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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.   
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος υλικού δεν συνιστά έγκριση 
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.  
 
Παρόλο που έχει ληφθεί μεγάλη μέριμνα για την παροχή ακριβών και επίκαιρων πληροφοριών, ούτε ο 
συγγραφέας (οι συγγραφείς), ούτε ο εκδότης, ούτε οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται με την παρούσα 
έκδοση, φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή υποχρέωση που προκαλείται ή φέρεται να 
προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από το παρόν βιβλίο. 
Το υλικό που περιέχεται στο παρόν δεν προορίζεται να παράσχει ειδικές συμβουλές ή συστάσεις για 
οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατάσταση.   
 
Ειδοποίηση για το εμπορικό σήμα: Χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση και επεξήγηση χωρίς 
πρόθεση παραβίασης. 
 

 
 
Σύμφωνα με αυτή την άδεια είστε ελεύθεροι να: 
Κοινή χρήση: αντιγραφή και αναδιανομή του υλικού σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή. 
Προσαρμογή: αναμειγνύετε, μετασχηματίζετε και αξιοποιείτε το υλικό 
 
Υπό τους ακόλουθους όρους: 
Αναφορά - Πρέπει να δώσετε την κατάλληλη αναφορά, να παρέχετε σύνδεσμο προς την άδεια χρήσης 
και να αναφέρετε αν έγιναν αλλαγές. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά 
όχι με τρόπο που να υποδηλώνει ότι ο δικαιοπάροχος υποστηρίζει εσάς ή τη χρήση σας. 
Μη εμπορική χρήση - Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς. 
Share Alike - Εάν αναμίξετε, μεταμορφώσετε ή αξιοποιήσετε το υλικό, πρέπει να διανείμετε τις 
συνεισφορές σας με την ίδια άδεια χρήσης όπως το πρωτότυπο. 
Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί - Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά 
μέτρα που περιορίζουν νομικά άλλους από το να κάνουν οτιδήποτε επιτρέπει η άδεια χρήσης. 

Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της ΕΕΚ μέσω της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης και της ρομποτικής για καλύτερη ένταξη στην 

αγορά εργασίας- 2020-1-RO01-KA202-080479  
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Εισαγωγή 

Ο παρών οδηγός αναπτύχθηκε ως ευρωπαϊκό εργαλείο και μέσο διδασκαλίας και κατάρτισης, 

πρακτικό και έτοιμο προς χρήση για την υποστήριξη των ρομπότ οικοδόμησης. Οι καθηγητές 

πληροφορικής πρέπει να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη μηχανική και τις θετικές επιστήμες και να 

αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει η ρομποτική στην εκπαίδευση 

STEM. Για πολλούς μαθητές, η ρομποτική είναι ένας τομέας που αυξάνει το ενδιαφέρον για μάθηση και 

προσφέρει μια πολύ ελκυστική μελλοντική προοπτική. Ένας οδηγός για τους εκπαιδευτικούς σε αυτόν 

τον τομέα, μπορεί να βελτιώσει την επαγγελματική τους ανάπτυξη και να δώσει τα ενδιαφέροντα 

παραδείγματα των εννοιών που διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής. 

Ένας οδηγός που απαιτείται για να μπορέσουν οι καθηγητές πληροφορικής να προσεγγίσουν 

τη ρομποτική θα πρέπει να περιέχει μια επισκόπηση διαφόρων βασικών στοιχείων που συναντώνται 

σε αυτήν. Ξεκινώντας από αυτή την ιδέα, το περιεχόμενο ενός οδηγού θα πρέπει να έχει τα βασικά 

θέματα που χρειάζονται για να ξεκινήσουν τη ρομποτική: 

- Μαθηματικά - ο ρόλος της άλγεβρας και της γεωμετρίας στην περιγραφή ρομποτικών βραχιόνων, 

κινητών ρομπότ και άλλων ρομποτικών πλατφόρμων, 

- Φυσική - παρέχει βασικές γνώσεις σε θέματα ενέργειας, ηλεκτρικών κυκλωμάτων, μηχανικής, 

επιστήμης των υλικών και άλλα βασικά θέματα για τη ρομποτική, 

- Πληροφορική και προγραμματισμός - γνώση των γλωσσών και των προγραμματιστικών 

περιβαλλόντων που απαιτούνται για τον προγραμματισμό ρομπότ, 

- Σχεδιασμός και τεχνολογία - Τα μαθήματα που μπορούν να ενισχύσουν την πρακτική πλευρά της 

μηχανικής περιλαμβάνουν το σχεδιασμό προϊόντων, τη γραφική επικοινωνία, τις τεχνολογικές σπουδές 

και την κατασκευή, 

- Άλλοι κλάδοι ή πεδίο εφαρμογών για τα ρομπότ - όπως η βιομηχανική, η ηλεκτρονική, η μηχανοτρονική 

και η μηχανολογία. 

Ένας οδηγός που περιέχει όλα τα θέματα που παρουσιάζονται θα προσέφερε μια καινοτόμο 

και νέα προοπτική για την αντιμετώπιση των θεωρητικών εννοιών που μελετώνται στο σχολικό 

πρόγραμμα σπουδών, μετατρέποντας την κλασική προσέγγιση σε μια εκπαίδευση τύπου STEM.
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Κανόνες ασφαλείας 

Γενικές σημειώσεις σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για τη χρήση 
του ηλεκτρικού ρεύματος 

         Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει πολύπλοκη και χαρακτηριστική δράση σε όλα τα συστατικά του 

ανθρώπινου σώματος, προκαλώντας σοβαρές εσωτερικές διαταραχές (ηλεκτροσόκ) ή εξωτερικούς 

τραυματισμούς (ηλεκτρικά εγκαύματα, ηλεκτροσόκ και ηλεκτρικά σημάδια). Τα ηλεκτρικά ατυχήματα 

συμβαίνουν από τις ακόλουθες αιτίες: 

• η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος σε τάσεις που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες από τα πρότυπα 

τεχνικής ασφάλειας, 

• να ακουμπάτε μη μονωμένους ή ανεπαρκώς μονωμένους αγωγούς υπό τάση. 

Για να αποφευχθούν τέτοια ατυχήματα, οι αγωγοί πρέπει να είναι σωστά μονωμένοι και η θέση τους 

πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα επαφής. Για να αποφευχθούν τα ατυχήματα ηλεκτροπληξίας λόγω 

επαφής με τα εργαλεία με τα οποία εργάζονται, πρέπει να έχουν λαβές από ηλεκτρικά μονωτικό υλικό. 

Τα ηλεκτροφόρα μέρη πρέπει να προστατεύονται από περιβλήματα, αποτρέποντας έτσι το άγγιγμά τους. 

Η περίφραξη ή η κάλυψη πρέπει να γίνεται με μεταλλικά δίχτυα ή διάτρητες πλάκες επαρκούς μεταλλικής 

αντοχής και να στερεώνονται με ασφάλεια. 

Άμεση επαφή με ορισμένα μεταλλικά μέρη εγκαταστάσεων που έχουν βρεθεί τυχαία υπό τάση, 

Για να αποφευχθεί ένα τέτοιο ατύχημα, ο εξοπλισμός με γείωση ή γειωμένο τερματικό (π.χ. 

εργαλειομηχανές) πρέπει να είναι γειωμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας. Το 

σύστημα γείωσης πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και οι εργασίες να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένους 

ειδικούς. διείσδυση ρεύματος υψηλής τάσης σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης.  

Ως μέτρο προστασίας στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται βαθμονομημένες 

ασφάλειες ή αυτόματοι διακόπτες και να απαγορεύεται η χρήση χοντρών καλωδίων, καρφιών κ.λπ., αντί 

για βαθμονομημένες ασφάλειες- πρέπει να τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες κοντά σε 

εγκαταστάσεις υψηλής τάσης και να περιφράσσονται οι σχετικοί χώροι, οι δε μαθητές που 

επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις πρέπει να βρίσκονται υπό την αυστηρή επίβλεψη των καθηγητών και 

του εκπροσώπου του χώρου- η τροφοδοσία φορητών ηλεκτρικών συσκευών από το δίκτυο σε χώρους 

με υγρασία ή χώρους με αέρια, σκόνη κ.λπ. και η τροφοδοσία φορητών ηλεκτρικών συσκευών πρέπει 

να γίνεται με τις χαμηλές τάσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας. 

Επιπλέον, ολόκληρη η ηλεκτρική εγκατάσταση και οι εν λόγω συσκευές πρέπει να ελέγχονται τακτικά 

από ειδικευμένο προσωπικό. 
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Οι σταθμοί ενίσχυσης, οι ηλεκτρικές συσκευές και τα μηχανήματα εγκαθίστανται μόνο σε ξηρούς και 

καθαρούς χώρους- απαγορεύεται η τροφοδοσία τους, μέσω προσωρινών διακλαδώσεων, από τον 

πίνακα διανομής. Απαγορεύεται η χρήση μηχανημάτων και συσκευών με ισχύ μεγαλύτερη από εκείνη 

που υποστηρίζεται από το δίκτυο. 

Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε επικίνδυνους χώρους εργασίας του σχολείου, όπου οι μαθητές και 

το προσωπικό του σχολείου θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με αυτές, πρέπει να είναι εφοδιασμένες 

με κανονιστικές μονώσεις και προστατευτικά, καθώς και με τις αντίστοιχες προειδοποιητικές πινακίδες 

(ειδικές για τις εγκαταστάσεις και τον χώρο εργασίας). 

Τα δωμάτια και οι σχολικοί χώροι όπου βρίσκονται ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, γεννήτριες, 

μετασχηματιστές, συσσωρευτές κ.λπ. πρέπει να είναι εφοδιασμένα με υποβλητικές αφίσες, πινακίδες 

και οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια. 

Σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας, λαμβάνονται μέτρα πρώτων βοηθειών ανάλογα με την κατάσταση του 

τραυματία, ως εξής: 

• γρήγορη αποσύνδεση του θύματος από την παροχή ρεύματος, διακόπτοντας το εν λόγω 

κύκλωμα, τηρώντας παράλληλα όλες τις διατάξεις των ισχυόντων κανόνων, διότι εάν το θύμα 

αγγιχτεί από κάποιο άτομο πριν αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος, μπορεί να πάθει 

ηλεκτροπληξία, 

• ο βοηθός πρέπει να χρησιμοποιεί αντικείμενα από στεγνά, ελάχιστα ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά 

(ύφασμα, σχοινιά, ράβδοι, γάντια, ελαστικά πατάκια και μπότες κ.λπ.) και, στην περίπτωση 

εγκαταστάσεων υψηλής τάσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρομονωτικά ελαστικά γάντια 

και μπότες- οι αγωγοί που έχουν πέσει στη γη πρέπει να απομακρύνονται με στεγνό ξύλινο 

κοντάρι και να σπάζουν με χτύπημα από απόσταση με ελάχιστα ηλεκτρικά αγώγιμα 

αντικείμενα, 

• εάν ο τραυματίας είναι αναίσθητος, πρέπει να κληθεί αμέσως γιατρός ή "Διάσωση"- μέχρι την 

άφιξή τους, ο τραυματίας πρέπει να ξαπλώσει σε μια άνετη, ήσυχη θέση, να αφαιρεθούν τα 

ρούχα του για να διευκολυνθεί η αναπνοή και να του δοθεί μια μυρωδιά διαλύματος αμμωνίας- 

εάν ο τραυματίας έχει σταματήσει να αναπνέει ή αναπνέει ανώμαλα, αργά ή σπασμωδικά, 

πρέπει να του χορηγηθεί αμέσως τεχνητή αναπνοή. 

Κατά την ανάνηψη του τραυματία, κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο. Εάν αφαιρεθεί το ρεύμα και 

αρχίσει η τεχνητή αναπνοή αμέσως μετά την ηλεκτροπληξία, η ανάνηψη είναι συχνά επιτυχής. Γι' αυτό 

πρέπει να παρέχονται πρώτες βοήθειες χωρίς καθυστέρηση στον τόπο του ατυχήματος. 
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Πριν από την έναρξη των πειραμάτων 

Τα πειράματα που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα σε τάσεις που μπορεί να είναι επικίνδυνες θα 

πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο καθηγητή, ενδεχομένως με τη βοήθεια ενός 

εργαστηριακού βοηθού που είναι εξοικειωμένος με τις εργαστηριακές εργασίες και τους κανόνες 

επαγγελματικής ασφάλειας: 

• το σχέδιο διεξαγωγής των πειραμάτων θα καθοριστεί εκ των προτέρων και το προσωπικό θα 

εκπαιδευτεί εκ των προτέρων, 

• όλα τα περιττά αντικείμενα πρέπει να απομακρύνονται από τον πειραματικό χώρο, 

• το δάπεδο γύρω από το χώρο διεξαγωγής των πειραμάτων πρέπει να είναι στεγνό ή να 

καλύπτεται με μονωτικό στρώμα, 

• ο πάγκος εργασίας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος ώστε να επιτρέπει την τοποθέτηση όλων 

των συσκευών σε καλές συνθήκες, 

• η τροφοδοσία του δικτύου πρέπει να γίνεται από πίνακα με βαθμονομημένες ασφάλειες ή 

αυτόματους διακόπτες- όταν χρησιμοποιείται πρίζα, πρέπει να ελέγχεται εκ των προτέρων και 

να ασφαλίζεται με ασφάλειες, 

• τα μεταλλικά μέρη των συσκευών που θα μπορούσαν κατά λάθος να βρεθούν υπό τάση πρέπει 

να γειώνονται, 

• οι συνδέσεις μεταξύ των μερών του πειράματος πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω καλώς 

μονωμένων καλωδίων που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και είναι κατάλληλα για τις τάσεις 

που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω πείραμα, 

• τα εργαλεία εργασίας (κατσαβίδι, πένσα κ.λπ.) πρέπει να διαθέτουν μονωτικές λαβές ανθεκτικές 

στις τάσεις που υπάρχουν στην εγκατάσταση, 

• στα κυκλώματα παρεμβάλλονται συσκευές μέτρησης για τον έλεγχο της τάσης και του ρεύματος, 

• η εγκατάσταση ή οποιαδήποτε τροποποίηση της υφιστάμενης εγκατάστασης και η τοποθέτηση 

ή αφαίρεση οργάνων μέτρησης από το κύκλωμα πρέπει να πραγματοποιείται με ολόκληρη τη 

συσκευή απενεργοποιημένη, 

• πριν από τη σύνδεση της εγκατάστασης με την παροχή ρεύματος, πρέπει να γίνεται ένας τελικός 

γενικός έλεγχος της συσκευής, των συνδέσεων, της μόνωσης κ.λπ., 

• για την τροφοδοσία ρεύματος θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιείται ειδικός διακόπτης 

στην εγκατάσταση- πρέπει να είναι δυνατή η εύκολη αποσύνδεση της εγκατάστασης με μία 

μόνο πράξη, 

• εάν εργάζονται με επικίνδυνες τάσεις, πρέπει να τοποθετείται στον πάγκο εργασίας σε εμφανές 
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σημείο προειδοποιητική πινακίδα που να προειδοποιεί για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και να 

εμποδίζεται η προσέγγιση των μαθητών. 

 

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των πειραμάτων: 

• στο τραπέζι εργασίας δεν πρέπει να βρίσκεται κανένα αντικείμενο εκτός από τα μέρη του 

πειράματος, το οποίο θα μπορούσε να τραβήξει κατά λάθος τις συνδέσεις της συνδεσμολογίας 

ή να έρθει σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη, 

• όσοι εκτελούν τα πειράματα πρέπει να φορούν κατάλληλο ρουχισμό (στενή εφαρμογή, με καλά 

στερεωμένα μανίκια), κατά προτίμηση εργαστηριακές ποδιές, 

• απαγορεύεται να εγκαταλείπετε ή να αφήνετε τη συνδεσμολογία τάσης χωρίς επίβλεψη, 

• συνιστάται, όταν η εγκατάσταση βρίσκεται υπό τάση, όλες οι λειτουργίες να εκτελούνται με το 

ένα χέρι, 

• κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, απαγορεύεται η επαφή με μη μονωμένα μέρη (αλλαγή 

συνδέσεων, επαφή με λαμπτήρες, παρεμβολή συσκευών μέτρησης), 

• για να αποφευχθούν ατυχήματα μετά την ολοκλήρωση των πειραμάτων, η εγκατάσταση πρέπει 

να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος- κάθε εργασία στην ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει 

να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο και οι εργασίες πρέπει να είναι οριστικές. 
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Εισαγωγή στη ρομποτική 

 

Τι είναι η ρομποτική; 

Ο τομέας της ρομποτικής έχει εξελιχθεί επί πολλές εκατοντάδες χρόνια, χωρίς να αναφέρεται η 

λέξη ρομπότ μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα [1]. Η λέξη "ρομπότ" έχει λογοτεχνική προέλευση: το 

θεατρικό έργο "Rossum's Universal Robots" (RUR) του Τσέχου συγγραφέα Karel Čapek. Στο έργο αυτό, 

ανθρωπόμορφα αυτόματα, που τίθενται σε λειτουργία από τους ανθρώπους, επαναστατούν τελικά 

εναντίον τους. Η λέξη "ρομπότ" προέρχεται από τη σλαβική γλώσσα: "robota" σημαίνει αναγκαστική 

σκληρή εργασία[2]. 

Η αρχαία γραμματεία είναι γεμάτη από αναφορές σε τεχνητούς ανθρώπους. Τα κινούμενα 

αγάλματα καταγράφηκαν για πρώτη φορά από ιερείς του Άμμωνος γύρω στο 1100 π.Χ. στην αρχαία 

Αίγυπτο[3]. 

Ο Έλληνας εφευρέτης Φίλων του Βυζαντίου, ο οποίος πέθανε γύρω στο 220 π.Χ., ήταν γνωστός 

ως Mechanicus λόγω των εντυπωσιακών ικανοτήτων του στη μηχανική. Στο βιβλίο του "Compendium of 

Mechanics" υπάρχει η περιγραφή ενός θηλυκού ρομπότ. Το ρομπότ μπορούσε να αναμειγνύει νερό και 

κρασί για να φτιάξει ένα ποτό, όταν ένα κύπελλο τοποθετούνταν σε ένα από τα χέρια της. [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 Η αυτόματη υπηρέτρια του Φίλωνα του Βυζαντίου. Φωτογραφία : Αυγούστα Στυλιανού Καλλιτέχνης Από την 

έκθεση "Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία" στο Κέντρο Ευαγόρα & Καθλίν Λανίτη στον χαρουπόμυλο Λεμεσού - Αντίγραφα και 

ανακατασκευές από τον καθηγητή Κώστα Κοτσανά και τους μαθητές του[4]. 
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Το ρομπότ του Λεονάρντο, ή μηχανικός ιππότης του Λεονάρντο, ήταν ένα ανθρωποειδές 

αυτόματο που σχεδίασε και πιθανώς κατασκεύασε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι γύρω στο έτος 1495[5]. 

Ολόκληρο το ρομποτικό σύστημα λειτουργούσε με μια σειρά από τροχαλίες και καλώδια. Μια άλλη 

εφεύρεση του Λεονάρντο ήταν ένα λιοντάρι που παρουσιάστηκε ως δώρο στον βασιλιά Φραγκίσκο Α΄ 

της Γαλλίας το 1515. Το λιοντάρι μπορούσε να περπατάει μόνο του και μπορούσε να παρουσιάζει τα 

μπουκέτα από κρίνα και λουλούδια από το στήθος του όταν σταματούσε. Αναδημιουργήθηκε το 2009[3]. 

