ζιηαθώλ πιιεθηώλ 

 Δπηζεώξεζε θσηνβνιηαηθώλ πάλει 

 Δληνπηζκόο hot spot 

 Δπηζεώξεζε ειηαθώλ ζπιιεθηώλ 

 Δπηζεώξεζε δνρείσλ αδξάλεηαο θαη απνζήθεπζεο δεζηνύ λεξνύ 

 Δληνπηζκόο Πλεπκαηηθώλ Απωιεηώλ 

 Δληνπηζκόο απσιεηώλ ζε πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα 

 Δπηζεώξεζε πλεπκαηηθώλ βαιβίδσλ 

 Δληνπηζκόο Τγξαζίαο , Διιεηπήο Μόλωζεο , Δλεξγεηαθώλ Απωιεηώλ 

 Δληνπηζκόο πγξαζίαο 

 Δληνπηζκόο ειιεηπήο κόλσζεο θειύθνπο, ζθεπήο θαη ηαξάηζαο 

 Δληνπηζκόο ελεξγεηαθώλ απσιεηώλ 

 Δπηζεώξεζε θηηξίσλ 

 Δπηζεώξεζε κε ζθνπό ηελ Ηαηξηθή Γηάγλωζε 

 Δθαξκνγή ζηελ Παζνινγία 

 Δθαξκνγή ζηελ Κηεληαηξηθή 

 Δθαξκνγή ζε άινγα (ηππνδξνκίεο) 

 Δθαξκνγή ζηελ απνθαηάζηαζε θαη θπζηθνζεξαπεία 
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Δηθόλα 21. Αλίρλεπζε δηαξξνήο κε ζεξκνθάκεξα 

 

6.5)  Οθέιε ρξεζηκνπνίεζεηο ζεξκνθάκεξαο 
Ζ ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε επέθεξε ξαγδαία αχμεζε ζηηο ειεθηξνινγηθέο θαη 

κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Σν θφζηνο ελφο ζεξκνγξαθηθνχ έιεγρνπ είλαη κεδακηλφ εάλ 

αλαινγηζηνχκε ηελ πνζφηεηα θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ επξεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ αιιά 

θπξίσο ηα άκεζα νθέιε πξνο ηελ επηρείξεζε. Αο δνχκε παξαθάησ κεξηθά απφ απηά: 

 Μείσζε θηλδχλνπ ελδερφκελεο ππξθαγηάο 

 Μεγίζηεο δηάξθεηαο δσήο εμνπιηζκνχ 

 Βειηίσζε πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 

 Απνθπγή δηαθνπήο ή θαζπζηέξεζεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ιφγσ θφζηνπο 

 Μείσζε πηζαλφηεηαο ηξαπκαηηζκνχ έσο θαη απψιεηα αλζξψπηλεο δσήο. 

 Μείσζε θηλδχλνπ πεξηβαιινληηθνχ αηπρήκαηνο 

 Βειηίσζε πξνθίι θηλδχλνπ ζε αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα θαη ηαπηφρξνλα κείσζε 

αζθαιίζηξσλ 

 Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 

 Απφθηεζε πξνθίι επηθηλδπλφηεηαο θαη δπλαηφηεηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

εθηίκεζεο. 
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Δηθόλα 22. Θεξκνθάκεξα Fluke 

 

6.6)  Υξήζε ζεξκνθάκεξαο ζην ζύζηεκά καο 
Σν ζπζηεκά καο έρεη σο βαζηθή ιεηηνπξγεία ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ κπνπθαιηψλ. Γηα απηφ ην 

ιφγν θαη ην πην ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνλ δηαρσξηζκφ απηφλ ζηελ κειέηε καο είλαη ην 

βαζηθφ καο αηζζεηήξην, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ ζεξκνθάκεξα. 

Ζ ζεξκνθάκεξα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε θαηάιιειν ζεκείν ψζηε ν θαθφο ηεο λα 

θνηηάεη ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ ζπζηεκαηφο καο, φπνπ θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ηα κπνπθάιηα. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαη κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ αλεβαζκέλν ζηνλ ειεγθηή καο ζα 

δηαρσξίδεη ηα γεκάηα κπνπθάιηα απφ ηα άδεηα. Άξα ε ηνπνζεηεζή ηεο ζα γίλεη ζην θέληξν 

ηνπ δηαδξφκνπ θαη πάλσ απφ ην αηζζεηήξην ιέηδεξ πνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ρακειά. Μηα 

θαιχηεξε ιχζε ζα ήηαλ πάλσ ζηελ θαηαζθεπή θαη ζπγθεθξηκέλα ε βάζε πνπ ζα είλαη 

ηνπνζεηηκέλε ε ζεξκνθάκεξα λα ήηαλ εχθνια κεηαθηλίζεκε ψζηε λα κπνξεί ε ζεξκνθάκεξα 

λα αιιάδεη νπηηθέο γσλίεο αιιά θαη χςνο γηα κεινληηθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ζε 

άιιεο δηεξγαζίεο εθηφο ηεο δηαινγήο κπνπθαιηψλ. ηελ πεξηπησζή καο φκσο δελ ζα ππάξρε 

πξνβιήκα εάλ ε ζεξκνθάκεξα είλαη ζηαζεξή. 

