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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Σύμφωνα με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, έχει υπολογιστεί, ότι στις 

οικονομικές, τεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες μιας ανεπτυγμένης χώρας, ένα 

ποσοστό έως 6-7% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της (ΑΕΠ), δαπανάται σε 

διάφορες μετρήσεις. Οι μετρήσεις αφορούν τους ελέγχους στις ποσότητες των 

συναλλαγών, την ποιότητα των προϊόντων, τις διεργασίες παραγωγής, καθώς και σε 

μετρήσεις που πραγματοποιούνται για την ασφάλεια της υγείας, της εργασίας και 

του περιβάλλοντος. Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων χρησιμοποιούνται τα 

κατάλληλα συστήματα μέτρησης (measurement systems). Οι μετρήσεις των 

φυσικών και των χημικών φαινόμενων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα πολλών 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Ιστορικά ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τη μέτρηση για να μπορέσει  να 

εκφράσει διάφορες ποσότητες (πχ. του λαδιού, της απόστασης), ώστε να μπορέσει 

να επικοινωνήσει με άλλους ανθρώπους και να διεξάγει πλήθος δραστηριοτήτων 

(πχ εμπόριο προϊόντων). Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας, οι 

μετρήσεις εκτός από την έκφραση του μεγέθους μιας ποσότητας άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται ευρέως στα λεγόμενα συστήματα αυτόματου ελέγχου (automatic 

control systems). Στα συστήματα αυτά μετριέται ένα μέγεθος, η μέτρηση 

συγκρίνεται με μια επιθυμητή τιμή και στη συνέχεια η διαφορά τους 

χρησιμοποιείται για να ελέγξει μια διαδικασία, έτσι ώστε το μετρούμενο μέγεθος να 

έχει την ίδια τιμή τελικά με την επιθυμητή τιμή. Στο παρελθόν, πολλά συστήματα 

μέτρησης βασιζόταν σε χειροκίνητες, μηχανικές ή άλλες διαδικασίες για την 

πραγματοποίηση της μέτρησης. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των 

ηλεκτρονικών, η πλειοψηφία των μετρήσεων βασίζεται πλέον στην μετατροπή ενός 

φυσικού μεγέθους (πχ. θερμοκρασία, πίεση, κλπ.) στο αντίστοιχο ηλεκτρικό σήμα 

(συνήθως τάση). Ο λόγος είναι ότι το ηλεκτρικό σήμα είναι εύκολο να ενισχυθεί 

(στην περίπτωση μέτρησης μικρών μεγεθών), να φιλτραριστεί (στην περίπτωση που 

επιδρούν διαταραχές στη μέτρηση του μεγέθους), να μεταφερθεί σε μεγάλες 

αποστάσεις (στην περίπτωση που η λήψη της μέτρησης πρέπει να γίνει σε 

απομακρυσμένο σημείο), να απεικονιστεί εύκολα και ευανάγνωστα, καθώς και να 

αποθηκευτεί σε κατάλληλα μέσα για μελλοντική επεξεργασία και χρήση. 

Τη μετατροπή του φυσικού μεγέθους στο αντίστοιχο ηλεκτρικό σήμα 

αναλαμβάνει συνήθως μια μονάδα που ονομάζεται αισθητήρας (sensor). Σήμερα, 

έχουν αναπτυχθεί αισθητήρες για πολύ μεγάλο αριθμό φυσικών μεγεθών. 

Επακόλουθο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας των αναλογικών 

ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ήταν η ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών ηλεκτρονικών 

κυκλωμάτων (hardware) και του αντίστοιχου λογισμικού (software). Εξαιτίας των 

σημαντικών πλεονεκτημάτων που παρέχουν τα ψηφιακά ηλεκτρονικά συστήματα, 
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το μεγαλύτερο μέρος των συστημάτων μέτρησης σήμερα βασίζεται σε ψηφιακά 

ηλεκτρονικά (CPUs, μικροεπεξεργαστές, μικροελεγκτές, PCs, κλπ). 

Οι αισθητήρες και οι μετατροπείς, αποτελούν ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο 

και βελτιούμενο πεδίο στην ερευνητική διαδικασία, λόγω της πληθώρας των 

καθημερινών και σημαντικών εφαρμογών τους. Η τεχνολογία κάνει άλματα 

προόδου, με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση στην απόδοσή τους, τη μείωση στο 

κόστος παραγωγής, αγοράς και συντήρησής τους και στην ποικιλία των χρήσεων και 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 