 

Εικόνα 2 Αναπαράσταση και σκίτσο του μηχανικού ιππότη του Λεονάρντο[6] 

 

Ο Joseph Jacquard (1752-1834) εφηύρε το 1801 έναν αργαλειό που χρησιμοποιούσε μια σειρά 

από διάτρητες κάρτες για τον έλεγχο της επανάληψης των μοτίβων που χρησιμοποιούνταν για την 

ύφανση υφασμάτων και χαλιών. Το σύστημα καρτών του Jacquard προσαρμόστηκε αργότερα από τον 

Charles Babbage στις αρχές του 19ου αιώνα στη Βρετανία για τη δημιουργία μιας αυτόματης 

αριθμομηχανής, οι αρχές της οποίας οδήγησαν αργότερα στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και του προγραμματισμού τους. 

 Η ρομποτική είναι η τομή της επιστήμης, της μηχανικής και της τεχνολογίας που παράγει 

μηχανές, τα λεγόμενα ρομπότ, οι οποίες υποκαθιστούν (ή αναπαράγουν) τις ανθρώπινες ενέργειες[7]. 
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Ανάπτυξη ρομπότ 

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στόχος είναι η αυτοματοποίηση του χειρισμού των 

ραδιενεργών υλικών. Έτσι, το 1947, ένας ηλεκτρικά χειριζόμενος χειριστής για το χειρισμό ραδιενεργών 

υλικών εφαρμόστηκε σε πυρηνικά εργαστήρια στη Γαλλία και αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες [8]. 

Αργότερα, το 1948, αναπτύχθηκε ο τηλεχειριζόμενος χειριστής μέσω τηλεπικοινωνιακού συστήματος[9]. 

Το 1954, ο George Devol σχεδίασε έναν προγραμματιζόμενο χειριστή. Το 1956 υπέβαλε αίτηση για 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και το 1961 έλαβε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με αριθμό 2988237. 

Επίσης, το 1956, ο Devol γνώρισε τον Joseph Engelberger, δημιουργώντας μια στενή φιλία μεταξύ των 

δύο, με αποτέλεσμα την ίδρυση της Unimation Inc.  Το πρώτο ρομπότ, το UNIMATE, παράγεται από την 

Unimation το 1961. Αυτό το υδραυλικό ρομπότ εγκαθίσταται στη General Motors για να βοηθήσει στη 

διαδικασία χύτευσης.  

 

 

Εικόνα 3 Ο μηχανικός βραχίονας Unimate[10] 

 

Τα ρομπότ είχαν εμφανιστεί μόλις πρόσφατα και το ενδιαφέρον της αγοράς γι' αυτά ήταν μικρό. 

Οι Ιάπωνες ήταν από τους πρώτους που ενδιαφέρθηκαν για αυτόν τον σχετικά νέο τομέα. Το 1967 ο J. 

Engelberger προσκαλείται στο Τόκιο για να δώσει διάφορες διαλέξεις για το ρομπότ Unimate. Λίγο 

αργότερα, το 1968, η εταιρεία General Motors θέτει σε λειτουργία την πρώτη ρομποτική γραμμή για τη 

συγκόλληση σημείων των αυτοκινήτων "Vega" στο Lordtown. Η γραμμή αυτή περιελάβανε 32 ρομπότ. 

Την ίδια χρονιά, η Kavasaky Heavy Industries, αγοράζει την άδεια χρήσης από την Unimmation Inc, και 

ένα χρόνο αργότερα εγκαθιστά τα πρώτα ρομπότ στη Nissan Motors. Αυτό σηματοδοτεί την εποχή που 

τα ρομπότ αρχίζουν να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών 

παραγωγής, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας [8]. 
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Το 1971 ιδρύεται η Japan Industrial Robot Association (AJIR) και επίσης τη χρονιά αυτή 

αναπτύσσεται ο βραχίονας Stanford Arm στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ από τον καθηγητή Viktor 

Scheinman. Δύο χρόνια αργότερα αναπτύσσεται στο Στάνφορντ η γλώσσα προγραμματισμού WAVE 

για ρομπότ. 

Το 1974, η εταιρεία Milacron του Σινσινάτι παρουσιάζει το ρομπότ που ελέγχεται από 

υπολογιστή. Ονομάζεται "The Tomorrow Tool (T3)". Η σουηδική εταιρεία ASEA παράγει το πρώτο 

ηλεκτροκίνητο βιομηχανικό ρομπότ, το IRB 6, το 1974 και το βιομηχανικό ρομπότ IRB 60 το 1975.  

 

 

Σχήμα 4 Το ASEA IRb 6[11] 

 

Επίσης, το 1975, ιδρύεται το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ρομποτικής (IRA). Από το 1977 όλα τα 

ρομπότ του ASEA ελέγχονται από μικροϋπολογιστές. Ένα χρόνο αργότερα, η Unimation παρουσιάζει 

το ρομπότ PUMA (Programmable Universal Machine for Assembly), βασισμένο σε σχέδιο της General 

Motors. 
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Σχήμα 5 Προγραμματιζόμενη καθολική μηχανή συναρμολόγησης (PUMA) 200[12] 

 

Το 1979 το ρομπότ SCARA (Selective Compliance Arm for Robotic Assembly) αναπτύσσεται 

από τον καθηγητή Makino του Πανεπιστημίου Yamanashi στην Ιαπωνία. Το 1982 η ιαπωνική Fanuc και 

η General Motors δημιουργούν την GM Fanuc για την πώληση ρομπότ στη Βόρεια Αμερική. Το 1983 

ιδρύθηκε η αμερικανική εταιρεία ADEPT, η οποία εισήγαγε τους κινητήρες "άμεσης κίνησης", κινητήρες 

που δεν απαιτούν πρόσθετη μηχανική μετάδοση για τη μετάδοση της κίνησης [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6 Ένα από τα πρώτα πρωτότυπα του ρομπότ SCARA, σχεδιασμένο από τον καθηγητή Hiroshi Makino Η εικόνα 

διατίθεται με άδεια χρήσης: CC BY 4.0. 
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 Το 1986 το υποβρύχιο ρομπότ Jason Jr εξερευνά το ναυάγιο του Τιτανικού, που είχε βρεθεί ένα 

χρόνο νωρίτερα από τον Δρ Robert Barnard [9]. 

 

Εικόνα 7 Jason Junior, ένα μικρό τηλεχειριζόμενο όχημα (ROV) που εξερευνά το ράφι του Τιτανικού [13] 
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Ρομπότ στη βιομηχανία 

Τα εργοστασιακά ρομπότ έχουν αναλάβει μέγιστες ευθύνες που απαιτούν επιπλέον βαθμό 

ακρίβειας, υψηλή ταχύτητα και υπομονή. Η παραγωγή με ρομπότ έχει επιταχύνει τη διαδικασία 

κατασκευής. Στο εργοστάσιο της Fanuc στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, τα ρομπότ των εγκαταστάσεων 

παραγωγής κατασκευάζουν άλλα ρομπότ κάτω από την επίβλεψη 4 ατόμων σε κάθε βάρδια. Στις Κάτω 

Χώρες, η Philips, ένα εργοστάσιο που παράγει ξυραφάκια με ηλεκτρικό ρεύμα απασχολεί περισσότερα 

ρομπότ από ανθρώπους μέσω μιας αναλογίας περίπου 14 προς 1. Ένα άλλο παράδειγμα, ο παραγωγός 

ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, η Canon, άρχισε να μειώνει την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης 

σε πολλά εργοστάσιά της το 2013[14]. 

Διαλογή, συσκευασία και παλετοποίηση 

Η συλλογή, η συσκευασία και η παλετοποίηση είναι εργασίες που πρέπει να εκτελούνται με 

ακρίβεια Η χειροκίνητη εκτέλεση αυτών των εργασιών μπορεί να είναι κουραστική, επίπονη και 

επιπλέον χρονοβόρα. Σε αυτού του είδους τις εφαρμογές τα ρομπότ χρησιμοποιούνται ευρέως στη 

βιομηχανία και ο γενικός όρος για αυτά τα ρομπότ είναι τα ρομπότ παλετοποίησης. 

Η χρήση βιομηχανικών ρομπότ στη συλλογή, συσκευασία και παλετοποίηση συνεπάγεται τη 

μεταφορά υλικού, τη φόρτωση και την εκφόρτωση των μηχανημάτων, των παλετών και άλλων 

συστημάτων αποθήκευσης. Κατά την εκτέλεση εργασιών μεταφοράς υλικού, τα ρομπότ μετακινούν 

υλικά ή μέρη μιας μηχανής από το ένα σημείο στο άλλο. Οι περισσότερες από αυτές τις εργασίες είναι 

συγκριτικά εύκολες και απαιτούν από τα εργοστασιακά ρομπότ μόνο να συλλέγουν εξαρτήματα 

μηχανών από έναν μεταφορέα και να τα τοποθετούν σε έναν άλλο[14].  

 

 

Σχήμα 8 Ρομπότ παλετοποίησης [15] 
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Συγκόλληση 

Μια από τις πιο συνηθισμένες και δύσκολες εργασίες σε μια μονάδα παραγωγής είναι η 

συγκόλληση και η συγκόλληση. Υπολογίζεται ότι περίπου το 29% των ρομπότ που χρησιμοποιούνται 

στην παραγωγή είναι συγκολλητές[16]. 

Τα ρομπότ συγκόλλησης προσφέρουν αποδοτικότητα, εμβέλεια, ταχύτητα, χωρητικότητα 

φορτίου και βελτιωμένη απόδοση για τη συγκόλληση εξαρτημάτων όλων των σχημάτων και μεγεθών και 

υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα ευφυών λειτουργιών, όπως η έτοιμη προς χρήση ρομποτική όραση και 

η αποφυγή συγκρούσεων[16]. 

Η συγκόλληση είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται στη μη αποσπώμενη συναρμολόγηση- 

η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται ευρέως. Οι ηλεκτροσυγκολλητές εργάζονται σε ένα ιδιαίτερα τοξικό 

περιβάλλον και, συνεπώς, η ενσωμάτωση ρομπότ στις εργασίες συγκόλλησης έχει πολλά 

πλεονεκτήματα και συγκεκριμένα: 

• διευκόλυνση της εργασίας των ηλεκτροσυγκολλητών, απαλλάσσοντάς τους από το 

δυσμενές περιβάλλον (θερμότητα, τοξικές αναθυμιάσεις, ακτινοβολία που εκπέμπει η 

διαδικασία αυτή) 

• βελτιωμένες εργασίες συγκόλλησης (ομοιογενείς ραφές, πιο ακριβείς συγκολλήσεις) 

 

Σχήμα 9 Ρομπότ ABB που εκτελεί εργασία συγκόλλησης[16] 

 

Συναρμολόγηση και επιθεώρηση 

Η άλλη χρήση των ρομπότ παραγωγής εντός του συστήματος παραγωγής είναι η 

συναρμολόγηση και η επιθεώρηση. Η χρήση των ρομπότ της μονάδας παραγωγής εντός της γραμμής 

συνάντησης προβλέπεται να αυξηθεί. Επειδή ο εξοπλισμός μπορεί να προγραμματιστεί, η πρωταρχική 
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μέθοδος στη γραμμή συναρμολόγησης είναι η διεύρυνση μοναδικών ειδών ενός προϊόντος σε παρτίδες, 

ενώ τροποποιείται το ρομποτικό λογισμικό μετά από κάθε παρτίδα[14]. 

 

 

Εικόνα 10 Ρομπότ συναρμολόγησης σε εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων[17] 

 

Τα ρομπότ συναρμολόγησης χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές διαδικασίες και έχουν τη 

δυνατότητα να επεκτείνουν την παραγωγή στη μεταποιητική βιομηχανία. Τα ρομπότ γραμμής 

συναρμολόγησης μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ταχύτητα και τη συνέπεια της παραγωγής. 

Επίσης, απαλλάσσουν τους εργαζόμενους από την κουραστική και βαρετή εργασία στη γραμμή 

συναρμολόγησης. 

Τα εργαλεία στο άκρο του βραχίονα μπορούν να προσαρμοστούν για κάθε ρομπότ 

συναρμολόγησης ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κατασκευής. Μπορούν επίσης να 

ενσωματωθούν πρόσθετες επιλογές όπως η ρομποτική όραση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

και της ακρίβειας της ευθυγράμμισης των εξαρτημάτων ή της σήμανσης ταξινόμησης. 
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Εικόνα 11 Συναρμολόγηση πλακέτας κυκλώματος FANUC SR-3iA[18] 

 

Τα ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανική επιθεώρηση επειδή μπορούν να 

προσεγγίσουν μικρούς χώρους, επικίνδυνα μέρη ή μέρη με επικίνδυνη ατμόσφαιρα. Για παράδειγμα, το 

ρομπότ EXR-2 της Energy Robotics μπορεί να λειτουργήσει σε δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα που 

απαιτούν πιστοποίηση ATEX/IECEx Zone 1. Καταγράφει δεδομένα υψηλής ποιότητας μέσω 

προηγμένης οπτικοακουστικής επιθεώρησης, ανίχνευσης μοτίβων θερμότητας και έγκαιρης ανίχνευσης 

διαρροών αερίου [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 12 Ρομπότ επιθεώρησης RXR-2 

Ζωγραφική 

Η βαφή είναι μία από τις διεργασίες που συμβάλλουν στο φινίρισμα των επιφανειών και είναι 

παρούσα σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας, αλλά κυρίως στη βιομηχανία κατασκευής 

μηχανημάτων. Οι συνθήκες εργασίας των ελαιοχρωματιστών είναι δύσκολες, λόγω των δύσκολων 

θέσεων εργασίας και των κινήσεων που απαιτούνται για την επίτευξη της υψηλότερης ποιότητας 

επίστρωσης. Το περιβάλλον δεν είναι επίσης ευνοϊκό. Ως εκ τούτου, επισημαίνονται τα ακόλουθα 

πλεονεκτήματα στις ρομποτικές εργασίες βαφής. 
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• διευκόλυνση της δράσης των ελαιοχρωματιστών μειώνοντας την προσπάθειά τους και 

προστατεύοντάς τους από το τοξικό ή και εκρηκτικό περιβάλλον  

• βελτίωση των εργασιών βαφής με την εναπόθεση ομοιόμορφου στρώματος χρώματος σε 

ολόκληρη την επιθυμητή επιφάνεια, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για μεταγενέστερες διορθώσεις 

• επίτευξη ορισμένης εξοικονόμησης χρώματος, η οποία μπορεί να μειώσει τον όγκο του 

χρώματος που σπαταλιέται στα εργαστήρια ή στα βαφεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13 Εφαρμογές των ρομπότ στη ζωγραφική [20] 
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Ρομπότ γύρω μας 

Ιατρικά ρομπότ 

Η ικανότητα των ρομπότ να λειτουργούν με μεγάλη ακρίβεια έχει δώσει στην ιατρική βιομηχανία 

την ελπίδα ότι μια μέρα τα ρομπότ θα χρησιμοποιηθούν στο χειρουργείο. Τα ρομπότ όχι μόνο είναι 

ικανά για πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι ευαίσθητα σε ανθρώπινους 

παράγοντες, όπως το τρέμουλο και το φτέρνισμα, που είναι ανεπιθύμητα στο χειρουργείο. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα των ρομπότ στην ιατρική είναι η δυνατότητα εκτέλεσης χειρουργικών 

επεμβάσεων με πολύ μικρές τομές, με αποτέλεσμα ελάχιστο ουλώδη ιστό και δραστικά μειωμένο χρόνο 

ανάρρωσης. Η δημοτικότητα αυτών των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών επεμβάσεων (MISP) 

επέτρεψε την ενσωμάτωση των ρομπότ στην ενδοσκοπική χειρουργική. 

Τα ρομποτικά χειρουργικά συστήματα επιτρέπουν στους γιατρούς να κάθονται σε μια κονσόλα, 

χειριζόμενοι την κάμερα και τα χειρουργικά εργαλεία με την κίνηση joysticks, παρόμοια με αυτά που 

χρησιμοποιούνται στα βιντεοπαιχνίδια. Χρησιμοποιώντας το ίδιο τηλεχειριζόμενο ρομπότ, η 

χειρουργική έχει επεκταθεί στην καρδιοχειρουργική.  

 

Εικόνα 14 Χειρουργικό ρομπότ Robodoc [21] 

 

Το ανθρωποειδές ρομπότ 

Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι ρομπότ που μπορούν να εκτελούν τη 

συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπινων κινήσεων, να προσαρμόζονται σε περίπλοκα περιβάλλοντα 

και να εκτελούν αποστολές που μοιάζουν με ανθρώπινες, λόγω του ανθρωποειδούς σχήματος του 

σώματός τους. Η Ιαπωνία είναι ο ηγέτης στην έρευνα για τα ανθρωποειδή ρομπότ εκτός από την προ 

του χρόνου δεκαετία του 2000, και τώρα μελετώνται εντατικά σχεδόν παντού στον κόσμο. Το παλαιότερο 
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ακαδημαϊκά δηλωμένο ανθρωποειδές είναι το WABOT-1 (WAseda roBOT-1) του Kato που οργιάζει στο 

Πανεπιστήμιο Waseda της Ιαπωνίας. Το ανθρωποειδές είναι γενναιόδωρο στο περπάτημα, την 

αναγνώριση πραγμάτων και το χειρισμό. Το βάδισμα ήταν "οιονεί στατικό", δηλαδή μια σταθερή κίνηση 

βάδισης που διατηρεί σταθερά το σύνολο, ολόκληρο το κέντρο βάρους εντός του υποστηρικτικού 

πολυγώνου που σχηματίζεται ως εξωτερικό περίγραμμα του ποδιού (των ποδιών) που ακουμπά στο 

έδαφος. Αν και μπορούσε να εκτελεί μόνο βιαστικές κινήσεις, είναι συναρπαστικό ότι ένα τέτοιο 

φινίρισμα ανθρωποειδούς ρομπότ είχε ήδη αναπτυχθεί πριν από 40 χρόνια.   

 

 

Εικόνα 15 Ανθρωποειδές ρομπότ ASIMO 

 

Δύο πολύ δημοφιλή ρομποτικά παιχνίδια κυκλοφόρησαν στην αγορά το 1998. Το "Furby" 

προσφέρθηκε για πρώτη φορά από την Tiger Electronics και ανέβηκε αμέσως στην κορυφή της αγοράς 

των χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών το 1998.  

Το Furby χρησιμοποιούσε διάφορους αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένου του ήχου, για να 

ανταποκρίνεται στο περιβάλλον του. Μπορεί να πει πάνω από 800 λέξεις στα αγγλικά και πολύ 

περισσότερες στη δική του γλώσσα "Furbish". Η Lego παρουσίασε τη σειρά ρομποτικών παιχνιδιών 

της, Lego MINDSTORMS, την ίδια χρονιά. Λόγω της σημασίας του στην εκπαίδευση των μαθητών 

σχετικά με τη χρήση αισθητήρων και ενεργοποιητών για τον προγραμματισμό ρομπότ, αυτά τα 

μεταβαλλόμενα παιχνίδια κέρδισαν γρήγορα τη θέση τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το 1999, η 

Sony παρουσίασε ένα ρομποτικό κατοικίδιο με την ονομασία AIBO. 

 Η Honda άρχισε να εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα για τη δημιουργία ρομπότ που θα 

μπορούσαν να επικοινωνούν με τους ανθρώπους το 1986. Ονόμασαν τα ανθρωποειδή ρομπότ τους 

ASIMO και P3 το 2000, και ο ASIMO χτύπησε το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 

2002 για να σηματοδοτήσει την 25η επέτειο της Honda στο NYSE. Τα ρομπότ έχουν χρησιμοποιηθεί σε 

πολλά σενάρια στο Χόλιγουντ σε σταθερή βάση όλα αυτά τα χρόνια [1]. 
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Ρομπότ εξυπηρέτησης 

Τα ρομπότ υπηρεσιών είναι μηχανές που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή και εκτελούν 

υπηρεσίες. Λειτουργώντας ημι- ή πλήρως αυτόματα, φροντίζουν για την ευημερία των ανθρώπων. 