Μηα ζεξκνθάκεξα πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο καο γηα ην ζχζηεκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί είλαη 

ε FLIR A615 ηεο εηαηξίαο flir. 
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Δηθόλα 23. Thermal Imaging Camera FLIR A615 

 

Ζ ζεξκνθάκεξα απηή κε αλάιπζε 640x480 pixels θαη δηαζηάζεο 360x180x550mm έρεη 

πξνηφθνια επηθνηλσλίαο φπνπ είλαη ζπκβαηά κε απηά ηνπ ειεγθηή καο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ θαη λα αληαιάδνπλ δεδνκέλα. Δπίζεο ππάξρε δπλαηφηεηα ζχδεζεο κε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα ηπρφλ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγεία database, φπνπ 

είλαη ζπκαληηθφ ζηηο κέξεο καο γηα πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία θαη κειέηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ν
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΟΗ ΛΟΓΗΚΟΗ 

ΔΛΔΓΚΣΔ (PLC) 

 

 

7.1)  Γεληθέο πιεξνθνξίεο 
Σν PLC (Programmable Logic Controller) ή αιιηψο Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο Διεγθηήο 

είλαη έλαο ειεγθηήο πνπ πεξηέρεη κηθξνεπεμεξγαζηή θαη ελζσκαηνκέλε 

αλαπξνγξακκαηηδφκελε κλήκε. ηελ κλήκε απνζεθεχνληαη εληνιέο νη νπνίεο ηξέρνπλ θαηά 

ηελ ιεηηνπξγεία ηνπ. 

Σν PLC εκθαλίζηεθε πξψηε θνξά ηελ δεθαεηία ηνπ ’70, ε δηαθνξά κε άιινπο ειεγθηέο ήηαλ 

ε απνζήθεπζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζηελ κλήκε ηνπ, κία κεγάιε πξφνδνο ηεο επνρήο. Ύζηεξα 

γηα λα ππάξμεη ζπκβαηφηεηα θαη αληαιαγή δεδνκέλσλ έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα 

ρξεηζεκνπνίεζε πξνηνθψιισλ επηθνηλνλίαο θαζψο θαη γηα δεκηνπξγία ινγηζκηθνχ ψζηε λα 

κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα πξνγξακαηίδνπλ αθφκα θαη απφ έλα ππνινγηζηεί. ηηο κέξεο καο ηα 

PLC βξίζθνπλ κεγάιε εθαξκνγή ιφγν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. 

 

7.2)  Μέξνη ελόο PLC 
Σν PLC απνηειήηε απφ: 

1. Μνλάδα ηξνθνδνζίαο 

2. Κεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο 

 φπνπ απνηειήηε απφ ηελ Μλήκε 

 θαη ηνλ Μηθξνεπεμεξγαζηή 

3. Δηζφδνπο θαη Δμφδνπο (Η/Ο) 
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4. Φεθηαθέο εηζφδνπο 

5. Φεθηαθέο εμφδνπο 

6. Αλαινγηθέο εηζφδνπο 

7. Αλαινγηθέο εμφδνπο 

8. Ρνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

 

Δηθόλα 24. Απηνκαηηζκνί κε έιεγρν PLC ζε βηνκεραλία 

 

7.3)  Σξόπνο ιεηηνπξγείαο PLC 
Σν PLC έρεη κία αθνινπζεία ιεηηνπξγηψλ φπνπ εθηεινχληαη θπθιηθά. Πξψηα θάλεη 

αλαγλψξηζε εηζφδσλ ηηο νπνίεο κεηαηξέπεη ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ηηο απνζεθεχε ζηελ 

κλήκε αλαπαξάζηαζεο εηζφδσλ. Ύζηεξα ν κηθξνεπεμεξγαζηήο επεμεξγάδεηε ηα δεδνκέλα 

απφ ηελ κλήκε θαη ηξέρεη ην πξφγξακκα, ηα επεμεξγαζκέλα απηά δεδνκέλα απνζεθεχνληαη 

ζηελ κλήκε αλαπαξάζηαζεο εμφδσλ. Σέινο απφ ηελ κλήκε αλαπαξάζηαζεο εμφδσλ 

παξάγνληαη ηα απαξέηεηα ζήκαηα εμφδνπ. 

 

7.4)  Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο PLC 
πγθξηηηθά κε ην θιαζζηθφ απηνκαηηζκφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ PLC είλαη πάξα 

πνιιά. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο: 

 Δίλαη ζπζθεπέο γεληθήο ρξήζεο – δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο δειαδή γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν είδνο παξαγσγήο. 