Γίνεται διάκριση μεταξύ ιδιωτικών ρομπότ υπηρεσιών και επαγγελματικών ρομπότ υπηρεσιών. Όλοι οι 

τύποι τεχνικά εξελιγμένων ρομπότ χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Αυτά αποτελούνται κυρίως από 

ηλεκτρικές σκούπες, σφουγγαρίστρες δαπέδου και οικιακές χορτοκοπτικές μηχανές. Τα ανθρωποειδή 

ρομπότ, τα οποία, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται ήδη συστηματικά στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης, χρησιμοποιούνται πλέον σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών[22]. 

Τα ρομπότ επαγγελματικής εξυπηρέτησης που έχουν σχεδιαστεί για να ασχολούνται με τους 

πελάτες είναι γνωστά ως ρομπότ εξυπηρέτησης πελατών. Τόσο οι ανθρωποειδείς όσο και οι μη 

ανθρωποειδείς εκδόσεις αυτών των ρομπότ αυτοματοποιούν πολλές από τις πιο θεμελιώδεις 

δραστηριότητες εξυπηρέτησης πελατών. Η αξία τους προέρχεται από την εξοικονόμηση εργασίας, την 

αποδοτικότητα και τον χρόνο λειτουργίας. 

Η πλειονότητα των ρομπότ εξυπηρέτησης πελατών χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους 

πελάτες να εντοπίσουν ένα αντικείμενο ή να ολοκληρώσουν μια εργασία. Χρησιμοποιούνται στον τομέα 

της φιλοξενίας καθώς και στον τομέα του λιανικού εμπορίου για να κατευθύνουν τους πελάτες σε ένα 

κατάστημα. Ρομπότ που παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να δει κανείς σε τράπεζες, 

καταστήματα, κέντρα οικογενειακής ψυχαγωγίας και άλλες εγκαταστάσεις. 

 

Εικόνα 16 Ρομπότ εξυπηρέτησης πελατών [23] 
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Τα αγροτικά ρομπότ θα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε όλες τις πτυχές των 

γεωργικών εργασιών, καθώς η ζήτηση αυξάνεται. Αυτά τα ρομπότ υπηρεσιών θα συγκομίζουν 

καλλιέργειες, θα φυτεύουν σπόρους, θα κλαδεύουν τα υπάρχοντα φυτά και δέντρα και θα ψεκάζουν για 

την καταπολέμηση των ζιζανίων χρησιμοποιώντας αισθητήρες αιχμής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17 Γεωργικό ρομπότ[24] 

 

Αν και ιστορικά ήταν εντάσεως εργασίας και με ελάχιστους έως καθόλου αυτοματισμούς, ο 

κατασκευαστικός κλάδος αρχίζει να αλλάζει σημαντικά. Οι ρομποτικές κατασκευές βρίσκονται ακόμη 

σε νηπιακό στάδιο. Η τρισδιάστατη εκτύπωση ογκωδών κτιρίων με τη χρήση ρομποτικού βραχίονα και 

οι διαδικασίες προσθετικής κατασκευής είναι δύο νέες εφαρμογές για τα ρομπότ κατασκευών. 
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Σχήμα 18 Ρομπότ κατασκευών [24] 
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Εκτύπωση 3D 

 

 

Εισαγωγή 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση ή προσθετική κατασκευή, δημιουργεί φυσικά αντικείμενα από μια 

γεωμετρική αναπαράσταση με διαδοχική προσθήκη υλικών [18]. Η τρισδιάστατη εκτύπωση 

αναδεικνύεται σε τεχνολογία που επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα νέων εφαρμογών. Η προσθετική κατασκευή 

(AM), κοινώς γνωστή ως τρισδιάστατη εκτύπωση, μπορεί να οριστεί ως η "διαδικασία σύνδεσης υλικών 

για την κατασκευή εξαρτημάτων από δεδομένα τρισδιάστατου μοντέλου, συνήθως στρώμα προς 

στρώμα, σε αντίθεση με τις μεθοδολογίες αφαιρετικής κατασκευής και διαμορφωτικής κατασκευής" στο 

πρότυπο 52900:2015 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO)/Αμερικανικής Εταιρείας Δοκιμών 

και Υλικών (ASTM) [19]. 

Υπάρχουν τρεις ευρείς τύποι τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης: πυροσυσσωμάτωση, τήξη και 

στερεολιθογραφία. 

• Η πυροσυσσωμάτωση, η οποία ονομάζεται επίσης "φρίττωση", είναι η διαδικασία 

σχηματισμού μιας στερεάς μάζας υλικού μέσω θερμότητας και πίεσης χωρίς να λιώνει σε 

σημείο υγροποίησης. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα άτομα των υλικών που διαχέονται 

πέρα από τα όρια των σωματιδίων και συγχωνεύονται σε ένα κομμάτι. Η πυροσυσσωμάτωση 

εμφανίζεται φυσικά στα ορυκτά κοιτάσματα και χρησιμοποιείται ως διαδικασία κατασκευής 

υλικών, συμπεριλαμβανομένων των κεραμικών, των μετάλλων και των πλαστικών[20]. 

• Οι μέθοδοι τήξης της τρισδιάστατης εκτύπωσης περιλαμβάνουν τη σύντηξη σε κλίνη σκόνης, 

την τήξη με δέσμη ηλεκτρονίων και την άμεση εναπόθεση ενέργειας, οι οποίες χρησιμοποιούν 

λέιζερ, ηλεκτρικά τόξα ή δέσμες ηλεκτρονίων για την εκτύπωση αντικειμένων με τήξη των υλικών 

σε υψηλές θερμοκρασίες [21]. 

• Η στερεολιθογραφία ανήκει σε μια οικογένεια τεχνολογιών προσθετικής κατασκευής που είναι 

γνωστή ως φωτοπολυμερισμός σε δοχείο, κοινώς γνωστή ως τρισδιάστατη εκτύπωση ρητίνης. 

Όλες αυτές οι μηχανές βασίζονται στην ίδια αρχή, χρησιμοποιώντας μια πηγή φωτός -ένα λέιζερ 

ή έναν προβολέα- για τη σκλήρυνση υγρής ρητίνης σε σκληρυσμένο πλαστικό[22]. 
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Τύποι 3D εκτύπωσης 

Οι διαδικασίες τρισδιάστατης εκτύπωσης, γνωστές και ως προσθετική κατασκευή, έχουν 

κατηγοριοποιηθεί σε επτά ομάδες από το ISO/ASTM 52900 προσθετική κατασκευή - γενικές αρχές - 

ορολογία. Όλες οι μορφές τρισδιάστατης εκτύπωσης εμπίπτουν σε έναν από τους ακόλουθους 

τύπους[23]: 

• Binder Jetting 

• Άμεση εναπόθεση ενέργειας 

• Εξώθηση υλικού 

• Εκτόξευση υλικού 

• Σύντηξη κρεβατιού σε σκόνη 

• Επικάλυψη φύλλων 

• ΦΠΑ Πολυμερισμός 

Εκτόξευση συνθετικού υλικού 

Η τεχνική εκτόξευσης συνδετικού υλικού (BJ) αποτελείται από μια κεφαλή εκτύπωσης που 

ψεκάζει επιλεκτικά ένα συνδετικό υλικό σε διαδοχικά στρώματα σκόνης (Gebhardt et al., 2019; 

Mostafaei et al., 2021). Αρχικά, ένα στρώμα σκόνης τοποθετείται σε μια πλατφόρμα κατασκευής 

δημιουργώντας την "κλίνη σκόνης", πάνω στην οποία μια κεφαλή εκτύπωσης inkjet πολλαπλών 

ακροφυσίων εκτοξεύει επιλεκτικά ένα διάλυμα συνδετικού υλικού στο σχήμα κάθε στρώματος 

εκτύπωσης. Στη συνέχεια, τοποθετείται ένα άλλο στρώμα σκόνης και επ' αυτού εκτοξεύεται ένα επόμενο 

στρώμα συνδετικού υλικού[24]. Η εκτόξευση συνδετικού υλικού εφευρέθηκε για πρώτη φορά και 

κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1989 από τον Sachs στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της 

Μασαχουσέτης (MIT). 
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Σε μια διαδικασία εκτόξευσης συνδετικού υλικού, τα σταγονίδια συνδετικού υλικού που ρέουν 

από μια κεφαλή εκτύπωσης δεσμεύουν επιλεκτικά περιοχές διαδοχικών στρωμάτων σκόνης για να 

κατασκευάσουν σταδιακά ένα εξάρτημα καθορισμένης γεωμετρίας. Αντί να εφαρμόζεται μελάνι σε ένα 

φύλλο χαρτιού για τη δημιουργία ενός δισδιάστατου σχεδίου, οι διαδικασίες τρισδιάστατης εκτύπωσης 

με εκτόξευση συνδετικού υλικού λειτουργούν με μια τρισδιάστατη προσέγγιση κλίνης σκόνης, 

συνδέοντας επιλεκτικά και με ακρίβεια μεμονωμένα στρώματα σκόνης μεταξύ τους για τη δημιουργία 

ενός τρισδιάστατου προϊόντος[25]. 
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Ο εκτυπωτής DM P2500 της Digital Metal χρησιμοποιεί τεχνολογία εκτόξευσης μεταλλικού 

συνδετικού υλικού υψηλής ακρίβειας, επιτρέποντας μεγαλύτερη ακρίβεια και υψηλότερη ανάλυση. Αυτό 

μηχάνημα έχει όγκο δόμησης (χωρίς κλίμακα) 203 x 180 x 69 mm, είναι δυνατή η ένθεση πολλών 

εξαρτημάτων σε μία πλατφόρμα δόμησης - χωρίς να απαιτούνται δομές στήριξης. Η σκόνη που 

περισσεύει είναι επίσης σχεδόν 100% επαναχρησιμοποιήσιμη, γεγονός που μειώνει σημαντικά τα 

απόβλητα. Καθώς η μηχανή λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου, οι περιπτώσεις στρέβλωσης και 

συρρίκνωσης κατά τη διαδικασία εκτύπωσης είναι αρκετά σπάνιες, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερο 

ποσοστό απορριμμάτων[26]. 

 

Κατευθυνόμενη εναπόθεση ενέργειας 

Η Κατευθυνόμενη Ενεργειακή Εναπόθεση (DED) επιτρέπει τη δημιουργία αντικειμένων με την 

τήξη του υλικού (που χρησιμοποιείται συχνότερα για μέταλλα όπως το τιτάνιο, το αλουμίνιο, ο 

ανοξείδωτος χάλυβας ή ο χαλκός) σε σκόνη ή ως σύρμα με μια εστιασμένη πηγή ενέργειας, καθώς 

εναποτίθεται από ένα ακροφύσιο σε μια επιφάνεια [27]. 

Οι μηχανές DED χρησιμοποιούν συνήθως ένα ακροφύσιο που είναι τοποθετημένο σε έναν βραχίονα 

πολλαπλών αξόνων, ο οποίος μπορεί να κινείται προς πολλαπλές κατευθύνσεις, επιτρέποντας 

μεταβλητή εναπόθεση. Η διαδικασία εκτελείται συνήθως σε ελεγχόμενο θάλαμο με μειωμένα επίπεδα 

οξυγόνου. Με τα συστήματα που βασίζονται σε δέσμη ηλεκτρονίων η διαδικασία εκτελείται σε κενό , 

ενώ τα συστήματα που βασίζονται σε λέιζερ χρησιμοποιούν έναν πλήρως αδρανή θάλαμο όταν 
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εργάζονται με αντιδραστικά μέταλλα. Είναι επίσης δυνατή η χρήση ενός αερίου προστασίας για τη 

θωράκιση του εξαρτήματος και την αποφυγή της μόλυνσης κατά τη διάρκεια της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης μετάλλων. Η DED χρησιμοποιεί μια πηγή θερμότητας για να λιώσει μια σκόνη ή ένα σύρμα 

καθώς εναποτίθεται στην επιφάνεια ενός αντικειμένου. Ενώ η σκόνη παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια στην 

εναπόθεση, το σύρμα είναι πιο αποδοτικό όσον αφορά τη χρήση υλικού. Το υλικό προστίθεται στρώμα 

προς στρώμα και στερεοποιείται από τη λίμνη τήξης για να δημιουργήσει νέα χαρακτηριστικά. Τα 

στρώματα έχουν συνήθως πάχος 0,25 mm έως 0,5 mm. Οι χρόνοι ψύξης των υλικών είναι πολύ 

γρήγοροι, περίπου 1000-5000 °C ανά δευτερόλεπτο. Ο χρόνος ψύξης επηρεάζει την τελική δομή των 

κόκκων, αν και η επικάλυψη στο υλικό μπορεί να προκαλέσει εκ νέου τήξη, η οποία δημιουργεί μια 

ομοιόμορφη αλλά εναλλασσόμενη μικροδομή[28]. 

 

 

Το BeAM Magic 2.0 είναι μια μηχανή ΑΜ με εμφύσηση σκόνης. 
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Εξώθηση υλικού 

Η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης με εξώθηση υλικού χρησιμοποιεί ένα συνεχές νήμα από 

θερμοπλαστικό υλικό ως βασικό υλικό. Το νήμα τροφοδοτείται από ένα πηνίο, μέσω μιας κινούμενης 

θερμαινόμενης κεφαλής εξώθησης του εκτυπωτή, που συχνά συντομογραφείται ως εξωθητής. Το 

λιωμένο υλικό εξωθείται από το ακροφύσιο του εξωθητή και εναποτίθεται πρώτα σε μια πλατφόρμα 

τρισδιάστατης εκτύπωσης, η οποία μπορεί να θερμανθεί για επιπλέον πρόσφυση. Μόλις ολοκληρωθεί 

το πρώτο στρώμα, ο εξωθητής και η πλατφόρμα απομακρύνονται με ένα βήμα και το δεύτερο στρώμα 

μπορεί στη συνέχεια να εναποτεθεί απευθείας στο αναπτυσσόμενο τεμάχιο. Η κεφαλή του εξωθητή 

κινείται υπό τον έλεγχο του υπολογιστή. Απαιτούνται τουλάχιστον τρεις άξονες για την κίνηση του 

εξωθητή σε καρτεσιανές αρχιτεκτονικές, αλλά τα πολικά και τα συστήματα δέλτα γίνονται επίσης όλο 

και πιο δημοφιλή. Ένα στρώμα εναποτίθεται πάνω σε ένα προηγούμενο στρώμα μέχρι να ολοκληρωθεί 

η κατασκευή του αντικειμένου. Η εξώθηση υλικού είναι γνωστή ως Fused Filament Fabrication (FFF) και 

είναι μια από τις πιο δημοφιλείς διαδικασίες για την τρισδιάστατη εκτύπωση ερασιτεχνικού 

επιπέδου[29]. 

 

Τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας εξώθησης υλικού περιλαμβάνουν τη χρήση του άμεσα 

διαθέσιμου πλαστικού ABS, το οποίο μπορεί να παράγει μοντέλα με καλές δομικές ιδιότητες, κοντά σε 

ένα τελικό μοντέλο παραγωγής. 
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Η διαδικασία εξώθησης υλικών χρησιμοποιεί πολυμερή και πλαστικά. Πολυμερή: ABS, νάιλον, PLA. 

Το ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) είναι ένα θερμοπλαστικό πολυμερές αρκετά διαδεδομένο στη 

βιομηχανία. Είναι κυρίως γνωστό για την καλή αντοχή του στην κρούση σε χαμηλές θερμοκρασίες και 

για τη δημιουργία ελαφρών εξαρτημάτων. Το ABS είναι ένα υλικό χαμηλού κόστους, ιδανικό για την 

εκτύπωση σκληρών και ανθεκτικών εξαρτημάτων που αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Το πολυγαλακτικό οξύ, κοινώς γνωστό ως PLA, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή υλικά που 

χρησιμοποιούνται στην επιτραπέζια τρισδιάστατη εκτύπωση. Είναι το προεπιλεγμένο νήμα επιλογής 

για τους περισσότερους εκτυπωτές 3D που βασίζονται στην εξώθηση, επειδή μπορεί να εκτυπωθεί σε 

χαμηλή θερμοκρασία και δεν απαιτεί θερμαινόμενη κλίνη. 
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Εκτόξευση υλικού 

Η εκτόξευση υλικού δημιουργεί αντικείμενα με παρόμοια μέθοδο με έναν εκτυπωτή εκτόξευσης μελάνης 

δύο διαστάσεων. Το υλικό εκτοξεύεται σε μια πλατφόρμα κατασκευής χρησιμοποιώντας είτε μια συνεχή 

είτε μια προσέγγιση Drop on Demand (DOD). Το υλικό εκτοξεύεται στην επιφάνεια ή την πλατφόρμα 

κατασκευής, όπου στερεοποιείται και το μοντέλο κατασκευάζεται στρώμα προς στρώμα. Το υλικό 

εναποτίθεται από ένα ακροφύσιο που κινείται οριζόντια στην πλατφόρμα κατασκευής [30]. 

Αυτά είναι τα κύρια στάδια της διαδικασίας τρισδιάστατης εκτύπωσης MJ[31]: 

I. Αρχικά, η υγρή ρητίνη θερμαίνεται στους 30-60οC για να επιτευχθεί το βέλτιστο ιξώδες για την 

εκτύπωση. 

II. Στη συνέχεια, η κεφαλή εκτύπωσης ταξιδεύει πάνω από την πλατφόρμα κατασκευής και 

εκατοντάδες μικροσκοπικά σταγονίδια φωτοπολυμερούς εκτοξεύονται/αποτίθενται στις 

επιθυμητές θέσεις. 

III. Μια πηγή υπεριώδους φωτός που είναι συνδεδεμένη με την κεφαλή εκτύπωσης σκληραίνει το 

εναποτιθέμενο υλικό, στερεοποιώντας το και δημιουργώντας το πρώτο στρώμα του 

εξαρτήματος. 

IV. Αφού ολοκληρωθεί το στρώμα, η πλατφόρμα κατασκευής μετακινείται προς τα κάτω κατά ένα 

ύψος στρώματος και η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί ολόκληρο το 

εξάρτημα. 

Με το Material Jetting, το υγρό υλικό στερεοποιείται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται 

φωτοπολυμερισμός. 
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Σύντηξη κρεβατιού σε σκόνη 

Όλες οι τεχνολογίες της οικογένειας Powder Bed Fusion (PBF) χρησιμοποιούν μια πλατφόρμα 

κατασκευής που περιέχει υλικό σε σκόνη για την προσθετική κατασκευή ενός εξαρτήματος - η σκόνη 

μπορεί να είναι πολυμερή ή μέταλλα. Για να ξεκινήσει η διαδικασία εκτύπωσης, ο εκτυπωτής 3D γεμίζει 

το θάλαμό του με ένα αδρανές αέριο και στη συνέχεια τον θερμαίνει στη βέλτιστη θερμοκρασία 

εκτύπωσης. Στη συνέχεια, ένα λεπτό στρώμα σκόνης εφαρμόζεται στην πλατφόρμα κατασκευής, 

σύμφωνα με το πάχος στρώματος που έχει οριστεί προηγουμένως από το λογισμικό. Στη συνέχεια, το 

λέιζερ οπτικών ινών (200/400 W) σαρώνει τη διατομή του τεμαχίου, λιώνοντας τα μεταλλικά σωματίδια 

μεταξύ τους. Όταν ολοκληρωθεί το στρώμα, η πλατφόρμα μετακινείται προς τα κάτω, επιτρέποντας την 

προσθήκη ενός άλλου στρώματος σκόνης. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου προκύψει το τελικό 

εξάρτημα[33]. 

Η επιλεκτική πυροσυσσωμάτωση με λέιζερ (SLS) είναι μια διαδικασία τρισδιάστατης εκτύπωσης 

πολυμερών σκονών. Το υλικό είναι συνήθως θερμοπλαστικό, αν και γίνονται επίσης διαθέσιμα 

θερμοσκληρυντικά για τη διαδικασία. Το υλικό σε σκόνη απλώνεται σε όλη την κλίνη και στη συνέχεια 

λιώνει επιλεκτικά με τη χρήση δέσμης λέιζερ. Στη συνέχεια, η πλάκα κατασκευής πέφτει και η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται. Τα εξαρτήματα υποστηρίζονται από την περιβάλλουσα σκόνη κατά τη διάρκεια της 

τρισδιάστατης εκτύπωσης και δεν απαιτούν πρόσθετες δομές στήριξης. Οποιαδήποτε μη 

πυροσυσσωματωμένη σκόνη μπορεί συνήθως να κοσκινιστεί και να επαναχρησιμοποιηθεί στη 

διαδικασία, μερικές φορές αναμιγνύεται με παρθένο υλικό[34]. 