 Γελ ελδηαθέξεη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επαθψλ, ρξνληθψλ, απαξηζκεηψλ θαη 

άιισλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηαο θαη απνηεινχλ ζηνηρεία κλήκεο ηεο CPU θαη 

φρη θπζηθέο νληφηεηεο. 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ απηνκαηηζκνχ κπνξεί λα αιιάμεη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

ζειήζνπκε ρσξίο επέκβαζε ζην πιηθφ. 
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 Δχθνινο νπηηθφο εληνπηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ή κε ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο κε 

ηελ βνήζεηα ησλ LED πνπ ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο θάξηεο εηζφδνπ/εμφδνπ. Με ηελ 

βνήζεηα ζπζθεπήο πξνγξακκαηηζκνχ κπνξεί λα παξαθνινπζεζεί θαη ε ξνή εθηέιεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Ζ θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην PLC γίλεηαη παξάιιεια κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ, πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ζηε ζπληνκφηεξε παξάδνζε ηνπ 

απηνκαηηζκνχ. 

 Πνιχ ζπρλφ είλαη ην θαηλφκελν ν ηερληθφο λα θιεζεί λα επηζθεπάζεη κηα βιάβε θαη 

λα δεη έθπιεθηνο φηη άιια ππάξρνπλ ζηα ζρέδηα θαη άιια βιέπεη απηφο ζηελ 

εγθαηάζηαζε. Σν πξφβιεκα απηφ δελ ππάξρεη ζηα PLC αθνχ πάληα ππάξρεη κφλν έλα 

«ζρέδην» απνζεθεπκέλν – δειαδή ην ηειεπηαίν πξφγξακκα πνπ ηνπ έρνπκε πεξάζεη. 

 Σα PLC σο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαηαιακβάλνπλ πνιχ κηθξφηεξν ρψξν ζην πίλαθα 

ζε ζρέζε κε ηα πιηθά ηνπ θιαζζηθνχ απηνκαηηζκνχ θαη θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξν. 

 Σνπνζεηνχληαη άθνβα θαη ζε πεδία ηζρχνο – ν θαηαζθεπαζηήο δίλεη νδεγίεο γηα απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο πξέπεη πάληα λα ηεξνχληαη (απνζηάζεηο, γεηψζεηο θιπ). 

 Ζ γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ αλζξψπσλ πνπ 

θαινχληαη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ ηερλνινγία απηή. Τπάξρεη γιψζζα γηα αλζξψπνπο 

κε γλψζε ζε ζπκβαηηθφ απηνκαηηζκφ (LADER), γιψζζεο γηα φζνπο έρνπλ ππφβαζξν 

ζε ππνινγηζηέο (Statement List, SCL, FBD, C++) θαζψο θαη γιψζζεο εμεηδηθεπκέλεο 

γηα δηάθνξεο ηερλνινγίεο (GRAPH 7, HIGRAPH, CSF). 

 

Δηθόλα 25. Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ κε έιεγρν PLC 

 

7.5)  Μεηνλεθηήκαηα ρξήζεο PLC 
Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάζνπλ ηα PLC έλαληη ηνπ θιαζζηθνχ 

απηνκαηηζκνχ είλαη: 
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 ε κηα ζρεηηθά απιή εθαξκνγή, ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα ζπζηνηρία 

ειεθηξνλφκσλ θαη φρη λα επηιέμνπκε έλαλ ινγηθφ ειεγθηή πνπ απνηειεί αθξηβή ιχζε. 

 ε πεξίπησζε ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ηνπ ινγηθνχ ειεγθηή, ππάξρεη πεξίπησζε κε 

επηζθεπήο θαη αλάγθε γηα νιηθή αληηθαηάζηαζε γεγνλφο αξθεηά δαπαλεξφ. Δλψ αλ 

είρακε ζχζηεκα κε ειεθηξνλφκνπο ε αληηθαηάζηαζή ηνπ ζα γηλφηαλ πνιχ γξήγνξα κε 

ηελ πξνζζήθε ελφο ειεθηξνλφκνπ. 

 Ζ εγθαηάζηαζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ινγηθνχ ειεγθηή απαηηεί εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ή επηκφξθσζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο. Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη απμεκέλν 

θφζηνο. 

 

Δηθόλα 26. Απεηθόληζε PLC 

 

7.6)  Κξηηήξηα επηινγήο θαηάιιεινπ PLC 

 Σερληθή πεξηγξαθή – Καηαγξαθή δειαδή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε φζν αθνξά 

ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ηηο απαηηήζεηο απφ ηνλ απηνκαηηζκφ 

αιιά θαη ηηο πηζαλέο κειινληηθέο ηεο επεθηάζεηο. 

 Δπηινγή ηχπνπ θαη κνλάδσλ PLC. Ζ επηινγή γίλεηαη πάληα κε βάζε ηερλννηθνλνκηθά 

θξηηήξηα, ηε θαιχηεξε ηερληθή ιχζε δειαδή κε ην ρακειφηεξν θφζηνο, κέζα απφ κηα 

πιεζψξα ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπληζησζψλ ηνπο. 

 Δθπφλεζε ζρεδίσλ/θαηαζθεπή πίλαθα φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην PLC. 

 Πξνγξακκαηηζκφο – Τινπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έζεζε ν πειάηεο. Σν 

πξφγξακκα δνθηκάδεηαη ελ κέξεη γηα ηελ ζσζηή ηνπ ιεηηνπξγία, αθνχ κηα 

νινθιεξσκέλε δνθηκή ηνπ είλαη πξαθηηθά αδχλαηε ζην γξαθείν θαζφζνλ νη 

ζπλζήθεο είλαη ζπλήζσο πνιχ πην δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Θέζε ζε ιεηηνπξγία – Σν PLC ηνπνζεηεκέλν ζηνλ πίλαθα κεηαθέξεηαη θαη 

ηνπνζεηείηαη ζηελ εγθαηάζηαζε, ζπξκαηψλεηαη κε ηα πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία, γίλεηαη 

έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπξκάησζε θαη ηέινο κεηαθέξεηαη ην πξφγξακκα ζην PLC. 

Δδψ γίλεηαη ν νξηζηηθφο έιεγρνο ηεο ζσζηήο ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνκαηηζκνχ. 
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 Φάθεινο έξγνπ – Γεκηνπξγείηαη θάθεινο ηνπ έξγνπ κε ηα ηειηθά δηνξζσκέλα ζρέδηα 

θαη ην πξφγξακκα εθηππσκέλν κε επεμεγεκαηηθά ζρφιηα. 

 

7.7)  Γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ PLC 
Σα PLC ππνζηεξίδνπλ δηάθνξεο γιψζζεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο, φπσο νη LADDER, 

FBD (κε ρξήζε ινγηθψλ ππιψλ) θαη STL (ιίζηεο εληνιψλ). Οη νπνίεο ππαθνχνπλ ζηα δηεζλή 

πξφηππα IEC 1131-3. Δπίζεο ππνζηεξίδεη δηάθνξεο ηερληθέο φπσο δνκεκέλνο 

πξνγξακκαηηζκφο κε ρξήζε κπινθ νξγάλσζεο, κπινθ δεδνκέλσλ (DB), κπινθ δεδνκέλσλ 

ζπζηήκαηνο (SDB) θαη κπινθ ιεηηνπξγηψλ ζπζηήκαηνο (SFC). 

 

Δηθόλα 27. Πξνγξακκαηηζκόο ζε PLC κε Ladder Logic 

 

7.8)  Υξήζε PLC ζην ζύζηεκά καο 
Κχξην εξγαιείν ζε θάζε ζπζθεχε είλαη ν ειεγθηήο, έηζη ζε έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα 

φπνπ ππάξρε έλα αηζζεηήξην κε πνιιέο δπλαηφηεηεο φπσο ε ζεξκνθάκεξα, ε θαηάιιειε 

επηινγή είλαη έλαο ειεγθηήο φπνπ ζα δίλεη άλεζε ζηνλ ρξήζηε λα πξνγξακκαηίζεη κε βάζε ηα 

ζέισ ηνπ. Σν PLC είλαη έλαο ειεγθηήο κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο θαη δίλεη ηελ επρέξηα ζηνλ 

πξνγξακκαηηζηή λα θάλεη αθξηβψο απηφ πνπ ζέιεη ρψξηο ζθάικαηα θαη θαζπζηέξηζε. 

ε απηφ ηνλ απηνκαηηζκφ φπνπ ζα ειέγρνληαη κπνπθάιηα δελ ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί άιινο ειεγθηήο ιφγν ηεο ζεξκνθάκεξαο φπνπ είλαη έλα ζχλζεην αηζζεηήξην 

θαη δχζθνιν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ. Δπίζεο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην ιέτδεξ θαη ηνλ 

θηλεηήξα ρψξηο θαλέλα πξφβιεκα. 
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Έλα PLC φπνπ κπνξνχκε λα ρξεηζεκνπνηήζνπκε είλαη ην παξαθάησ:  

 

Δηθόλα 28. Logic Controller - Modicon M241 

 

Σν Modicon M241, PLC ηεο εηαηξίαο Schneider Electric έρεη 24 ςεθηαθέο εηζφδνπο, 16 

ςεθηαθέο εμφδνπο θαη κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί απφ 100V-240V ελαιιαζζφκελν ξεχκα. 