 

Η σύντηξη με λέιζερ σε στρώμα σκόνης (LPBF) είναι μια διαδικασία παρόμοια με την SLS, αλλά 

χρησιμοποιείται για μέταλλα. Μια λεπίδα ή ένας κύλινδρος επαναφοράς απλώνει μέταλλο σε σκόνη σε 

ένα υπόστρωμα και μια ακτίνα λέιζερ χρησιμοποιείται για να λιώσει τη σκόνη που απαιτείται για κάθε 

στρώμα. Σε αντίθεση με την SLS, ωστόσο, τα εξαρτήματα ξεκινούν από τη σύντηξη στο υπόστρωμα και 

συχνά απαιτούν δομές στήριξης για τη σταθεροποίηση των προεξοχών και τη βοήθεια στον θερμικό 

έλεγχο. (Μέσω ενός συνδυασμού υλικού και λογισμικού είναι δυνατό να μειωθεί ή να παρακαμφθεί η 

ανάγκη για δομές στήριξης, ωστόσο). Λόγω της εύφλεκτης φύσης των μεταλλικών σκονών, η LPBF 

εκτελείται συνήθως υπό αδρανές αέριο, όπως το αργό, ή υπό κενό. Και πάλι, η μη λιωμένη σκόνη μπορεί 

συχνά να επαναχρησιμοποιηθεί στη διαδικασία, αλλά μπορεί να υποβαθμιστεί με την πάροδο του 

χρόνου λόγω οξείδωσης[34]. 

Η τήξη με δέσμη ηλεκτρονίων (EBM) είναι μια άλλη διεργασία τήξης σε κλίνη σκόνης για μέταλλα. 

Ένας εκτυπωτής EBM λειτουργεί σαν ένας μικρής κλίμακας επιταχυντής σωματιδίων, εκτοξεύοντας 
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ηλεκτρόνια στην κλίνη σκόνης υπό κενό για να λιώσει το μεταλλικό υλικό αντί να χρησιμοποιήσει λέιζερ. 

Αυτά τα ηλεκτρόνια μπορούν να φορτίσουν την κλίνη σκόνης και να προκαλέσουν τη διασπορά των 

σωματιδίων, οπότε κάθε στρώμα υλικού συνήθως "προ-συσσωματώνεται" πριν από την έναρξη της 

διαδικασίας τρισδιάστατης εκτύπωσης και ολόκληρη η κλίνη εκτύπωσης διατηρείται ζεστή καθ' όλη τη 

διάρκεια της κατασκευής. Τα μέρη εκτυπώνονται τρισδιάστατα μέσα στο ημι-συσσωματωμένο κέικ 

σκόνης, το οποίο παρέχει υποστήριξη κατά τη διάρκεια της κατασκευής και συχνά αναιρεί την ανάγκη 

για πρόσθετες δομές στήριξης. (Ωστόσο, υπάρχει τουλάχιστον μια παραλλαγή της EBM που επιτρέπει 

στα εξαρτήματα να πυροσυσσωματώνονται μέσα σε χαλαρή σκόνη) [34]. 
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Η LT 12 SLM είναι μια εμπορική μηχανή σύντηξης κλίνης σκόνης (PBF) ικανή να παράγει εξαρτήματα ή 

δείγματα σε διάφορα συστήματα μεταλλικών κραμάτων. Η μηχανή διαθέτει ανοικτή αρχιτεκτονική που 

επιτρέπει την έρευνα τόσο για τα υλικά όσο και για τους ελέγχους. Η μηχανή είναι ειδικά εξοπλισμένη 

με διχρωικό διαχωριστή δέσμης για να επιτρέπει την παρακολούθηση της λίμνης τήγματος σε 

πραγματικό χρόνο. Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με μια πηγή λέιζερ 400 Watt εστιασμένη σε ελάχιστη 

διάμετρο δέσμης εργασίας 35 um. Ο όγκος κατασκευής της μηχανής είναι 125 x 125 x 200 mm. 

 

Επικάλυψη φύλλων 

Η πλαστικοποίηση φύλλων είναι μια μεθοδολογία προσθετικής κατασκευής (ΑΜ) όπου λεπτά 

φύλλα υλικού (που συνήθως τροφοδοτούνται μέσω ενός συστήματος κυλίνδρων τροφοδοσίας) 

συγκολλούνται στρώμα προς στρώμα για να σχηματίσουν ένα ενιαίο κομμάτι που κόβεται σε ένα 

τρισδιάστατο αντικείμενο. Η κατασκευή πλαστικοποιημένων αντικειμένων (LOM) και η ενοποίηση με 

υπερήχους (UC) αποτελούν παραδείγματα τεχνικών πλαστικοποίησης φύλλων.  Η πλαστικοποίηση 

φύλλων μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία υλικών, όπως χαρτί, πολυμερές και μέταλλο - αλλά το 

καθένα απαιτεί μια διαφορετική μέθοδο για τη σύνδεση των φύλλων υλικού μεταξύ τους. Τα φύλλα 

χαρτιού συνδέονται συνήθως με τη χρήση θερμότητας και πίεσης για την ενεργοποίηση ενός στρώματος 

ενεργοποιημένης κόλλας που έχει προηγηθεί στα φύλλα. Για ορισμένα πολυμερή, η ίδια εφαρμογή 
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θερμότητας και πίεσης χρησιμοποιείται για να λιώσουν τα φύλλα μεταξύ τους. Τα μεταλλικά φύλλα 

συνδέονται μεταξύ τους με υπερηχητικές δονήσεις υπό πίεση (ή αλλιώς: συγκόλληση με υπερήχους), σε 

αντίθεση με την τήξη ή την πυροσυσσωμάτωση.  Η πλαστικοποίηση φύλλων είναι μία από τις λιγότερο 

ακριβείς μεθόδους ΑΜ, οι κατασκευαστές τη χρησιμοποιούν ως έναν γρήγορο και χαμηλού κόστους 

τρόπο για την τρισδιάστατη εκτύπωση μη λειτουργικών πρωτοτύπων, καλουπιών χύτευσης και άλλων 

απλών σχεδίων από εύκολα διαχειρίσιμα υλικά. Επειδή επιτρέπει την εναλλαγή των υλικών κατασκευής 

στη μέση της εκτύπωσης, η πλαστικοποίηση φύλλων χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή 

σύνθετων υλικών[36]. 

Οι διεργασίες πλαστικοποίησης φύλλων περιλαμβάνουν την πρόσθετη κατασκευή με 

υπερήχους (UAM) και την κατασκευή πλαστικοποιημένων αντικειμένων (LOM). Η διαδικασία 

προσθετικής κατασκευής με υπερήχους χρησιμοποιεί φύλλα ή κορδέλες μετάλλου, τα οποία συνδέονται 

μεταξύ τους με τη χρήση συγκόλλησης υπερήχων. Η διαδικασία απαιτεί πρόσθετη κατεργασία cnc και 

αφαίρεση του μη δεσμευμένου μετάλλου, συχνά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης. Η 

κατασκευή αντικειμένων με απανωτές στρώσεις (LOM) χρησιμοποιεί μια παρόμοια προσέγγιση στρώμα 

προς στρώμα, αλλά χρησιμοποιεί χαρτί ως υλικό και κόλλα αντί για συγκόλληση. 
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Φωτοπολυμερισμός Vat 

 

Ο φωτοπολυμερισμός Vat είναι ένας τύπος τεχνολογίας προσθετικής κατασκευής που παράγει 

τρισδιάστατα αντικείμενα με επιλεκτική σκλήρυνση υγρής ρητίνης φωτοπολυμερούς με χρήση 

πολυμερισμού ενεργοποιούμενου από το φως. 

Το φωτοπολυμερές, γνωστό και ως ρητίνη ενεργοποιούμενη από το φως, είναι ένα πολυμερές που 

αλλάζει τις ιδιότητές του όταν εκτίθεται σε φως, συχνά στην υπεριώδη ή ορατή περιοχή του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, προκαλώντας την αλυσιδωτή σύνδεση των μορίων του. Η 

στερεολιθογραφία (SLA), η πρώτη διαδικασία ΑΜ που κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και 

κυκλοφόρησε στο εμπόριο, είναι μια τεχνολογία φωτοπολυμερισμού σε δεξαμενή. 

Ειδικές ρητίνες, γνωστές ως φωτοπολυμερή, χρησιμοποιούνται ως μέσο εκτύπωσης σε όλες τις μορφές 

εκτυπωτών φωτοπολυμερισμού σε δεξαμενή. Όταν εκτίθενται σε συγκεκριμένα μήκη κύματος φωτός, τα 

μόρια των υγρών φωτοπολυμερών συνδέονται γρήγορα μεταξύ τους και σκληραίνουν σε στερεή μορφή, 

μια διαδικασία γνωστή ως φωτοπολυμερισμός. Οι περισσότεροι τρισδιάστατοι εκτυπωτές που 

χρησιμοποιούν φωτοπολυμερισμό σε δεξαμενή διατηρούν υγρό φωτοπολυμερές σε δοχείο ή δεξαμενή, 
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με την πλατφόρμα κατασκευής μερικώς βυθισμένη στην επιφάνεια του υγρού. Ο εκτυπωτής κατευθύνει 

μια πηγή φωτός για την επιλεκτική σκλήρυνση του υγρού φωτοπολυμερούς σε ένα στερεό στρώμα 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες από ένα αρχείο CAD. Στη συνέχεια, η πλατφόρμα κατασκευής 

ξαναβυθίζεται στην εναπομείνασα ρητίνη και η διαδικασία επαναλαμβάνεται για τα επόμενα στρώματα 

μέχρι να παραχθεί πλήρως το σχέδιο. 

Στερεολιθογραφία (SLA) 

Η στερεολιθογραφία (SLA) χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα κατασκευής βυθισμένη σε μια διαφανή 

δεξαμενή με υγρή φωτοπολυμερή ρητίνη. Μετά την εμβάπτιση της πλατφόρμας κατασκευής, ένα λέιζερ 

ενός σημείου εντός της μηχανής χαρτογραφεί μια διατομή του σχεδίου μέσω του πυθμένα της δεξαμενής, 

σκληραίνοντας το υλικό. Η πλατφόρμα ανυψώνεται και επιτρέπει σε ένα νέο στρώμα ρητίνης να ρέει 

κάτω από το αντικείμενο μόλις το στρώμα χαρτογραφηθεί και σκληρυνθεί από το λέιζερ. Αυτή η τεχνική 

γίνεται στρώμα προς στρώμα μέχρι να σχηματιστεί ένα συμπαγές τμήμα. Μετά από αυτό, τα μέρη 

μετασκληρώνονται συνήθως με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας για να βελτιωθούν οι μηχανικές τους 

ιδιότητες[36]. 
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Μηχανική και μηχανικά μέρη 

  

Κινηματική 

Ορισμοί:     

• Απόσταση είναι η διαδρομή που καλύπτει ένα σώμα. Είναι ένα 
κλιμακωτό μέγεθος και μετριέται σε μέτρα (m). 

 

• Η μετατόπιση είναι η μικρότερη απόσταση μεταξύ της αρχικής και 
της τελικής θέσης ενός σώματος. Είναι διανυσματικό μέγεθος και 
μετριέται σε μέτρα (m). 
 

 

• Η ταχύτητα είναι ο ρυθμός μεταβολής της διανυόμενης απόστασης. Είναι ένα κλιμακωτό μέγεθος 

και μετριέται σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m/s) 

𝜇έ𝜎𝜂 𝜏𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 =
𝛼𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂

𝜒𝜌ό𝜈𝜊
 

• Η διανυσματική ταχύτητα είναι ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης. Είναι διανυσματικό μέγεθος 

και μετριέται σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m/s). 

   𝛿𝜄𝛼𝜈𝜐𝜎𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝜏𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 =  
𝜇𝜀𝜏𝛼𝜏ό𝜇𝜄𝜎𝜂

𝜒𝜌ό𝜈𝜊
  

  

•  Επιτάχυνση είναι ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας. Είναι διανυσματικό μέγεθος και μετριέται 

σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο (m/s2). 

   휀𝜋𝜄𝜏ά𝜒𝜐𝜈𝜎𝜂 =
𝜇𝜀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή 𝜏𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍

𝜒𝜌ό𝜈𝜊
 

 

 
 

 

 

PHYSICS MATHEMATICS

TECHNOLOGY GEOMETRY
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Κίνηση σε ευθεία γραμμή 

Τα σώματα μπορούν να κινούνται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και μπορούν να αλλάζουν 

κατεύθυνση ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές, όπως η κυκλική. Σε αυτή την περίπτωση μελετάμε 

την κίνηση σε ευθεία γραμμή. Για σώματα που κινούνται σε ευθεία γραμμή η τιμή για τη μετατόπιση και 

την απόσταση είναι η ίδια καθώς η μικρότερη απόσταση μεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης είναι 

η ίδια με την απόσταση. 

    

 

 

Κίνηση με σταθερή ταχύτητα 

Τα σώματα που κινούνται με σταθερή ταχύτητα έχουν σταθερό ρυθμό μεταβολής της μετατόπισης καθώς και 

σταθερή κατεύθυνση 

.𝜐 =
𝛥𝑥

𝛥𝑡
 

Διάγραμμα απόστασης-χρόνου 

Η σταθερή ταχύτητα μπορεί να αναπαρασταθεί σε ένα διάγραμμα χρόνου απόστασης όπως φαίνεται 

παρακάτω. Χρησιμοποιώντας τη γραφική παράσταση, η ταχύτητα μπορεί να υπολογιστεί 

χρησιμοποιώντας την κλίση της γραφικής παράστασης. 

𝜅𝜆ί𝜎𝜂 =
𝛥𝑦

𝛥𝑥
=

𝛥𝑥

𝛥𝑡
= 𝜏𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 

 

Γνωρίζοντας ότι η κλίση αντιστοιχεί στην ταχύτητα, η διαφορετική κλίση των γραμμών θα αντιστοιχεί σε 

διαφορετικές ταχύτητες. Επίσης, μια αρνητική κλίση θα δείχνει αρνητική ταχύτητα, η οποία δείχνει ότι το 

σώμα κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη θετική. 

 

Αρχική θέση Τελική Θέση 

Η μικρότερη απόσταση μεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης είναι ίση με την 

απόσταση που καλύπτει ένα σώμα 
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 Διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου 

 

 

Η σταθερή ταχύτητα μπορεί να αναπαρασταθεί από το παραπάνω γράφημα. Το γράφημα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της διανυόμενης απόστασης, όπως φαίνεται από το γράφημα. 

 

Ευθεία με θετική 

κλίση = σταθερή 

ταχύτητα 

Οριζόντια ευθεία = 

σταθερή ταχύτητα 

Ευθεία γραμμή με 

αρνητική κλήση = 

σταθερή ταχύτητα 

στην αντίθετη 

κατεύθυνση 

Απόσταση/m 

Χρόνος/s 

Ταχύτητα/m

s-1 

Χρόνος/s 

Οριζόντια ευθεία = σταθερή ταχύτητα 

Εμβαδό = υxt = απόσταση 
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Κίνηση με σταθερή επιτάχυνση 

Τα σώματα δεν κινούνται πάντα με σταθερή ταχύτητα. Η ταχύτητα μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με 

την κατάσταση της κίνησης του σώματος καθώς και τις συνθήκες στις οποίες κινείται. Για παράδειγμα, 

αν ένα σώμα είναι ακίνητο, όταν θα αρχίσει να κινείται η ταχύτητά του θα αυξάνεται συνεχώς μέχρι να 

φτάσει στην επιθυμητή ταχύτητα. Σε αυτή την περίπτωση το αυτοκίνητο επιταχύνει. Η επιτάχυνση μπορεί 

να βρεθεί χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο. 

𝛼 =
𝑣 − 𝑢

𝛥𝜏
 

Όπου α είναι η επιτάχυνση, v είναι η τελική ταχύτητα, u είναι η αρχική ταχύτητα και t είναι ο χρόνος. 

Αναδιατάσσοντας τον τύπο, μπορούμε να πάρουμε τον τύπο που φαίνεται παρακάτω για να βρούμε την 

τελική ταχύτητα ενός σώματος. 

𝑣 = 𝑢 + 𝑎𝑡 

Διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου 

 

Η γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση της επιτάχυνσης 

με τον υπολογισμό της κλίσης. Όταν η επιτάχυνση είναι μηδέν και το σώμα κινείται με σταθερή 

ταχύτητα, η κλίση πρέπει να είναι μηδέν, όπως φαίνεται από τη γραφική παράσταση. Χρησιμοποιώντας 

το εμβαδόν κάτω από τη γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου μπορεί να βρεθεί η απόσταση που 

διανύει το σώμα. Όπως φαίνεται από τη γραφική παράσταση, η απόσταση που διανύεται ενώ το σώμα 

επιταχύνεται μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας το εμβαδόν του τραπεζίου. 

Ταχύτητα/m

s-1 

Χρόνος/s 

Ευθεία με θετική 

κλίση = επιτάχυνση 
Οριζόντια ευθεία = σταθερή 

ταχύτητα 

Ευθεία με αρνητική κλίση = 

επιβράδυνση 



 
 
 

45 
 

ITIS
eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

    𝛦𝜇𝛽𝛼𝛿ό =
(𝑢+𝑣)𝑡

2
 

Αν αντικαταστήσουμε τον τύπο 1 στον τύπο 2, τότε έχουμε τον τύπο που φαίνεται παρακάτω. Ένας άλλος 

τύπος για τον υπολογισμό της καλυπτόμενης απόστασης 

.𝑠 = 𝑢𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

Τέλος, αν αντικαταστήσουμε τον τύπο 1 στον τύπο 2, αλλά αυτή τη φορά για να εξαλείψουμε τον χρόνο, 

σχηματίζεται ο παρακάτω τύπος. 

𝑣2 = 𝑢2 + 2𝑎𝑠 

Διάγραμμα απόστασης-χρόνου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω γράφημα δείχνει πώς είναι το γράφημα της απόστασης σε σχέση με το χρόνο 

για ένα σώμα που επιταχύνεται. Όπως γράφτηκε παραπάνω η κλίση του διαγράμματος απόσταση-

χρόνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της ταχύτητας. Σε αυτή την περίπτωση, η 

γραφική παράσταση είναι μια καμπύλη. Για το επιταχυνόμενο μέρος, παίρνοντας εφαπτόμενες κατά 

μήκος της καμπύλης, όσο πιο ψηλά βρίσκεται στην καμπύλη τόσο πιο απότομη είναι η εφαπτομένη 

που συνεπάγεται μεγαλύτερη ταχύτητα και άρα επιτάχυνση. Στην καμπύλη επιβράδυνσης όσο πιο 

ψηλά είναι η εφαπτομένη τόσο λιγότερο απότομη είναι και δείχνει μείωση της ταχύτητας και άρα 

επιβράδυνση. 

  

Απόσταση/m 

Χρόνος/s 

Η εφαπτομένη 

δείχνει την κλίση 

της καμπύλης σε 

συγκεκριμένα 

σημεία Το σώμα επιβραδύνει 

Το σώμα επιταχύνει 



 
 
 

46 
 

ITIS
eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

Οι νόμοι του Νεύτωνα για την κίνηση 

Δύναμη: Δύναμη: Είναι το αποτέλεσμα μιας ώθησης ή μιας έλξης που μπορεί να προκαλέσει 

αλλαγή στην κατάσταση κίνησης ενός σώματος ή στο σχήμα του. Για παράδειγμα, αν δοθεί ώθηση σε 

ένα βιβλίο που ακουμπάει στο τραπέζι, θα μετακινηθεί. Το σχήμα του ζυμαριού μπορεί να αλλάξει αν 

το σπρώξετε κάτω στο τραπέζι. 