Δίλαη θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο καο θαη ρξεηζηκνπνηήηε αξθεηά ζε εγθαηαζηάζεηο 

απηνκαηηζκψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
ν
  ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ 

 

 

8.1) Πιεξνθνξίεο θωηνβνιηαϊθώλ 
Με ηνλ φξν θνηνβνιηατθά δειψλνπκε ηελ βηνκεραληθή δηάηαμε πνιιψλ θνηνβνιηατθψλ 

θπηηάξσλ ζε ζεηξά, πην ιεπηνκεξφο είλαη ηερληηή εκηαγσγνί νη νπνίνη ελψλνληαη γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ειεθηξηθφ θχθισκα ζε ζεηξά. θνπφο ησλ θνηνβνιηατθψλ είλαη λα 

πέξλνπλ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη λα ηελ κεηαξέπνπλ ζε ειεθηξηθή ηάζε, απηφ γίλεηε κε ηνπο 

εκηαγσγνχο φπνπ απνξνθνχλ θσηφληα απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη παξάγνπλ ηάζε. Όινη 

απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηε θνηνβνιηατθφ θαηλφκελν. 

Ζ πξψηε γλσξηκία ηνπ αλζξψπνπ κε ην θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν έγηλε ην 1839 φηαλ ν 

Γάιινο θπζηθφο Edmond Becquerel αλαθάιπςε ην θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν θαηά ηελ 

δηάξθεηα πεηξακάησλ ηνπ κε κηα ειεθηξνιπηηθή επαθή θηηαγκέλε απφ δχν κεηαιιηθά 

ειεθηξφδηα. Σν επφκελν ζεκαληηθφ βήκα έγηλε ην 1876 φηαλ ν Adams θαη ν θνηηεηήο ηνπ 

Day παξαηήξεζαλ φηη κηα πνζφηεηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο παξαγφηαλ απφ ην ζειήλην (Se) 

φηαλ απηφ ήηαλ εθηεζεηκέλν ζην θσο. Σν 1918 ν Πνισλφο Czochralski πξφζζεζε ηελ κέζνδν 

παξαγσγήο εκηαγσγνχ κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ (Si) κε ηελ ζρεηηθή έξεπλα ηνπ θαη ε 

νπνία κάιηζηα ρξεζηκνπνηείηαη βειηηζηνπνηεκέλε αθφκα θαη ζήκεξα. Μηα ζεκαληηθή 

αλαθάιπςε έγηλε επίζεο ην 1949 φηαλ νη Mott θαη Schottky αλέπηπμαλ ηελ ζεσξία ηεο 

δηφδνπ ζηαζεξήο θαηάζηαζεο. ην κεηαμχ ε θβαληηθή ζεσξία είρε μεδηπισζεί. Ο δξφκνο 

πιένλ γηα ηηο πξψηεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο είρε αλνίμεη. Σν πξψην ειηαθφ θειί ήηαλ γεγνλφο 

ζηα εξγαζηήξηα ηεο Bell ην 1954 απφ ηνπο Chapin, Fuller θαη Pearson. Ζ απφδνζε ηνπ ήηαλ 

6% εθκεηάιιεπζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

Ζ αλάπηπμε ησλ θνηνβνιηατθψλ ήηαλ πνιχ κεγάιε θπξίσο κεηαμή ηνπ 1992 εψο ην 2017 θαη 

ζπλερίδνπλ. Ηδηθά φκσο απηφ ην δηάζηεκα ηα θνηνβνιηατθά εμειίρζεθαλ απφ κία 

εμηδηθεπκέλε αγνξά εθαξκνγψλ ζε ζεκαληηθή πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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8.2) Σερλνινγίεο θωηνβνιηαϊθώλ ζηνηρείωλ 
Σα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ρσξίδνληαη ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

1. Κξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ 

 Μνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ, κε νλνκαζηηθέο απνδφζεηο πιαηζίσλ 14,5% έσο 

21% 

 Πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ, κε νλνκαζηηθέο απνδφζεηο πιαηζίσλ 13% έσο 

14,5% 

2. Λεπηψλ κεκβξαλψλ 

 Άκνξθνπ Ππξηηίνπ, νλνκαζηηθήο απφδνζεο ~7% 

 Υαιθνππξηηψλ CIS / CIGS, νλνκαζηηθήο απφδνζεο απφ 7% έσο 14% 

 

Δηθόλα 29. Απεηθόληζε βάζεο θσηνβνιηατθνύ 

 

8.3) Γνκή ελόο θνηνβνιηαϊθνύ ζπζηήκαηνο 
Σν θνηνβνιηατθφ ζχζηεκα απνηειείηε απφ: 

 Σε θσηνβνιηατθή γελλήηξηα κε ηε κεραληθή ππνζηήξημε θαη πηζαλφλ έλα ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο ειηαθήο ηξνρηάο. 