Η δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος, μετριέται σε Newton(N) και παριστάνεται με βέλος. Το μήκος 

του βέλος αντιπροσωπεύει το μέγεθος της δύναμης και η κορφή του βέλους αντιπροσωπεύει την 

κατεύθυνση. 

 

 

 

Υπάρχουν δύο τύποι δυνάμεων. 

• Οι δυνάμεις επαφής, οι οποίες είναι δυνάμεις που απαιτούν την επαφή των 

σωμάτων για να εφαρμοστούν  

Παραδείγματα δυνάμεων επαφής: ώθηση, έλξη, τριβή 

• Οι δυνάμεις του πεδίου που μπορούν να δράσουν σε απόσταση. 

Παραδείγματα δυνάμεων πεδίου: δυνάμεις: Βάρος, μαγνητικές και ηλεκτρικές δυνάμεις 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σώματα δέχονται περισσότερες από μία δυνάμεις. Το άθροισμα 

των δυνάμεων μπορεί να αναπαρασταθεί με μια ενιαία δύναμη που ονομάζεται συνισταμένη δύναμη (ΣF).  

Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα ορίζει ότι αν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα 

αντικείμενο είναι μηδέν, τότε η κατάσταση της κίνησης ενός σώματος παραμένει αμετάβλητη. 

Παράδειγμα:  

Ένα βιβλίο που ακουμπάει στο τραπέζι. Δύο δυνάμεις ασκούνται πάνω του. Το βάρος του προς 

τα κάτω και η δύναμη αντίδρασης του τραπεζιού προς τα πάνω. Οι δύο δυνάμεις είναι ίσες και αντίθετης 
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κατεύθυνσης με αποτέλεσμα να προκύπτει ΣF=0. Έτσι, το βιβλίο συνεχίζει να ακουμπάει στο τραπέζι 

χωρίς να αλλάζει η κατάσταση της κίνησής του. 

Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ορίζει ότι ο ρυθμός μεταβολής της ορμής είναι ίσος με την 

συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα. 

 

             𝛴𝐹 =
Δ𝑝

Δ𝑡
=

𝑚𝑣−𝑚𝑢

𝑡
=

𝑚(𝑣−𝑢)

𝑡
= 𝑚𝑎 

Όπου ΣF είναι η συνισταμένη δύναμη, m είναι η μάζα και α είναι η επιτάχυνση.  

Παραδείγματα: 

1. Ένα αυτοκίνητο επιταχύνει επειδή η δύναμη ώθησης είναι μεγαλύτερη από την τριβή. Έτσι, η 

συνισταμένη δύναμη δεν είναι μηδενική με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αυξάνει την ταχύτητά 

του. Δεν υπάρχει κίνηση του αυτοκινήτου κατακόρυφα, οπότε ΣF=0 και N=W. Οριζόντια, T-

F=ma 

 

  

 

 

 

 

 

2. Η μπάλα κυλάει σε ένα κεκλιμένο επίπεδο χωρίς τριβές. Στην μπάλα ασκούνται δύο δυνάμεις, το 

βάρος της και η κανονική δύναμη επαφής. Το βάρος πρέπει να αναλυθεί στη συνιστώσα Wx και 

Wy. Δεν υπάρχει κίνηση στην κατακόρυφη διεύθυνση, οπότε N=Wy. Οριζόντια, υπάρχει μόνο μία 

δράση δύναμης, οπότε Σ𝐹 = 𝑊𝑥,άρα η μπάλα επιταχύνεται προς τα κάτω. 
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Ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα ορίζει ότι αν ένα αντικείμενο Α ασκεί μια δύναμη σε ένα αντικείμενο 

Β, τότε το αντικείμενο Β ασκεί την ίδια δύναμη στο αντικείμενο Α με αντίθετη κατεύθυνση. 

Οι δυνάμεις ενεργούν πάντα σε ζεύγη και για να αναγνωριστεί ένα ζεύγος δυνάμεων N3L 

υπάρχουν 4 κριτήρια: 

1. Οι δυνάμεις πρέπει να είναι ίσες 

2. Οι δυνάμεις πρέπει να δρουν προς αντίθετες κατευθύνσεις 

3. Οι δυνάμεις πρέπει να δρουν σε διαφορετικά σώματα 

4. Οι δυνάμεις πρέπει να είναι του ίδιου τύπου  

 

 

 

Παραδείγματα: 

 

 

Η εικόνα στα αριστερά δείχνει τις δυνάμεις έλξης μεταξύ της σελήνης και της γης. Πρόκειται για δύο 

δυνάμεις που δρουν σε δύο διαφορετικά σώματα με τα ίδια μεγέθη, με αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτές οι 

δυνάμεις αντιπροσωπεύουν τη βαρυτική έλξη οπότε και οι δύο δυνάμεις είναι δυνάμεις πεδίου άρα ένα 

ζεύγος του τρίτου νόμου του Νεύτωνα. Η εικόνα στα δεξιά δείχνει ένα σφυρί να χτυπάει ένα καρφί. 

Υπάρχουν και πάλι, δύο δυνάμεις που δρουν σε δύο διαφορετικά σώματα, οι δυνάμεις έχουν το ίδιο 

μέγεθος αλλά αντίθετη κατεύθυνση και οι δύο δυνάμεις είναι δυνάμεις επαφής. 
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Έργο, ενέργεια, ισχύς 

Τύποι ενέργειας: 

• Χημική ενέργεια 

• Κινητική ενέργεια 

• Βαρυτική δυναμική Ενέργεια 

• Ηλεκτροστατική ενέργεια 

• Μηχανική ενέργεια 

• Θερμική ενέργεια 

• Μαγνητική ενέργεια 

• Πυρηνική ενέργεια 

➢ Ενέργεια είναι η ικανότητα ενός σώματος να εκτελεί έργο. Είναι ένα μονόμετρο μέγεθος και 

μετριέται σε Joules(J). 

➢ Αρχή της διατήρησης της ενέργειας: Η ενέργεια δεν μπορεί να καταστραφεί ή να δημιουργηθεί, 

μπορεί μόνο να μεταφερθεί από τη μία μορφή στην άλλη. 

➢ Το έργο που εκτελεί ένα σώμα είναι το γινόμενο της δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα και της 

μετατόπισης του σώματος προς την ίδια κατεύθυνση. 

𝑊 = 𝐹 × Δ𝑥 

Όπου W είναι το έργο που επιτελείται, F είναι η δύναμη και Δx είναι η μετατόπιση του σώματος. Το έργο 

είναι ένα κλιμακωτό μέγεθος που μετριέται σε Joules(J). Όταν γίνεται έργο από μια δύναμη, η ενέργεια 

μεταφέρεται από μια μορφή σε μια άλλη. 

Μηχανική ενέργεια: 

Κινητική ενέργεια: η ενέργεια ενός σώματος που κινείται με ορισμένη ταχύτητα 

.𝛫𝛦 =  
1

2
𝑚𝑣2 

Όπου K.E σημαίνει κινητική ενέργεια, m είναι η μάζα και v είναι η ταχύτητα. 

Η δυνητική ενέργεια είναι η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη σε ένα σώμα. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια 

είναι η ενέργεια που αποθηκεύεται σε ένα σώμα καθώς αυτό κινείται ψηλότερα. 

     𝐺𝑃𝐸 = 𝑚𝑔∆ℎ 
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Όπου GPE σημαίνει βαρυτική δυναμική ενέργεια, m είναι η μάζα, g είναι η ένταση του βαρυτικού 

πεδίου και Δh είναι η διαφορά ύψους. 

Η μηχανική ενέργεια είναι το άθροισμα της κινητικής και της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας. 

𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ = 𝐾𝐸 + 𝐺𝑃𝐸 

Αν η μόνη δύναμη που ασκείται σε ένα αντικείμενο είναι το βάρος του, τότε η Μηχανική Ενέργεια 

διατηρείται. 0 

Παράδειγμα: 

Μια σφαίρα μάζας 5 kg αφήνεται σε αρχικό ύψος 25m. Υπολογίστε την ταχύτητα της μπάλας λίγο πριν 

αυτή χτυπήσει στο έδαφος και στη συνέχεια την ταχύτητα της μπάλας στη θέση 2. 

Αν υποθέσουμε ότι η μόνη δύναμη που ασκείται στη σφαίρα είναι το βάρος της, τότε η μηχανική ενέργεια 

διατηρείται. Στη θέση 1 Emech= KE+GPE Η σφαίρα στη θέση 1 είναι ακίνητη οπότε η K.E = 0 

K.E=0 ⇒𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ1=GPE⇒𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ1=mg∆h⇒𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ1 = 5 × 9,81 × 25 = 1226,3𝐽 

Emech1=Emech2=Emech3 ⇒Emech3=1226.3J.  

Στη θέση 3 το αντικείμενο πρόκειται να προσκρούσει στο έδαφος, οπότε η Δh είναι 0, άρα η GPE στη 

θέση 3 είναι επίσης 0. 

 

𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ3 = 𝐾. 𝐸 = 
1

2
𝑚𝑣2 ⇒ 𝑣 = √

2𝐾.𝐸

𝑚
= √

2∗1226.3

5
= 22.14𝑚𝑠−1   

 

𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ2 = 𝐾. 𝐸2 +𝐺𝑃𝐸2 ⇒1226.3 =
1

2
𝑥5𝑥𝑣2 + 5𝑥9.81𝑥18 ⇒ 1226.3 − 882.9 =

1

2
𝑥5𝑥𝑣2 ⇒ 𝑣 = √

2𝑥343.4

5
= 11.7𝑚𝑠−1 

 Η ισχύς είναι ένα κλιμακωτό μέγεθος που μετριέται σε Watt ( W). 

𝑃 =
Δ𝑊

Δt
 

P είναι η ισχύς, ΔW είναι το παραγόμενο έργο και Δt είναι ο χρόνος που απαιτείται. Ο βαθμός απόδοσης 

ενός συστήματος είναι το πόση ενέργεια είναι χρήσιμη σε σύγκριση με τη συνολική ενέργεια εισόδου του 

συστήματος. 

𝜂 =
𝐸 𝜒𝜌ή𝜎𝜄𝜇𝜂

𝛦 𝜊𝜆𝜄𝜅ή
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Ορμή 

Η ορμή (p) είναι το γινόμενο της μάζας (m) και της ταχύτητας (v). Είναι διανυσματικό μέγεθος και 

μετριέται σε kgms-1. 

𝑝 = 𝑚 × 𝑣  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι ανάλογη του 

ρυθμού μεταβολής της ορμής. 

𝛴𝐹 =
Δ𝑝

Δ𝑡
 

 

Η μεταβολή της ορμής ονομάζεται επίσης ώθηση μιας δύναμης και δείχνει τη μεταβολή της ταχύτητας και, 

συνεπώς, της επιτάχυνσης του σώματος λόγω της δύναμης. 

Αρχή της διατήρησης της ορμής Η ορμή ενός κλειστού συστήματος παραμένει σταθερή, εκτός αν ασκείται 

εξωτερική δύναμη. 

Υπάρχουν τρεις τύποι συγκρούσεων που χρησιμοποιούν την αρχή της διατήρησης της ορμής. 

Ελαστική σύγκρουση: Δύο ή περισσότερα αντικείμενα συγκρούονται μεταξύ τους και κινούνται χωριστά 

μετά τη σύγκρουση, με την ορμή και την κινητική ενέργεια να διατηρούνται. 

 

 

 

   𝑃πριν = 𝑃μετά ⇒ 𝑚1 × 𝑢1 + 𝑚2 × 𝑢2 = 𝑚1 × 𝑣1 + 𝑚2 × 𝑣2 

 

Πλαστική σύγκρουση: δύο ή περισσότερα αντικείμενα συγκρούονται μεταξύ τους και κολλάνε μεταξύ τους 

κινούμενα με την ίδια ταχύτητα μετά τη σύγκρουση. 
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𝑃πριν = 𝑃μετά𝑟 ⇒ 𝑚1 × 𝑢1 + 𝑚2 × 𝑢2 = (𝑚1 + 𝑚2) × 𝑣κοινό 

 

1. Εκρηκτική κίνηση:  

Δύο σώματα είναι αρχικά ακίνητα μεταξύ τους, αλλά μετά κινούνται χωριστά προς αντίθετες 

κατευθύνσεις. 

 

 

 

𝑃πριν = 𝑃μετά ⇒ 0 = 𝑚1 × 𝑣1 + 𝑚2 × 𝑣2 

Τα σώματα σε εκρηκτική κίνηση είναι αρχικά ακίνητα μεταξύ τους, οπότε η αρχική ορμή του συστήματος 

είναι 0. Στη συνέχεια, τα σώματα κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις με την ίδια ορμή σε μέγεθος για 

να αντισταθμίσουν την αρχική ορμή. Η ταχύτητα κάθε σώματος εξαρτάται από τη μάζα κάθε σώματος. Αν 

τα δύο σώματα έχουν την ίδια μάζα, τότε οι ταχύτητές τους θα έχουν το ίδιο μέγεθος αλλά αντίθετες 

κατευθύνσεις. 

2. Κυκλική κίνηση: 

Η τροχιά που ακολουθεί ένα σώμα όταν κινείται, μπορεί να είναι προβλέψιμη αν πρέπει να ακολουθήσει 

μια συγκεκριμένη διαδρομή ή απρόβλεπτη και μπορεί να πάρει πολλαπλές μορφές. Η κυκλική κίνηση 

είναι όταν ένα σώμα κινείται γύρω από ένα σημείο σε σταθερή απόσταση. Για να συνεχίσει ένα σώμα να 

κινείται κυκλικά χρειάζεται μια δύναμη που να δείχνει προς το κέντρο της κίνησης. Η δύναμη αυτή 

ονομάζεται κεντρομόλος δύναμη και δρα πάντα προς το κέντρο της κίνησης. Σύμφωνα με τον δεύτερο 

νόμο του Νεύτωνα, η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι ανάλογη και με την ίδια κατεύθυνση με την 
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επιτάχυνση, οπότε το σώμα έχει επιτάχυνση και η κατεύθυνσή της είναι ίδια με τη δύναμη και ονομάζεται 

κεντρομόλος επιτάχυνση. Η δύναμη που δρα κάθετα στη διεύθυνση της κίνησης, δεν επιτελείται έργο στο 

σώμα, οπότε η κινητική του ενέργεια παραμένει σταθερή. Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος παραμένει 

σταθερό, αλλά η κατεύθυνση της ταχύτητά του αλλάζει συνεχώς, καθώς η κατεύθυνση της κίνησης αλλάζει 

συνεχώς. 

Γωνιακή ταχύτητα 

Καθώς το σώμα κινείται κυκλικά, γράφει μια γωνία. Η γωνία που καλύπτει το σώμα ανά δευτερόλεπτο 

ονομάζεται γωνιακή ταχύτητα. 

𝜔 =
Δ𝜗

Δt
 

Όπου ω είναι η γωνιακή ταχύτητα, Δθ είναι η μεταβολή της γωνίας και Δt είναι η μεταβολή του χρόνου και 

μετριέται σε rad/s. Όταν το σώμα ολοκληρώνει μια πλήρη περιστροφή η γωνία που σχηματίζει είναι 2π 

και καθώς η γωνιακή ταχύτητα είναι σταθερή ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας πλήρους 

περιστροφής είναι σταθερός και ονομάζεται περίοδος. 

     

𝜔 =
Δ𝜃

Δt
=

2𝜋

𝑇
= 2𝜋𝑓 

Ταχύτητα 

Η γραμμική ταχύτητα του σώματος μπορεί να υπολογιστεί με την εύρεση της περιφέρειας του τόξου που 

καλύπτει το σώμα ανά δευτερόλεπτο. Ο τύπος για την περιφέρεια ενός τόξου δίνεται από τη σχέση s=rθ, 

όταν η γωνία είναι σε ακτίνια, οπότε, 

    𝑣 =
Δ𝑠

Δ𝑡
=

𝑟𝜃

𝑡
= 𝑟𝜔 

Κεντρομόλος επιτάχυνση 

    𝑎 =
𝑣2

𝑟
= 𝜔2𝑟 

Κεντρομόλος δύναμη 

    𝐹 = 𝑚𝑎 = 
𝑚𝑣2

𝑟
= 𝑚𝜔2𝑟 

 

Παραδείγματα κυκλικής κίνησης 
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Ας θεωρήσουμε ένα κωνικό εκκρεμές που αποτελείται από μια μάζα "m" που περιστρέφεται σε οριζόντιο 

κύκλο με σταθερή ταχύτητα "v" στο άκρο μιας χορδής μήκους "l". Έστω ότι η χορδή σχηματίζει σταθερή 

γωνία "Θ" με την κατακόρυφο. Έστω `h` το βάθος του εκκρεμούς κάτω από το στήριγμα. Η τάση `F` στη 

χορδή μπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες. Οριζόντια `Fsinθ` και κατακόρυφη `Fcosθ`. 

 

Κάθετα:   𝐹𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑚𝑔 

 

Οριζόντια :   𝐹𝑠𝑖𝑛𝖯 = 𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑝𝑒𝑡𝑎𝑙 => 𝐹𝑠𝑖𝑛𝜃 =
𝑚𝑣2

𝑟
 

                           r 

Κάθετος κύκλος 

Όταν ένα αντικείμενο κινείται σε έναν κατακόρυφο κύκλο, η ταχύτητα του αντικειμένου δεν είναι σταθερή, 

καθώς το βάρος που ασκείται σε αυτό, ασκεί μια δύναμη προς την κατεύθυνση της κίνησης 

προκαλώντας αλλαγή στην ταχύτητα του αντικειμένου. Έτσι, μεταβάλλεται και η κινητική και η βαρυτική 

δυναμική ενέργεια του αντικειμένου. Η κεντρομόλος δύναμη που ασκείται στο αντικείμενο μεταβάλλεται 

επίσης επειδή είναι ανάλογη της ταχύτητας. Δεδομένου ότι η κεντρομόλος δύναμη είναι το αποτέλεσμα 

των δυνάμεων που ασκούνται στο αντικείμενο, έτσι μεταβάλλεται και η τάση.  

Γρανάζια:  

   

Τα γρανάζια είναι μια άλλη μέθοδος μηχανικής μετάδοσης ισχύος.   Προκειμένου δύο γρανάζια να 

συμπλέξουν, πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος και σχήμα δοντιών στην ίδια απόσταση μεταξύ τους. 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι οδοντωτών τροχών και συναντώνται πολύ συχνά στον κόσμο. 

 

Ο πιο συνηθισμένος τύπος οδοντωτού τροχού ονομάζεται οδοντωτός τροχός. Όταν οι περισσότεροι 

άνθρωποι σκέφτονται γρανάζια, σκέφτονται οδοντωτούς τροχούς. Τα οδοντωτά γρανάζια μεταφέρουν 
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την κίνηση μεταξύ δύο αξόνων που κινούνται παράλληλα μεταξύ τους. Τα οδοντωτά γρανάζια 

χαρακτηρίζονται από τα δόντια τους, τα οποία είναι ευθύγραμμα και παράλληλα προς τον άξονα 

περιστροφής του γραναζιού. Αποτελούν την κύρια μορφή μηχανικής μεταφοράς ισχύος που 

χρησιμοποιείται στο Σύστημα Σχεδιασμού Ρομποτικής VEX. Επιπλέον, τα οδοντωτά γρανάζια 

συναντώνται στον πραγματικό κόσμο σε οτιδήποτε, από τα αυτοκίνητα μέχρι το μηχανισμό που ανοίγει 

το δίσκο σε ένα DVD player. 