 Καζνξηζκφ ηζρχνο θαη ζπζθεπή ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη θξνληίδα γηα κέηξεζε θαη 

παξαηήξεζε. 

 Δθεδξηθή γελλήηξηα. 
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8.4) Πιενλεθηήκαηα θνηνβνιηαϊθώλ 

 Μεγάιε ρξήζε ιφγν ηεο πςειήο ειηνθάλεηαο πνπ ππάξρεη θαηά ην κεγαιχηεξν 

ρξφλν ηνπ έηνπο. 

 ε λεζηά θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο είλαη δχζθνιε ε δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν 

ηεο ΓΔΖ. 

 Μείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νηθνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε. 

 εκαληηθή κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ εηζαγφκελα θαχζηκα. 

 Δμαγσγή πξντφλησλ θαη ηερλνγλσζίαο. 

 Αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο απαζρφιεζεο. 

 

Δηθόλα 30. Κπςέιε θσηνβνιηατθνύ 

 

8.5) Μεηνλεθηήκαηα θνηνβνιηαϊθώλ 

 Οξηζκέλα πξνβιήκαηα ζε εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

ειεθηξηθή ηνπο εγθαηάζηαζε. 

 Δκθάληζε βξαρπθπθισκάησλ ζηνπο κεηαηξνπείο. 

 Βιάβεο ζηνπο ξπζκηζηέο θφξηηζεο θαη ζηε ρακειή θφξηηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ. 

 Πξνβιήκαηα πνπ ίζσο ζπκβνχλ ζηε κεραληθή ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ είζνδν πγξαζίαο. 

 Τςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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8.6) Καηεγνξίεο θνηνβνιηαϊθώλ πάλει 

 Μηθξφ ζχζηεκα ζπλερνχο ηάζεο. 

 Μεγάιν ζχζηεκα ζπλερνχο ηάζεο. 

 Απιφ ζχζηεκα ζπλερνχο ηάζεο. 

 Τβξηδηθφ ζχζηεκα. 

 χζηεκα AC/DC ξεχκαηνο. 

 χζηεκα ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν 

 

Δηθόλα 31. Μηθξόο πξνβνιέαο LED κε ρξήζε θσηνβνιηατθνύ 

 

8.7) Υξήζε θνηνβνιηαϊθώλ ζην ζύζηεκά καο 
Σν ζχζηεκά καο ζα κπνξεί λα ηξνθνδνηήηε θαη απφ έλα θνηνβνιηατθφ πάλει κε ζθνπφ λα 

είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη αξθεηά νηθνλνκηθφ. Οη θπςέιεο ηνπ πάλει ζα 

εγθισβίδνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ζα ηελ απνζεθεχνπλ σο ξεχκα ζηνλ ζπζσξεπηή φπνπ 

θαη ζα γίλεηε ε θαηαλάισζε. Γηα λα γίλεη ε ζσζηή επηινγή πάλει ζα πξέπεη λα μέξνπκε ηελ 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηνπ ζπζηήκαηνο, έηζη ζα κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηηο δηαζηάζεηο θαη 

ησλ αξηζκφ ησλ πάλει πνπ ζα ρξεηζεκνπνηήζνπκε. Ύζηεξα ζα πξέπεη λα γίλεη ε επηινγή ηεο 

κπαηαξίαο ε νπνία, εθηφο ηνπ φηη ζα ηξνθνδνηεί ην ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε 

ψζηε λα κπνξεί λα απνζεθεχε ελέξγεηα θαη λα ηελ παξέρεη πάιη ζην ζχζηεκά καο.  

πγθεθξηκέλα γηα ην ζπζηεκά καο ζα ρξεηαζηνχκε κηα κπαηαξία ζπζζσξεπηή βαζηάο 

εθθψξηεζεο κεγέζνπο 80Ah θαη πάλσ γηα κεγαιχηεξε άλεζε, πξνζηαζία θαη κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο. Μηα πξνηπλφκελε κπαηαξία βαζηάο εθθψξηεζεο κε απηέο ηηο 
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πξνδηαγξαθέο είλαη ε SOLAR POWER SP110, ηεο θαηαζθεπαζηηθήε INTACT ε νπνία έρεη 

ρψξα πξνέιεπζεο ηελ Γεξκαλία. 