 

ΚΩΝΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ: Οι κωνικοί τροχοί έχουν κωνικό σχήμα και μεταδίδουν ισχύ μεταξύ αξόνων που 

έχουν τέμνοντες άξονες κίνησης. Τα φαλτσογωνικά γρανάζια μπορούν να μεταδώσουν ισχύ μεταξύ 

αξόνων σε διάφορες γωνίες, αλλά χρησιμοποιούνται συνηθέστερα για τη μετάδοση ισχύος 90 μοιρών, 

όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα. 

 

ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΡΥΦΗΣ: Οι τροχοί κορύφωσης είναι ένας τύπος κωνικού γραναζιού στον οποίο τα δόντια 

προεξέχουν κάθετα στην επιφάνεια του γραναζιού. Οι οδοντωτοί τροχοί μπορούν να συμπλέκονται με 

άλλους κωνικούς και οδοντωτούς τροχούς, έτσι ώστε η κίνηση να μεταφέρεται μεταξύ αξόνων με 

τέμνοντες άξονες περιστροφής. 

 

ΣΚΟΥΛΗΔΑΡΙΔΙΑ: Τα σκωληκοειδή γρανάζια διατίθενται σε ζεύγη: σκωληκοειδή γρανάζια και 

σκωληκοειδείς τροχοί που συνδυάζονται μεταξύ τους για τη μεταφορά ισχύος μεταξύ κάθετων αξόνων 

που έχουν άξονες περιστροφής μετατοπισμένους μεταξύ τους. Τα σκωληκοειδή γρανάζια μοιάζουν με 

βίδες- καθώς περιστρέφονται, περιστρέφουν τον αντίστοιχο σκωληκοειδή τροχό τους. Αυτός ο τύπος 

ζεύγους γραναζιών είναι πολύ χρήσιμος για τη δημιουργία υψηλού μηχανικού πλεονεκτήματος σε μικρό 

μέγεθος. Σε αυτόν τον τύπο ζεύγους γραναζιών, το γρανάζι σκουληκιού μπορεί να κινήσει τον τροχό 

σκουληκιού προς τα εμπρός, αλλά είναι πολύ δύσκολο για τον τροχό σκουληκιού να κινήσει το γρανάζι 

σκουληκιού. Για το λόγο αυτό, αυτά τα γρανάζια είναι χρήσιμα για εφαρμογές όπου ο σχεδιαστής δεν 

επιθυμεί να κινείται προς τα πίσω ο μηχανισμός. 

 

ΕΛΙΚΕΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ: Οι ελικοειδείς οδοντωτοί τροχοί μοιάζουν με τους οδοντωτούς τροχούς, μόνο 

που τα δόντια τους είναι καμπυλωτά σε σχήμα έλικα. Αυτά τα γρανάζια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη μετάδοση ισχύος μεταξύ δύο παράλληλων αξόνων κίνησης ή μεταξύ κάθετων μη τεμνόμενων 

αξόνων κίνησης. 
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ΕΠΙΚΥΚΛΙΚΟΙ (ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΙ) ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ: Ένα σύνολο επικυκλικών ή πλανητικών οδοντωτών 

τροχών αποτελείται από έναν ή περισσότερους πλανητικούς τροχούς που κινούνται κατά μήκος ενός 

εξωτερικού οδοντωτού δακτυλίου, καθώς ένας κεντρικός ηλιακός τροχός τους κινεί. Καθώς τα πλανητικά 

γρανάζια κινούνται, συνήθως μετακινούν μαζί τους μια πλάκα πλανητικού φορέα. Είναι ενδιαφέρον ότι 

τα πλανητικά γρανάζια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους με διαφορετικά γρανάζια 

να χρησιμεύουν ως είσοδοι και έξοδοι. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ηλιακό γρανάζι 

ως είσοδος και ο πλανητοφορέας ως έξοδος, ενώ το γρανάζι δακτυλίου παραμένει ακίνητο, ή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το γρανάζι δακτυλίου ως είσοδος και το ηλιακό γρανάζι ως έξοδος, ενώ ο 

πλανητοφορέας παραμένει ακίνητος. Το συνολικό μηχανικό πλεονέκτημα ενός σετ πλανητικών 

γραναζιών αλλάζει ανάλογα με τη διαμόρφωση που χρησιμοποιείται. 

 

ΤΡΟΧΟΔΕΞΟΔΑ: Ένα οδοντωτό γρανάζι είναι ένα γρανάζι τοποθετημένο σε μια ευθεία ράβδο, έτσι 

ώστε να κινείται γραμμικά όταν του ασκείται ροπή από ένα οδοντωτό γρανάζι (γνωστό ως γρανάζι 

πινιόν). Τα σύνολα οδοντωτών τροχών χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μετατροπή της περιστροφικής 

κίνησης σε γραμμική κίνηση. Τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν αυτό το είδος σετ γραναζιών για τη 

μετατροπή της περιστροφικής κίνησης ενός τιμονιού σε γραμμική κίνηση αριστερά/δεξιά που απαιτείται 

για την οδήγηση του αυτοκινήτου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ονομάζεται σύστημα διεύθυνσης 

με οδοντωτό τροχό. Στο πλαίσιο της ρομποτικής υπάρχουν πολλές εφαρμογές όπου τα γρανάζια με 

οδοντωτό τροχό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία γραμμικών ενεργοποιητών για 

μηχανισμούς κίνησης. 

 

ΣΦΡΟΓΚΡΕΤΕΣ, ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ & ΙΜΑΝΤΕΣ: Τα γρανάζια δεν είναι οι μόνοι μηχανισμοί στη ρομποτική 

που παρέχουν μείωση των ταχυτήτων. Οι ίδιες αρχές ισχύουν και για τα γρανάζια και τις αλυσίδες και 

τις τροχαλίες και τους ιμάντες. Παρόμοια με τα γρανάζια, οι αναλογίες των οδοντωτών τροχών μπορούν 

να υπολογιστούν μετρώντας τα δόντια τους. Οι τροχαλίες και οι ιμάντες δεν έχουν δόντια, αλλά ο λόγος 

τους μπορεί να υπολογιστεί συγκρίνοντας τις διαμέτρους τους, όπως φαίνεται παραπάνω. 
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Και οι δύο αυτοί μηχανισμοί παρέχουν περισσότερες επιλογές στους σχεδιαστές που εργάζονται με 

μηχανική μετάδοση ισχύος. Αυτές οι δύο επιλογές λειτουργούν εξαιρετικά σε περιπτώσεις όπου η ροπή 

πρέπει να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις. Σε αντίθεση με τα γρανάζια, τα συστήματα αυτά δεν 

αντιστρέφουν την κατεύθυνση της κίνησης. 

 

Συνδέσεις: Οι σύνδεσμοι έχουν σχεδιαστεί για να μετατρέπουν κάποια κίνηση εισόδου σε διαφορετική 

κίνηση εξόδου. Ένας σύνδεσμος αποτελείται συνήθως από μια σειρά άκαμπτων σωμάτων που 

ονομάζονται σύνδεσμοι και συνδέονται μεταξύ τους με ελεύθερα περιστρεφόμενες αρθρώσεις. Συνήθως, 

ένας σύνδεσμος είναι σταθερός και δεν μπορεί να κινηθεί και ένας σύνδεσμος οδηγείται σε κάποια 

κίνηση εισόδου. Οι σύνδεσμοι αποτελούν θεμελιώδες μέρος του σχεδιασμού μηχανών λόγω της 

ικανότητάς τους να δημιουργούν τόσο μεγάλη ποικιλία κινήσεων εξόδου και της ικανότητάς τους να 

μεταβάλλουν τη διαδρομή, την ταχύτητα και την επιτάχυνση της εισόδου. Μπορούν να σχεδιαστούν 

πολύ ακριβείς και κάπως περίπλοκες κινήσεις με τη χρήση ενός απλού σχεδιασμού συνδέσμων. Ένας 

από τους απλούστερους και συνηθέστερους τύπους συνδέσμων είναι ο σύνδεσμος τεσσάρων ράβδων. 

Πρόκειται για ένα σύστημα συνδέσμου που μπορεί να παρέχει μια μεγάλη ποικιλία κινήσεων ανάλογα 

με τη διαμόρφωσή του. Μεταβάλλοντας το μήκος κάθε συνδέσμου, μπορεί κανείς να αλλάξει σημαντικά 

την κίνηση εξόδου. Ο πιο βασικός τύπος συνδέσμου 4 ράβδων είναι αυτός όπου οι σύνδεσμοι έχουν 

ίσο μήκος και είναι παράλληλοι μεταξύ τους, όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Στη συγκεκριμένη διάταξη, καθώς ο σύνδεσμος διανύει την κίνησή του, ο σύνδεσμος εξόδου θα 

παραμείνει παράλληλος με τον σταθερό σύνδεσμο. Ως εκ τούτου, η δαγκάνα παραμένει σε σταθερή θέση. 

Αυτό θα ήταν χρήσιμο για μια εφαρμογή όπου ο χειριστής αντικειμένου πρέπει να παραμείνει στον ίδιο 

προσανατολισμό σε σχέση με το έδαφος. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν όλες οι 4 ράβδοι αυτή τη διαμόρφωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτό το παράδειγμα ενός συνδέσμου τεσσάρων ράβδων, η κίνηση εξόδου είναι πολύ διαφορετική από 

το προηγούμενο παράδειγμα! Τροποποιώντας τα μήκη των διαφόρων συνδέσμων, ο σχεδιαστής μπορεί 

να δημιουργήσει πολλά διαφορετικά σχέδια. Χρησιμοποιώντας το σύστημα σχεδίασης ρομποτικής VEX 

Robotics Design System είναι εύκολο να πειραματιστείτε με συνδέσμους για να δοκιμάσετε τις 

διαφορετικές κινήσεις τους. 
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Τα παραπάνω πρωτότυπα συνδέσμων μπορούν να δημιουργηθούν μόνο με μερικά μεταλλικά 

κομμάτια VEX και μερικές βίδες. 

 Αρθρώσεις- Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος μηχανισμός ανύψωσης στη ρομποτική είναι μια 

περιστρεφόμενη άρθρωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει έναν βραχίονα με 2 αρθρώσεις, ο οποίος περιλαμβάνει μια 

άρθρωση ώμου και μια άρθρωση καρπού (σημειώστε ότι οι αρθρώσεις ενός ρομποτικού βραχίονα 

συχνά ονομάζονται παρόμοια με το ανθρώπινο χέρι). Αυτές οι αρθρώσεις κατασκευάζονται με την 

ασφάλιση μέρους της δομής του ρομπότ πάνω σε μέρος ενός συστήματος κίνησης. Στην παραπάνω 

περίπτωση, η άρθρωση του ώμου περιλαμβάνει ένα βραχίονα που είναι κλειδωμένος στα γρανάζια 

του κιβωτίου ταχυτήτων του ώμου - καθώς αυτά τα γρανάζια περιστρέφονται, περιστρέφεται και ο 

βραχίονας. Ομοίως, το νύχι είναι κλειδωμένο στα γρανάζια του κιβωτίου ταχυτήτων που είναι 

προσαρτημένο στο άκρο του βραχίονα. 

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει στο παραπάνω παράδειγμα ότι η άρθρωση του ώμου έχει πολύ 

μεγαλύτερη μείωση της ταχύτητας από την άρθρωση του καρπού. Αυτό γίνεται λόγω της φόρτισης του 

κινητήρα. Η άρθρωση του ώμου πρέπει να σηκώσει το βάρος του βραχίονα, το βάρος της άρθρωσης 

του καρπού, το βάρος της δαγκάνας και οποιοδήποτε αντικείμενο έχει σηκώσει η δαγκάνα. Η άρθρωση 

του καρπού χρειάζεται να σηκώσει μόνο το βάρος του νυχιού και του αντικειμένου που έχει πιάσει. Η 

άρθρωση του ώμου πρέπει επίσης να σηκώσει αυτό το βάρος με πολύ μεγαλύτερο μοχλό από την 

άρθρωση του καρπού, οπότε δέχεται σημαντικά μεγαλύτερη ροπή. Κάθε άρθρωση έχει σχεδιαστεί για 

να διαχειρίζεται τα φορτία που θα της επιβληθούν. 
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Ηλεκτρομαγνητισμός 

 Όταν ρεύμα διαρρέει ένα αγώγιμο σύρμα, δημιουργείται μαγνητικό πεδίο γύρω από το σύρμα. 

Το σχήμα του μαγνητικού πεδίου μπορεί να θεωρηθεί ως μια σειρά ομόκεντρων κύκλων σε ένα 

επίπεδο, κάθετο στο σύρμα. Καθώς αυξάνεται το ρεύμα, αυξάνεται και η ένταση του μαγνητικού 

πεδίου. 

 

Ο κανόνας του αντίχειρα του δεξιού χεριού: 

 

 

Όταν ένας αγωγός που μεταφέρει ρεύμα τοποθετείται σε μαγνητικό πεδίο, ο μαγνήτης που παράγει το 

πεδίο και ο αγωγός ασκούν δύναμη ο ένας στον άλλον. Ο λόγος είναι η αλληλεπίδραση του μαγνητικού 

πεδίου του σύρματος με το μόνιμο μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη. 

Αυτό ονομάζεται κινητικό φαινόμενο. 

• Η κατεύθυνση της δύναμης στον αγωγό αντιστρέφεται αν αντιστραφεί η κατεύθυνση του 

ρεύματος ή η κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου. 

• Η κατεύθυνση της δύναμης που ασκείται στον αγωγό μπορεί να προσδιοριστεί 

χρησιμοποιώντας τον κανόνα του Φλέμινγκ για το αριστερό χέρι. 
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Το μέγεθος της δύναμης στον αγωγό εξαρτάται από: 

• η πυκνότητα μαγνητικής ροής (ένταση του μαγνητικού πεδίου) 

• το ρεύμα στον αγωγό 

• το μήκος του αγωγού στο μαγνητικό πεδίο. 

Για έναν αγωγό που βρίσκεται σε ορθή γωνία προς ένα μαγνητικό πεδίο και διαρρέεται από ρεύμα: 

𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 = 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑥 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑥 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ ⇒ 𝐹 = 𝐵𝐼𝑙 

✓ δύναμη, 𝐹, σε Newton, N 
✓ πυκνότητα μαγνητικής ροής, 𝐵, σε tesla, T 
✓ ρεύμα, 𝐼, σε αμπέρ, A 
✓ μήκος, 𝑙, σε μέτρα, m 

 

Ένα πηνίο σύρματος που μεταφέρει ρεύμα σε μαγνητικό πεδίο τείνει να περιστρέφεται. Αυτή είναι η 

βάση ενός ηλεκτρικού κινητήρα. 

Η δύναμη που ασκείται σε έναν αγωγό μέσα σε μαγνητικό πεδίο προκαλεί την περιστροφή του πηνίου 

σε έναν ηλεκτροκινητήρα. 

Τα μεγάφωνα και τα ακουστικά χρησιμοποιούν το φαινόμενο του κινητήρα για να μετατρέψουν τις 

μεταβολές του ρεύματος στα ηλεκτρικά κυκλώματα σε ηχητικά κύματα. 

 

 

 

 

 

Εάν ένας ηλεκτρικός αγωγός κινείται σε σχέση με ένα μαγνητικό πεδίο ή εάν υπάρχει αλλαγή στο 

μαγνητικό πεδίο γύρω από έναν αγωγό, προκαλείται διαφορά δυναμικού στα άκρα του αγωγού. Εάν ο 

αγωγός αποτελεί μέρος ενός πλήρους κυκλώματος, προκαλείται ρεύμα στον αγωγό. 

Αυτό ονομάζεται φαινόμενο γεννήτριας ή ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. 

Το μέγεθος της επαγόμενης διαφοράς δυναμικού (και άρα του επαγόμενου ρεύματος) μπορεί να 

αυξηθεί κατά: 

✓ αύξηση της ταχύτητας κίνησης 

✓ αύξηση της ισχύος του μαγνητικού πεδίου 

✓ χρησιμοποιώντας περισσότερες στροφές στον ηλεκτρομαγνήτη. 

Εάν αντιστραφεί η κατεύθυνση της κίνησης του αγωγού ή η πολικότητα του μαγνητικού πεδίου, 

αντιστρέφεται η κατεύθυνση της επαγόμενης διαφοράς δυναμικού και του τυχόν επαγόμενου ρεύματος. 
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Το φαινόμενο της γεννήτριας χρησιμοποιείται σε μια γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος για την 

παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος και σε ένα δυναμό για την παραγωγή συνεχούς ρεύματος. 

 Ένα επαγόμενο ρεύμα δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο που αντιτίθεται στην αρχική μεταβολή, είτε 

πρόκειται για την κίνηση του αγωγού είτε για τη μεταβολή του μαγνητικού πεδίου. 

  

 

 

 

 

 

 

Step-up: p.d. εξόδου > p.d. εισόδου               Step-down: p.d. εξόδου < p.d εισόδου 

 

Τα μικρόφωνα χρησιμοποιούν το φαινόμενο της γεννήτριας για να μετατρέψουν τις μεταβολές της πίεσης 

των ηχητικών κυμάτων σε μεταβολές του ρεύματος στα ηλεκτρικά κυκλώματα. 

Ένας βασικός μετασχηματιστής αποτελείται από ένα πρωτεύον πηνίο και ένα δευτερεύον πηνίο 

τυλιγμένο σε έναν πυρήνα σιδήρου. Ο σίδηρος χρησιμοποιείται επειδή μαγνητίζεται εύκολα. 

Ένα εναλλασσόμενο ρεύμα στο πρωτεύον πηνίο ενός μετασχηματιστή παράγει ένα μεταβαλλόμενο 

μαγνητικό πεδίο στον πυρήνα του σιδήρου και συνεπώς στο δευτερεύον πηνίο. Αυτό προκαλεί μια 

εναλλασσόμενη διαφορά δυναμικού στα άκρα του δευτερεύοντος πηνίου. Εάν το δευτερεύον πηνίο 

είναι μέρος ενός πλήρους κυκλώματος, ένα επαγόμενο ρεύμα θα ρέει στο δευτερεύον πηνίο. 

    
𝑉𝑠

𝑉𝑝
=

𝑛𝑠

𝑛𝑝
 

 𝑉p διαφορά δυναμικού στο πρωτεύον πηνίο           𝑉s διαφορά δυναμικού στο δευτερεύον πηνίο 

𝑛p αριθμός στροφών στο πρωτεύον πηνίο            𝑛s αριθμός στροφών στο δευτερεύον πηνίο  

 

Εάν οι μετασχηματιστές ήταν 100% αποδοτικοί, η ηλεκτρική ισχύς εξόδου θα ήταν ίση με την ηλεκτρική 

ισχύ εισόδου: 

𝑉𝑝 × 𝐼𝑝 = 𝑉𝑠 × 𝐼𝑠 

Η ισχύς μεταδίδεται με υψηλές διαφορές δυναμικού κατά μήκος του εθνικού δικτύου. 
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Ηλεκτρονική 

 

 

Φροντίδα και ασφάλεια 

Ο χώρος εργασίας είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών έργων. Είναι πολύ 

σημαντικό ο χώρος αυτός να διαθέτει όλες τις συνθήκες ασφαλείας που σας επιτρέπουν να 

αναπτύσσετε έργα με ασφάλεια και προσοχή. Ως εκ τούτου, ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι καλά 

φωτισμένος, ήσυχος και οι πάγκοι οργανωμένοι και να διατηρούνται καθαροί και στεγνοί. 

Πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή όταν εργάζεστε με οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικού 

κυκλώματος/στοιχείου, καθώς όλες οι συνδέσεις είναι εκτεθειμένες, επομένως δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται αγώγιμα στηρίγματα για να συγκρατείται το έργο. 

 

Πριν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικά κυκλώματα/στοιχεία βεβαιωθείτε ότι: 

• Εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων επαγγελματικής ασφάλειας και υγιεινής 

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικών έργων σε μέσο κατάλληλο για το αποτέλεσμα 

• Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία που είναι κατάλληλα για τις εργασίες που εκτελείτε 

• Μην εργάζεστε με βρεγμένα χέρια 

• Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού εξαρτήματος διαβάστε τις συστάσεις του 

κατασκευαστή σχετικά με τον τρόπο χρήσης του. 

• Πριν από τη σύνδεση οποιουδήποτε κυκλώματος ή εξαρτήματος ελέγξτε αν είναι 

κατάλληλο για το αποτέλεσμα που θέλετε να επιτύχετε 

• Μην τρέχετε ή παίζετε με μετρημένα ή αιχμηρά αντικείμενα. 

• Σε περίπτωση συγκόλλησης, να χρησιμοποιείτε σωστά τα κολλητήρια και να τα 

τοποθετείτε στην κατάλληλη θήκη στήριξης. 

• Μην προκαλείτε οποιοδήποτε είδος βραχυκυκλώματος, καθώς μπορεί να προκληθεί 

σοβαρή ζημιά στον εξοπλισμό ή να προκληθεί πυρκαγιά. 

• Εξετάστε κάθε τύπο σύρματος που είναι ξεθωριασμένο και κοντά στον πάγκο εργασίας. 

 

Εισαγωγή 

MATHEMATICS HISTORY

TEHNOLOGY PHYSICS

https://docs.google.com/document/d/1oNmYVj4PL5MfEdeocu1o80LXNuGefz1F/edit
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Σε αυτό το έργο, που σχετίζεται με τη ρομποτική και την τρισδιάστατη εκτύπωση, θα 

παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της ηλεκτρονικής, ώστε ο μαθητής να μπορέσει να εισέλθει στον 

συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής και της τρισδιάστατης εκτύπωσης.  

Σε επίπεδο ηλεκτρονικών, θα εξεταστούν τα ακόλουθα θέματα: 

• Βασικές αρχές της ηλεκτρονικής. 

• Εξαρτήματα ηλεκτρονικών: 

o Ενεργά εξαρτήματα, 

o Παθητηκά εξαρτήματα (ημιαγωγοί), 

• Αναλογικά ηλεκτρονικά ψηφιακά ηλεκτρονικά: 

o Σημάδια, 

o Τροφοδοτικά, 

o Λογικές θύρες και αναλογική-ψηφιακή μετατροπή, 

• Ηλεκτρονικός οδηγός για την ισχύ του κινητήρα: 

o Ηλεκτρονική τροφοδοσία, 

o Εφαρμογή μεταγωγής και PWM, 

o Γέφυρα ‘H’ για κινητήρες, 

• Ανάπτυξη τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB) 

o Σχεδιασμός κυκλώματος, 

o Κύκλωμα εκτύπωσης, 

o Συγκόλληση εξαρτημάτων, 

 

Βασικές αρχές της ηλεκτρονικής 

Η ηλεκτρονική μας επιτρέπει να χειριζόμαστε την ενέργεια μέσω της μετάδοσης, της αποθήκευσης, 

της διανομής ή της μετατροπής. Επιτρέπει επίσης, μέσω ηλεκτρικών σημάτων, να αποκτούμε, να 

επεξεργαζόμαστε, να μετατρέπουμε, να προωθούμε, να φιλτράρουμε και να αποθηκεύουμε 

πληροφορίες. 

Από αυτή την άποψη, μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι τα εσωτερικά κυκλώματα των υπολογιστών, τα 

τηλεπικοινωνιακά συστήματα, οι διάφοροι τύποι αισθητήρων και μετατροπέων ανήκουν στην περιοχή 

ενδιαφέροντος της ηλεκτρονικής. 

Τάση, αντίσταση και ρεύμα/ηλεκτρική ένταση 
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Πριν προχωρήσουμε στο περιεχόμενο που θα εξεταστεί, είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη τις 

έννοιες της ηλεκτρικής τάσης που συνήθως αναπαρίσταται με V ή U, του ρεύματος ή της ηλεκτρικής 

έντασης που συνήθως αναπαρίσταται με I και τέλος της ηλεκτρικής αντίστασης που συνήθως 

αναπαρίσταται με το γράμμα R. 

Τάση 

Η μονάδα μέτρησης είναι το βολτ, ή Τζάουλς ανά Κουλόμπ. Η διαφορά δυναμικού είναι ίση με το 

έργο που πρέπει να γίνει ανά μονάδα φορτίου σε αντίθεση με ένα ηλεκτρικό πεδίο για να μετακινηθεί 

οποιοδήποτε φορτίο. 

Η ηλεκτρική τάση μπορεί να προκληθεί από στατικά ηλεκτρικά πεδία, από ηλεκτρικό ρεύμα υπό την 

επίδραση μαγνητικού πεδίου, από μαγνητικό πεδίο ή από συνδυασμό των τριών. 

 

Σχήμα 1: Σύμβολο τάσης 

Αντίσταση 

Ηλεκτρική αντίσταση είναι η ικανότητα ενός σώματος να οφείλει τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος 

ακόμη και όταν υπάρχει διαφορά στο εφαρμοζόμενο δυναμικό. Μετριέται σε Ω (Ω).  

 

Σχήμα 2: Σύμβολο αντίστασης/αντίστασης 

 

Ρεύμα/ηλεκτρική ένταση 

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η διατεταγμένη ροή σωματιδίων που μεταφέρουν ηλεκτρικό φορτίο, ή 

επίσης, η μετατόπιση φορτίων μέσα σε έναν αγωγό, όταν υπάρχει διαφορά δυναμικού μεταξύ των 

άκρων. 

 

Σχήμα 3 - Ηλεκτρόνια με άτακτη κίνηση σε έναν αγωγό 

 

Σχήμα 4 - Ηλεκτρόνια με διατεταγμένη κίνηση σε έναν αγωγό 
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I=Q∆t 

Λεζάντα: 

I - Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος (A) 

Q - Ποσότητα φορτίου (C) 

∆t- Χρονικό διάστημα (s) 

Η τυπική μονάδα στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος είναι 

το αμπέρ. Για τη μέτρηση του ρεύματος χρησιμοποιείται αμπερόμετρο. 

 

Σχήμα 6 Ηλεκτρικό ρεύμα/ένταση 

Συνεχές ρεύμα 

Το συνεχές ρεύμα ή το σταθερό ρεύμα (DC) είναι η διατεταγμένη ροή των ηλεκτρονίων προς την 

ίδια κατεύθυνση. Χρησιμοποιείται συνήθως για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συσκευών (μεταξύ 1,2V 

και 24V) και ψηφιακών κυκλωμάτων εξοπλισμού υπολογιστών (υπολογιστές, μόντεμ, κόμβοι κ.λπ.). 

Αυτός ο τύπος κυκλωμάτων έχει έναν αρνητικό πόλο και έναν θετικό πόλο (είναι πολωμένο), στον οποίο 

διατηρείται η ένταση. Η ένταση αυξάνεται αρχικά σε ένα μέγιστο σημείο, παραμένοντας συνεχής, 

δηλαδή χωρίς να μεταβάλλεται. Όταν απενεργοποιείται, μειώνεται στο μηδέν και σβήνει. 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7 Διάγραμμα συνεχούς ρεύματος 

Εναλλασσόμενο ρεύμα 

Το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι ένας τύπος ηλεκτρικού ρεύματος στον οποίο η κατεύθυνση της 

ροής των ηλεκτρικών φορτίων αντιστρέφεται περιοδικά. 

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του εναλλασσόμενου ρεύματος είναι ότι είναι ευκολότερη η 

μεταφορά του σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς πολλές απώλειες ενέργειας. 
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Σχήμα 8 - Διάγραμμα εναλλασσόμενου ρεύματος 

Το εναλλασσόμενο ρεύμα απεικονίζεται με ένα ημιτονοειδές, το οποίο επαναλαμβάνεται με την 

πάροδο του χρόνου με τη μορφή κύκλων. 

 

Σχήμα 9 - 1 Ημιτονοειδής κύκλος που αντιπροσωπεύει εναλλασσόμενο ρεύμα 
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Υπολογισμός της τάσης, της έντασης και της αντίστασης σε διάφορα 
κυκλώματα 

Για τον υπολογισμό των τριών μεγεθών, δηλαδή της τάσης, της έντασης και της αντίστασης, είναι 

απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ο νόμος του Ohm , ο οποίος θα κάνει τη σχέση μεταξύ των τριών. 

Ο νόμος του Ohm πιστοποιεί ότι σε ένα αγώγιμο σύρμα που διατηρείται σε σταθερή 

θερμοκρασία, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού που 

εφαρμόζεται στους ακροδέκτες του, και είναι δυνατόν να επαληθευτεί με την ακόλουθη έκφραση: 

Νόμος του Ohm 

         U/I=R ⇔ U=R×I 

Λεζάντα: 

U - Τάση ή διαφορά δυναμικού (d.d.p. ) 

I - Ένταση ή ρεύμα 

R - Αντίσταση 

 

Οι μονάδες μέτρησης αυτών των τριών φυσικών μεγεθών είναι: 

Μέγεθος Μονάδα μέτρησης Πλαστοπροσωπία 

Τάση/d.d.p.p Volt V 

Ένταση ή ρεύμα Αμπέρ A 

Αντίσταση Ohm Ω 

Πίνακας 1- Μονάδες μέτρησης, ποσότητες 

Παράδειγμα: R= 20Ω   U=12V  I=? 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 11 -Παράδειγμα υπολογισμού της έντασης 

U/R=i ↔ 12/20=i ↔i=0,6A 
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Διάκριση μεταξύ CCV και GND 

Το ακρωνύμιο CCV σημαίνει τάση συνεχούς ρεύματος ή μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως DCV 

που σημαίνει τάση συνεχούς ρεύματος. 

Το Vcc έχει πάντα θετική φόρτιση, και έχει κόκκινο χρώμα ως ένδειξη για την τροφοδότηση του 

κυκλώματος. 

Vcc 

⊕ 

Το ακρωνύμιο GND σημαίνει έδαφος ή γη. Το GND είναι η απουσία τάσης, απλά 0 Volts. 

GND 

 

 

Παράδειγμα: 

 

Σχήμα 12- Παράδειγμα CCV και GND 
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Ηλεκτρονικά εξαρτήματα 

Όλες οι συσκευές που μεταδίδουν ηλεκτρικό ρεύμα μέσω αγώγιμων ή ημιαγωγιμών μέσων και 

επίσης μέσω κενού που προκαλεί αλλαγές στη συμπεριφορά του ηλεκτρικού ρεύματος στα κυκλώματα 

ορίζονται ως ηλεκτρονικά εξαρτήματα. 

Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο 

διεξάγουν ενέργεια ή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους ως ενεργά εξαρτήματα, παθητικά εξαρτήματα 

ή ηλεκτρομηχανικά εξαρτήματα.  

Ταξινόμηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε τρεις ομάδες: 

• Παθητικά στοιχεία 

• Ενεργά συστατικά 

• Ηλεκτρομηχανικά εξαρτήματα 

Παθητικά στοιχεία 

Τα παθητικά εξαρτήματα είναι επίσης γνωστά ως βασικά εξαρτήματα. Είναι όλα τα εξαρτήματα 

που δεν αυξάνουν την ένταση του ρεύματος ή της τάσης ενός κυκλώματος, δηλαδή δεν παράγουν 

ενέργεια για το κύκλωμα, αλλά αλληλοεπιδρούν μόνο με την ενέργεια, διαχέοντάς την σε άλλες μορφές. 

Αυτού του είδους τα εξαρτήματα δεν παράγουν κέρδος (ενίσχυση) ή συνεχές ρεύμα, αν και μπορούν να 

το επιβραδύνουν ή να το αποθηκεύσουν. Στο Σχήμα 13 παρουσιάζονται τα συνήθως πιο γνωστά 

παθητικά στοιχεία. 

 

Αντίσταση 

 

Συμπυκνωτής 

 

Δεν υπάρχει πολωμένη 

πόλωση 

Καρούλι 

 

Σχήμα 13 Παθητικά στοιχεία 

Ενεργά συστατικά 

Τα ενεργά στοιχεία είναι ικανά να παράγουν ενέργεια και μπορούν επίσης να χειρίζονται την 

κατεύθυνση του ρεύματος εντός του κυκλώματος. Τα στοιχεία αυτά είναι συσκευές που παρέχουν 
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κέρδος στο ρεύμα ή το κατευθύνουν. Για παράδειγμα, μια δίοδος είναι ενεργό στοιχείο, όπως ακριβώς 

και το τρανζίστορ. Στο Σχήμα 14 παρουσιάζονται τα πιο γνωστά ενεργά στοιχεία. 

Δίοδος 

 

Ολοκληρωμένο κύκλωμα 

 

Τρανζίστορ 

 

Σχήμα 14 - Ενεργά στοιχεία 

Ηλεκτρομηχανικά εξαρτήματα 

Τα ηλεκτρομηχανικά εξαρτήματα είναι όλα εκείνα που περιλαμβάνουν κάποια μηχανική κίνηση, 

συνδυάζοντας ηλεκτρικές διεργασίες σε μια ενιαία συσκευή. Στο Σχήμα 15 παρουσιάζονται τα πιο 

γνωστά ηλεκτρομηχανικά εξαρτήματα. 

Κουμπιά on-off 

 

 

Ρελέ 

 

Κινητήρας 

 

Σχήμα 15 - Ηλεκτρομηχανικά εξαρτήματα 

Θερμοκρασία ενός ηλεκτρονικού εξαρτήματος 

Στη φύση, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υλικών ποικίλλουν ανάλογα με τη θερμοκρασία 

στην οποία υποβάλλονται. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή 

μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με τη θερμοκρασία. Με τον τρόπο αυτό, οι κατασκευαστές 

θα πρέπει να καθορίζουν το εύρος θερμοκρασίας στο οποίο το εξάρτημα ανταποκρίνεται όπως 

αναμένεται και χωρίς τον κίνδυνο να υποστεί βλάβη. 

Για ορισμένα εξαρτήματα, ιδίως για τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, καθορίστηκαν τρία τυπικά 

διαστήματα λειτουργίας ανάλογα με την εφαρμογή τους, τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα 2 

Ονομασία Εύρος θερμοκρασίας 

Εμπορικό 0º έως +70º C 

Βιομηχανική -25ºC έως +85ºC 

Στρατιωτικό -55ºC έως +125ºC 

 Πίνακας 2 - Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
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Ημιαγωγός 

Ως ημιαγώγιμο υλικό ορίζεται ένα υλικό που μπορεί να λειτουργήσει είτε ως αγωγός ηλεκτρικού 

ρεύματος είτε ως μονωτής, ανάλογα με διάφορους παράγοντες (όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, 

το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στο οποίο υποβάλλεται ή η μοριακή του σύνθεση). 

Από τη φύση, υπάρχουν αρκετά στοιχεία του περιοδικού πίνακα που λειτουργούν ως 

ημιαγωγοί. Τα πλέον χρησιμοποιούμενα στη βιομηχανία είναι το πυρίτιο (Si) και το γερμάνιο (Ge), αλλά 

υπάρχουν και άλλα, όπως το θείο (S), το βόριο (B) και το κάδμιο (Cd). 

Παράδειγμα ημιαγωγών: 

 

Τρανζίστορ Δίοδος Ρυθμιστής τάσης 

 

 

 

Σχήμα 16- παραδείγματα ημιαγωγών 
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Λειτουργία των πιο κοινών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

Αντίσταση 

Οι αντιστάσεις είναι στοιχεία που έχουν ως στόχο να προσφέρουν αντίσταση στη διέλευση του 

ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των στοιχείων που τα αποτελούν, περιορίζοντας έτσι το ηλεκτρικό ρεύμα σε 

ένα συγκεκριμένο τμήμα του κυκλώματος. 

Για τη μέτρηση της αντίστασης μιας αντίστασης χρησιμοποιείται η μονάδα Ω. 

 

Σχήμα 22 - Αντίσταση 

 

Σχήμα 17 - Σύμβολο αντίστασης 

Εκτός από τη διάκριση των ονομαστικών τους τιμών, υπάρχει ένας χρωματικός κώδικας που σας 

επιτρέπει να βρείτε την τιμή κάθε αντίστασης.  Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αντιστάσεις έχουν 

μόνο 4 έγχρωμες λωρίδες, ωστόσο υπάρχουν και αντιστάσεις με 5 λωρίδες. 

Ο χρωματικός κώδικας αποτελείται από χρωματιστές λωρίδες στο σώμα κάθε αντίστασης, οι 

οποίες υπακούουν σε μια σειρά. 

Για τον υπολογισμό της τιμής μιας αντίστασης υπάρχουν πίνακες με τα διάφορα χρώματα 

τυπωμένα στην αντίσταση, όπως φαίνεται στην εικόνα 18, αυτή η απεικόνιση αντιπροσωπεύει τον 

χρωματικό κώδικα για τις αντιστάσεις με 4 ζώνες. 

 

 

Σχήμα 18-Σειρά χρωμάτων για τον υπολογισμό της τιμής αντίστασης με 4 ζώνες  
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Πίνακας 3 - Πίνακας χρωμάτων αντιστάσεων 

Παράδειγμα: 

 

  

 

Παράδειγμα εφαρμογής των αντιστάσεων 

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να συνδέσουμε μια λυχνία LED με μια μπαταρία 9 βολτ, της οποίας 

το ρεύμα είναι 1 αμπέρ. Γνωρίζουμε ότι το μέγιστο ρεύμα που υποστηρίζει η λυχνία LED είναι 20mA 

(0,02A). Αν τελικά το LED συνδεθεί απευθείας με την μπαταρία, θα καταστεί άχρηστο, αφού το ρεύμα 

που θα το διαρρέει θα είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο ρεύμα που υποστηρίζεται.  Αυτή τη φορά, θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια αντίσταση για να περιορίσουμε το ρεύμα που περνάει στο LED, όπως 

στο Σχήμα 19. 

Χρώμα 1ο κομμάτι 2ο κομμάτι Πολλαπλασιαστής Ανοχή 

Μαύρο 0 0 x1  

Καφέ 1 1 X10 1% 

Κόκκινο 2 2 X100 2% 

Πορτοκαλί 3 3 X1K  

Κίτρινο 4 4 X10K  

Πράσινο 5 5 X100K 0.5% 

Μπλε 6 6 x1M 0.25% 

Μωβ 7 7 X10M 0.1% 

Γκρι 8 8 X10 0.05% 

Λευκό 9 9 X10  

Golden    0.5% 

Ασημένιο    0.10% 
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Σχήμα 19- Ηλεκτρονικό διάγραμμα για τη σύνδεση ενός LED 

Επιβολή του νόμου: 

R=? 

U=9V 

I=0,02A 

R= UI⇔R= 9/0,02=450Ω 

Συμπεραίνεται ότι για να μην καταστραφεί το Led απαιτείται αντίσταση 450 Ω. 

Ποτενσιόμετρο 

Το ποτενσιόμετρο είναι μια αντίσταση που μπορεί να μεταβάλλει την τιμή της αντίστασης στο 

ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η τιμή μπορεί να έχει μια διακύμανση μεταξύ 0 και της επιθυμητής τιμής σε αυτό 

που θέλετε να εφαρμόσετε. 

 

Σχήμα 20 - Ποτενσιόμετρο  

Σχήμα 21 - Σύμβολο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Συμπυκνωτής 

Ο συμπυκνωτής είναι μια ηλεκτρονική διάταξη που σχηματίζεται από δύο παράλληλες πλάκες 

που χωρίζονται από ένα μονωτικό υλικό, που ονομάζεται διηλεκτρικό. Όταν οι ακροδέκτες υποβάλλονται 

σε ηλεκτρικό ρεύμα, οι πλάκες φορτίζονται και έτσι μπορούν να αποθηκεύσουν ενέργεια. 

Το ποσό του αποθηκευμένου φορτίου διαιρεμένο με την ηλεκτρική τάση που υπάρχει μεταξύ των 

πλακών ονομάζεται Χωρητικότητα, η οποία μετράτε σε Farad. 