 

Δηθόλα 32. SOLAR POWER SP110 

 

Ζ κπαηαξία απηή είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ρσξηηεθφηεηα 110Ah θαη ηάζε 12V. Έρεη 800 

θχθινπο δσήο ζην 30% απνθφξηηζε. Δίλαη θαηάιιειε γηα απηφλνκα θσηνβνιηατθά θαη 

ειεθηξηθέο εμσιέκβηεο. Δπίζεο είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ κε πγξά θαη έρεη εηδηθνχο 

δηαρσξηζηήξεο θαη εληζρπκέλεο πιάθεο κε πάρνο 2,6mm θαη 2,2mm. Έρεη βάξνο ζηα 24,5kgs 

κε δηαζηάζεηο: 

 Πιάηνο = 17,5cm 

 Μήθνο = 35,3cm 

 Ύςνο = 19cm 

Όζν γηα ην θσηνβνιηατθφ πάλει ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ ζηα 80Wp. Δδψ ππάξρνπλ 

πνιιέο επηινγέο ζε θαηαζθεπαζηέο θαη κεγέζνη. 

Όπσο πξνείπακε ε ηνπνζέηεζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ γηα απηνλνκία ηνπ ζπζηήκαηφο καο δελ 

είλαη απαξέηεηε, δηφηη φινη ε θαηαζθεπή ζα ηξνθνδνηήηε απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Ζ 

ηνπνζέηεζε ηνπ φκσο ζε κηα βηνκεραλία φπνπ ζα ππάξρε κηα κεγαιήηεξε γξακκή 

παξαγσγήο ζα βνεζήζεη νηθνλνκηθά αιιά απηνκάηνο ζα γίλεηε πην θηιηθφ ζην πεξηβάιινλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
ν
  ΚΟΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

 

 

Βαζηθφ θνκάηη ζε φηη ελρείξεκα πνπ πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε είλαη ην νηθνλνκηθφ, εηδηθά 

ζηηο κέξεο καο. Οπφηε ζε απηφ ην θεθάιαην ζα ππνινγηζηή ην θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο καο. 

Σν απηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνπ είδακε παξαπάλσ ζα θαηαζθεπαζηεί γηα ρξήζε ηνπ θπξίσο 

ζε γξακκέο παξαγσγήο κηαο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο, αιιά ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί 

αθφκα θαη απφ έλαλ αλεμάξηεην άλζξσπν γηα δηθηά ηνπ ρξήζε, γηα πινπνίεζε ελφο project ή 

αθφκα θαη γηα ηελ κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνχ ή κεραληθνχ ηνπ κέξνπο. 

ε απηήλ ηελ πξαθηηθή εξγαζία κειεηίζακε ηηο ζπζθεπέο – εξγαιεία πνπ ζα 

ρξεηζεκνπνηεζνχλ ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε πινπνίεζε ηνπ ζπζηεκαηνο καο. Άξα γηα λα 

κπνξεί θάπνηνο λα ην πινπνηήζεη ζα πξέπεη λα μέξεη ην θφζηνο ηνπ. 

 

ΤΚΕΤΈ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
Ράνπια 2 ≈ 15€ (ην ηεκάρην) 

Σαηλίαο 148cm ≈ 9€ (ην ηεηξαγσληθφ) 

Κηλεηήξα πλερνχο Ρεχκαηνο 1 ≈ 50€ 

Αηζζεηήξαο Λέηδεξ 1 ≈ 807€ 

Θεξκνθάκεξα 1 ≈ 17.000€ 

PLC 1 ≈ 580€ 

Μπαηαξία Φσηνβνιηατθνχ 1 ≈ 130€ 

Πίλαθαο 1. Σηκέο πιηθώλ ζπζηήκαηνο 

  

Όπσο δηαπηζηψλνπκε δελ είλαη κία θζελή θαηαζθεπή, ηδηθά γηα θάπνην κεκνλνκέλν άηνκν 

φπνπ ζέιεη λα πεηξακαηηζηεί ή λα κειεηήζεη ιεπηνκεξφο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ φινπ 

ζπζηήκαηνο. Απφ ηελ άιιε φκσο είλαη κία πξνζπηή ιχζε γηα κηα βηνκεραλία φπνπ δελ ζα 

έρεη πξφβιεκα λα θάλεη κηα επελδχζε πνπ κπνξεί λα ηεο απνθέξεη εμνηθνλφκηζε ρξφλνπ, 
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ιηγφηεξα ζθάικαηα θαη θαιχηεξε αμηνπίνηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Δπίζεο βαζηθφ θνκκάηη 

ζην ζπλνιηθφ θφζηνο έρεη λα θάλεη ε εμνηθνλφκηζε ελέξγεηαο πνπ ζα πξνζθέξεη ην 

θσηνβνιηατθφ ην νπνίν ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10
ν  

ΜΔΛΟΝΣΗΚΖ ΥΡΖΖ 
 

 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα εμεηάζνπκε κεινληηθέο ρξήζεηο πνπ ίζσο ζα έρεη ην ζχζηεκα απηφ. 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ε θαηαζθεπή απηή ζα δεκηνπξγηζεί γηα δηαρσξηζκφ κπνπθαιηψλ, ηα 

γεκάηα απφ ηα άδεηα. Απηή φκσο δελ είλαη απαξέηεηα ε κφλε ηεο ρξήζε. 

Αο δνχκε πην ιεπηνκεξφο ηελ πινπνηήζηκε θαηαζθεπή. ε πξνεγνχκελα θεθάιαηα 

αλαθέξακε φηη ε θαηαζθεπή ρσξίδεηε ζε ηξία κέξνη, απηά είλαη ε ηξνθνδνζία ηεο, ε βάζε 

ηεο θαη ηα αηζζεηηξηά ηεο. Σν κέξνο ηεο ηξνθνδνζίαο θαη ε βάζε ηεο θαηαζθεπήο δελ καο 

δίλνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ. 

Απηφ πνπ καο δίλεη κεγάιε άλεζε ζην λα πεηξακαηηζηνχκε θαη λα βξνχκε άιιεο ηδέεο είλαη 

ηα αηζζεηήξηα θαη ν ειεγηήο. Όπσο μέξνπκε ζην ζχζηεκα ρξεζεκνπνηνχκε κηα ζεξκνθάκεξα 

θαη έλα ιέηδεξ φπνπ ηα ειέγρεη έλα PLC. 

Ο αηζζεηήξαο ηνπ ιέηδεξ είλαη θαηάιιεινο γηα ππνινγηζκφ απνζηάζεσλ νπφηε ζα 

κπνξνχζακε λα έρνπκε κηα ζηάληαξ απφζηαζε ηνπ πξντφληνο καο ψζηε λα γίλεηε ζσζηή 

ηνπνζέηεζε θαη λα κελ ππάξρνπλ δεκηέο. Δπίζεο ζα κπνξνχκε λα κεηξάκε ηα πξντφληα πνπ 

πεξλάλε, δειαδή θάζε θνξά πνπ ζα κεηφλεηε ε ηηκή ηεο απφζηαζε ηνπ αηζζεηήξα ζα ζπκέλε 

φηη έρεη παξεκβιηζεί έλα πξντφλ.  

Όζν γηα ηελ ζεξκνθάκεξα νη επηινγέο είλαη πνιιέο, φπσο μέξνπκε θάζε αληηθείκελν έρεη 

ζεξκνθξαζία άξα κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε πιαζηηθα απφ κεηαιηθά ή αθφκα θαη βίδεο φπνπ 

έρνπλ θαεί απφ ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηεο θαηαζθεπήο φπνπ βξίζθνληαη. Δηδηθφηεξα φκσο ζε 

γεσξγηθά πξντφληα ή πξντφληα ηξνθίκσλ είλαη αξθεηά ρξήζηκε ε ζεξκνθάκεξα, κπνξεί λα 

θάλεη δηαινγή δχν δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θξνχησλ ή ηα ραιαζκέλα απφ ηα θαιά. Δπίζεο 

κπνξεί λα δηαρσξίζεη αληηθείκελα κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα ή ηα γπάιηλα απφ ηα πιαζηηθά 

κπνπθάιηα.  Όια απηά φκσο βαζίδνληαη ζηνλ ειεγθηή πνπ έρνπκε επηιέμε, φπνπ καο δίλεη 

κεγάιε επθνιία ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο ζεξκνθάκεξαο κε ηνλ ηξφπν πνπ ζέινπκε. 
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Ο πξνγξακκαηηζκφο φκσο δελ είλαη έλα εχθνιν θνκκάηη, εηδηθά γηα έλα ηφζν πεξίπινθν 

αηζζεηήξην φπσο ε ζεξκνθάκεξα, νπφηε ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα είλαη γλψζηεο γηα λα κπνξεί 

λα δηαρεηξηζηεί ζην έπαθξν ηεο δπλαηφηεηεο ηεο ζεξκνθάκεξαο. 
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Δπίινγνο 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία είρε ζθνπφ ηελ κειέηε ησλ εξγαιεηψλ θαη ηελ αλάδεημε ελφο 

απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρσξηζκνχ κπνπθαιηψλ κε βάζε ηελ πνζφηεηα πγξνχ 

φπνπ πεξηέρνπλ. Δζηηάδνληαο θπξίσο ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηα εξγαιεία πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ. Οη επηινγέο ησλ εξγαιεηψλ έγηλαλ κέζα 

απφ κηα ηεξάζηηα γθάκα πιηθψλ πνπ θπθισθνξνχλ ζηελ αγνξά θαη είλαη ελδηθηηθέο. Σν 

θφζηνο πνπ έρεη ππνινγηζηεί ζηελ πηπρηαθή απηή είλαη κε βάζε ηα πιηθά πνπ επηιέρζεθαλ 

απφ εκάο, απηφ φκσο κπνξεί λα θπκέλεηε κε βάζε ηελ πνηφηεηα ή ηελ εηαηξία θαηαζθεπήο 

ηνπ πιηθνχ πνπ ζέιεη λα ηνπνζεηήζεη ν θαζέλαο.  
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