Ένα Farad είναι μια γιγαντιαία χωρητικότητα, οι πιο συνηθισμένοι συμπυκνωτές στα ηλεκτρονικά 

είναι της τάξης των microfarad, nanofarad (ηF) ή PICOfarad (ρF). 
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Σχήμα 22 - Συμπυκνωτές 

 

Σχήμα 23 - Σύμβολο πυκνωτή, μη πολωμένο και πολωμένο. 

Όταν ένας συμπυκνωτής δεν έχει πολικότητα, δηλαδή δεν έχει θετικό και αρνητικό ακροδέκτη, 

σημαίνει ότι μπορεί να πολωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χρησιμοποιείται το σύμβολο στα αριστερά του 

σχήματος 23. 

Όταν ο συμπυκνωτής έχει την πολικότητα, χρησιμοποιείται το σύμβολο στα δεξιά του Σχήματος 

23, που επισημαίνει ποιος ακροδέκτης είναι θετικός. 

Ηλεκτρολυτικός συμπυκνωτής 

Ο ηλεκτρολυτικός συμπυκνωτής είναι ένας συμπυκνωτής που έχει καθορισμένη πολικότητα. Σε 

περίπτωση που πολωθεί αντίστροφα, θα βραχυκυκλώσει και θα καταστεί άχρηστος, ενώ μπορεί ακόμη 

και να εκραγεί. Είναι πολύ συνηθισμένος σε πηγές τάσης και λειτουργεί ως φίλτρο θορύβου. Βρίσκονται 

σε τιμές μεγαλύτερες από 0,5μF. Κανονικά, ο ηλεκτρολυτικός συμπυκνωτής έχει μια διαμήκη λίστα που 

υποδεικνύει τον αρνητικό του ακροδέκτη. 

 

Σχήμα 24 - Ηλεκτρολυτικός συμπυκνωτής 

Συμπυκνωτής πολυεστέρα 

Ο πολυεστερικός συμπυκνωτής είναι ένας συμπυκνωτής που σχηματίζεται από διάφορα 

στρώματα αλουμινίου και πολυεστέρα, και δεν συνιστάται για χρήση σε υψηλές συχνότητες. Μπορεί να 

κυμανθεί από 1000pF έως 10μF και δεν έχει πολικότητα. 

 

Σχήμα 25 - Συμπυκνωτής πολυεστέρα 
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Κεραμικός συμπυκνωτής 

Ο κεραμικός συμπυκνωτής είναι ένας κεραμικός δίσκος με δύο μεταλλικές κορδέλες στις 

επιφάνειες. Χρησιμοποιείται από κυκλώματα συνεχούς ρεύματος έως κυκλώματα υψηλής συχνότητας. 

Συνήθως συναντώνται με χωρητικότητες από 1pF έως 470nF. 

 

Σχήμα 26 - Κεραμικός συμπυκνωτής 

Συμπυκνωτής τανταλίου 

Ο συμπυκνωτής τανταλίου έχει την ικανότητα να λαμβάνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας σε πολύ 

μικρό μέγεθος με τη χρήση της διαδικασίας κατασκευής, χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του 

ηλεκτρολυτικού συμπυκνωτή όταν ο χώρος αποτελεί πρόβλημα. 

 

Σχήμα 27 - Συμπυκνωτές τανταλίου 

Παράδειγμα εφαρμογής συμπυκνωτών 

Ένας συμπυκνωτής είναι παρόμοιος με μια μπαταρία, αλλά είναι σε θέση να αποφορτίσει όλο το 

φορτίο του σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

φίλτρα θορύβου σε πηγές τάσης. 

Όλοι οι συμπυκνωτές έχουν μια σταθερά φορτίου Τ, η οποία εξισώνεται ως εξής: 

T=R×C 

Πού: 

T = σταθερά φορτίου 
R = Αντίσταση σε Ω 
C = Χωρητικότητα σε Faradays 
Πηνίο ή πηνίο 

Το πηνίο είναι ένα ηλεκτρονικό στοιχείο ικανό να αποθηκεύει ενέργεια με τη μορφή μαγνητικού 

πεδίου, που παράγεται από το ηλεκτρικό ρεύμα που κυκλοφορεί στο πηνίο. 
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Σχήμα 28 - Πηνία/επαγωγές/σωληνοειδή 

Η ικανότητα του πηνίου να αποθηκεύει ενέργεια με τη μορφή μαγνητικού πεδίου είναι η 

αυτεπαγωγή που μετράτε σε Henrys (H). Κατασκευάζονται συνήθως από χάλκινο σύρμα τυλιγμένο σε 

στροφές γύρω από έναν γενικά σιδηρομαγνητικό πυρήνα. 

Στα κυκλώματα, ένα πηνίο αναπαρίσταται με το γράμμα L και έχει ως εξής: 

 

Σχήμα 29 - Σύμβολο επαγωγής 

Τύποι πηνίων 

Σιδηρομαγνητικός πυρήνας 

Στον πυρήνα χρησιμοποιούνται σιδηρομαγνητικά υλικά για την επίτευξη υψηλότερων τιμών 

επαγωγής. Έτσι, ο πυρήνας μπορεί να αυξήσει και να συγκεντρώσει το μαγνητικό πεδίο. Ωστόσο, είναι 

το σύστημα με την υψηλότερη καταναλισκόμενη ενέργεια. 

Πυρήνας με απανωτές στρώσεις 

Ο πυρήνας είναι κατασκευασμένος από λεπτά στρώματα χάλυβα σιλικόνης, που περιβάλλεται 

από βερνίκι. Χρησιμοποιείται για χαμηλές συχνότητες. Ο πυρήνας με ελάσματα μειώνει τις απώλειες 

του πηνίου. 

Πυρήνας αέρα 

Ο πυρήνας δεν είναι γεμάτος με κανένα υλικό. Παρά το γεγονός ότι έχει μικρή αυτεπαγωγή, 

δεν παρουσιάζει απώλειες που προκαλούνται από τον πυρήνα. Χρησιμοποιείται για υψηλές συχνότητες 
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Πυρήνας φερρίτη 

Πρόκειται για επαγωγείς που αποδίδουν άριστα σε υψηλές συχνότητες.  Χρησιμοποιείται ένας 

τύπος σιδηρομαγνητικού και μη αγώγιμου κεραμικού, ο οποίος μειώνει τις απώλειες ενέργειας. 

Τοροειδής επαγωγέας 

Κατασκευάζεται με πυρήνα φερρίτη, αλλά με σχήμα νήματος. Στο τοροειδές πηνίο, το 

μαγνητικό πεδίο έχει μια κλειστή διαδρομή για να κυκλοφορήσει, γεγονός που μειώνει σημαντικά τις 

απώλειες, αυξάνοντας την τιμή της αυτεπαγωγής. 

Δίοδος 

Η δίοδος είναι ένα ηλεκτρονικό στοιχείο που επιτρέπει τη διέλευση ρεύματος μόνο προς μία 

κατεύθυνση. 

Κατασκευάζεται από ένα ημιαγωγικό υλικό, ένα είδος ενδιάμεσου εδάφους μεταξύ ενός 

αγώγιμου υλικού και ενός μονωτικού υλικού. 

Η δίοδος έχει 2 ακροδέκτες και σχηματίζεται από μια ένωση πυριτίου ή γερμανίου, η οποία 

επιτρέπει στη δίοδο να οδηγεί μόνο προς μία κατεύθυνση. 

 

Σχήμα 30- Δίοδοι 

Στην εικόνα 30 εμφανίζεται μια γκρίζα δίοδος που υποδεικνύει τον αρνητικό ακροδέκτη του εξαρτήματος. 

 

Σχήμα 31 - Σύμβολο διόδου 

 

Εφαρμογές διόδων 

Η δίοδος χρησιμοποιείται ευρέως σε ανορθωτικά κυκλώματα που μετατρέπουν το 

εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές ρεύμα. 

Οι δίοδοι έχουν διάφορες εφαρμογές, όπως σε κυκλώματα προστασίας και σε ρυθμιστές 

τάσης. 
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η δίοδος δεν είναι ένα τέλειο πέρασμα, το ρεύμα που 

διαρρέει τους ακροδέκτες της έχει πτώση τάσης περίπου 0,7V, οπότε είναι σημαντικό να λαμβάνεται 

υπόψη αυτή η πτώση τάσης σε σχέδια κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν διόδους. 

  

Δίοδος εκπομπής φωτός (LED). 

Η λυχνία LED είναι ένα από τα πιο γνωστά ηλεκτρονικά εξαρτήματα στον κόσμο, ιδίως με τις 

λάμπες LED που υπάρχουν σήμερα. 

 

Σχήμα 32 - Δίοδος εκπομπής φωτός και το σύμβολό της 

Η λυχνία LED είναι κατασκευασμένη από αρσενίδιο του γαλλίου που εκπέμπει φως όταν 

διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει χαμηλή κατανάλωση και υψηλή απόδοση, εκτός από μεγάλη 

αντοχή. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών, ο φωτισμός LED έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλής. 

Δίοδος Zener 

Η δίοδος, όταν είναι αντιστρόφως πολωμένη, επιτρέπει τη διατήρηση σταθερής τάσης στους 

ακροδέκτες. 

 

Σχήμα 33 - Δίοδος Zener 

Χρησιμοποιείται σε ρυθμιστές τάσης και σταθεροποιητές για τη διατήρηση σταθερής τάσης με 

την πάροδο του χρόνου. 

 

Σχήμα 34 - Συμβολισμός εξαρτημάτων διόδου Zener 
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Τρανζίστορ 

Πρόκειται για ηλεκτρονικά εξαρτήματα που, όπως και η δίοδος, κατασκευάζονται από ένα 

ημιαγωγικό υλικό. Το τρανζίστορ έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη διέλευση του ρεύματος και έχει 

συνήθως τρεις ακροδέκτες, τη βάση, τον συλλέκτη και τον πομπό. 

 

Σχήμα 35 - Τρανζίστορ 

Λειτουργία τρανζίστορ 

Όταν υπάρχει ρεύμα στη βάση, το τρανζίστορ επιτρέπει τη διέλευση του ρεύματος μεταξύ του 

συλλέκτη και του πομπού. Εάν δεν υπάρχει ρεύμα στη βάση, δεν υπάρχει διέλευση ρεύματος μεταξύ 

του συλλέκτη και του πομπού. 

Με το τρανζίστορ, μπορούμε να κατασκευάσουμε λογικές θύρες, και από λογικές θύρες, 

μπορούμε να κατασκευάσουμε επεξεργαστές, που είναι η βάση όλων των σύγχρονων υπολογιστών. 

 

Σχήμα 36 - Συμβολισμός τρανζίστορ 

Θυρίστορ - SCR 

Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο θυρίστορ είναι επίσης γνωστό ως SCR (ελεγχόμενος 

ανορθωτής πυριτίου). Η κύρια λειτουργία του θυρίστορ είναι να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί 

κυκλώματα με μεγάλα φορτία, κινητήρες, ηλεκτρομαγνήτες, θερμαντήρες κ.λπ. Αποτελείται βασικά από 

τέσσερα στρώματα ημιαγωγού, σχηματίζοντας μια δομή p-n-p-n που έχει 3 ηλεκτρόδια (ένα ανοδικό, 

ένα κουμπωτό και ένα ηλεκτρόδιο ελέγχου "εντολής", που συνήθως αναφέρεται ως "πύλη"). Όπως 

φαίνεται στα Σχ. 44 και 45 παρουσιάζεται το διάγραμμα των αρθρώσεων, τα χαρακτηριστικά τάσης-

ρεύματος και το σύμβολο που χρησιμοποιείται στα ηλεκτρικά σχήματα που χρησιμοποιούν το θυρίστορ. 

 

Σχήμα 37 - Θυρίστορ SCR 



 
 
 

82 
 

ITIS
eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

c - Εκπυρσοκρότηση 

a - Άνοδος 

g - Πύλη 

 

 

Σχήμα 38 - Σύμβολο SRC θυρίστορ 

Θυρίστορ - TRIAC (TRIode for Alternating Current) 

Το Triac είναι ένα στοιχείο που σχηματίζεται από δύο εσωτερικούς ελεγκτές (ανορθωτές) SCR πυριτίου 

συνδεδεμένους παράλληλα, ο ένας σε αντίθεση με τον άλλο. 

Στη βασική λειτουργία, το triac όταν λαμβάνει τάση στην ΠΥΛΗ, επιτρέπει την οδήγηση μεταξύ των ΜΤ1 

και ΜΤ2 εναλλασσόμενου ρεύματος. 

 

Σχήμα 39 - Θυρίστορ - TRIAC 

MT1 - Άνοδος 1 

MT2 - Άνοδος 2 

G - Πύλη 

 

 

Σχήμα 40 - Σύμβολο θυρίστορ - TRIAC 

Ταλαντωτής (κρύσταλλο) 

Ο κρυσταλλικός ταλαντωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα που χρησιμοποιεί τον συντονισμό ενός 

δονούμενου κρυστάλλου από πιεζοηλεκτρικό υλικό για να δημιουργήσει ένα ηλεκτρικό σήμα με πολύ 

ακριβή συχνότητα. Αυτή η συχνότητα χρησιμοποιείται για την ακριβή μέτρηση του χρόνου, όπως στα 
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ρολόγια χαλαζία, καθώς και για τη σταθεροποίηση των συχνοτήτων ραδιοφωνικών πομπών. Ο πιο 

ευρέως χρησιμοποιούμενος πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος είναι ο χαλαζίας. 

Οι κρυσταλλικοί ταλαντωτές είναι εξαρτήματα που αποτελούνται από δύο ακροδέκτες, 

συνδεδεμένους με έναν εσωτερικό πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο. 

 

Σχήμα 41 - Ταλαντωτής 16000Hz (κρύσταλλο) 

 

Σχήμα 42 - Σύμβολο ταλαντωτή 
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Πίνακας αναγνώρισης εξαρτημάτων και τα σύμβολά τους 

 

Όνομα στοιχείου Εικόνα συστατικού Σύμβολο 

Αντίσταση 

 

 

Ποτενσιόμετρο 

 

 

Συμπυκνωτής 

 

 

Πηνίο 

 

 

Δίοδος 

 

 

Δίοδος εκπομπής 

φωτός 
 

 

Δίοδος Zener 

 

 

Τρανζίστορ 

 

 

Θυρίστορ (SCR) 
 

 

Θυρίστορ (TRIAC) 
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Ταλαντωτής 

 

 

Διακόπτης 
 

 

IC 555 

  

Πίνακας 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων και των συμβόλων τους 

Καταστάσεις λειτουργίας στοιχείων ημιαγωγών 

 Δίοδοι ως κύκλωμα ανόρθωσης ρεύματος ή τάσης. 

Ο ανορθωτής είναι μια συσκευή που επιτρέπει την αύξηση μιας τάσης ή ενός εναλλασσόμενου 

ρεύματος (AC) (συνήθως ημιτονοειδούς), με άλλα λόγια, είναι η μετατροπή του εναλλασσόμενου 

ρεύματος/τάσης σε συνεχές ρεύμα, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 43. 

 

Σχήμα 43 - Μετατροπή εναλλασσόμενου ρεύματος/τάσης σε ρεύμα/κατευθείαν τάση 

 

Βέλτιστη ανάλυση ενός απλού κυκλώματος. 

Προσεγγιστική ανάλυση στην πραγματικότητα ενός απλού κυκλώματος. 

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ιδανικά, όλα επεξεργάζονται με ουτοπικό τρόπο, πράγμα που 

σημαίνει ότι η λειτουργία των κυκλωμάτων είναι τέλεια. Στην πραγματικότητα, δεν λειτουργεί έτσι, και 

στην περίπτωση των διόδων συμπεριφέρονται σαν πηγή τάσης, και όταν εφαρμόζεται υψηλότερη τάση 

στην άνοδο σε σχέση με την κάθοδο, λέγεται ότι η δίοδος είναι άμεσα πολωμένη και έρχεται να θεωρηθεί 

ως πηγή τάσης, όπου για τις διόδους πυριτίου υπάρχει μια εκτιμώμενη πτώση τάσης στους ακροδέκτες 

0,7V 
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Σχήμα 44 - Απλό κύκλωμα ανόρθωσης με δίοδο πυριτίου κοντά στην πραγματικότητα 

 Περιοχές λειτουργίας τρανζίστορ, πόλωση, κορεσμός, κοπή και γραμμική περιοχή. 

Το τρανζίστορ είναι ένα στοιχείο ημιαγωγού τριών στρωμάτων, το οποίο χρησιμοποιείται 

ευρέως στην κατασκευή ηλεκτρονικών τσιπ για τις πιο διαφορετικές εφαρμογές. Αποτελούμενο κυρίως 

από πυρίτιο ή γερμάνιο, το τρανζίστορ χρησιμοποιείται σε διαδικασίες ενίσχυσης και παραγωγής 

σημάτων και σε λειτουργίες σηματοδότησης. 

Πόλωση ενός τρανζίστορ 

Η πόλωση ενός τρανζίστορ είναι ο υπολογισμός του σημείου λειτουργίας του ίδιου, δηλαδή ο 

υπολογισμός των τάσεων και των ρευμάτων που θα εφαρμοστούν στο εξάρτημα ώστε να λειτουργεί 

σωστά, χωρίς να κόβει και χωρίς να κορεστεί. 

Διπολικά τρανζίστορ 

 

 

Σχήμα 45 - Σύμβολο διπολικού τρανζίστορ NPN και PNP 

 

Σχήμα 46 - Απλό κύκλωμα πόλωσης ενός τρανζίστορ 
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Υπολογισμοί πόλωσης: 

Ie= Ib+Ic 

Ic= HFE.Ib 

HFEείναι το κέρδος dc του τρανζίστορ 

Το τρανζίστορ βρίσκεται στην περιοχή αποκοπής όταν η τάση Vbe είναι μικρότερη από την 

ενδογενή τάση της σύνδεσης βάσης-εκπομπού, πράγμα που σημαίνει ότι το τρανζίστορ δεν άγει, 

δηλαδή τα ρεύματα Ic και Ie είναι μηδενικά. 

Εάν η τάση Vbe αυξηθεί, όταν πλησιάσει την εγγενή τάση βάσης-εκπομπού (περίπου 0,7V για 

τα τρανζίστορ πυριτίου), το τρανζίστορ αρχίζει να οδηγεί και το ρεύμα Ic δίνεται περίπου από την 

εξίσωση τότε δηλώνεται ότι το τρανζίστορ βρίσκεται στη γραμμική περιοχή Ic= HFE.Ib. Στη γραμμική 

περιοχή, η τιμή HFE είναι πρακτικά σταθερή για διαφορετικά ρεύματα Ib και τάσεις V .ce 

Εάν η τάση Vbe συνεχίσει να αυξάνεται, έρχεται η στιγμή που το τρανζίστορ δεν μπορεί να 

αυξήσει το ρεύμα Ic και η τιμή HFE πέφτει πολύ. Λέμε ότι το τρανζίστορ έχει εισέλθει στην περιοχή 

κορεσμού. 

 

Λειτουργία θυρίστορ (ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου - SCR), άμεση πόλωση και αντίστροφη 

πόλωση. 

Το θυρίστορ είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα που αναπτύχθηκε για να λειτουργεί με ηλεκτρονικά 

ισχύος, δηλαδή με υψηλά φορτία. 

Βασική δομή του θυρίστορ SCR 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 47 - Βασική δομή ενός θυρίστορ 

 

J3- Κόμβος 3 

J2 - Κόμβος 2 

J1 - Κόμβος 1 
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Χαρακτηριστικά του θυρίστορ 

 

Σχήμα 48 - Χαρακτηριστικά και καμπύλες λειτουργίας ενός θυρίστορ 

 

Παροχές ρεύματος 

Τα τροφοδοτικά είναι υπεύθυνα για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα εξαρτήματα 

ενός ηλεκτρονικού συστήματος. Προκειμένου ένα ηλεκτρονικό σύστημα να λειτουργήσει σωστά, πρέπει 

να γίνουν υπολογισμοί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας προκειμένου να επιλεγεί το 

καταλληλότερο τροφοδοτικό για το κύκλωμα που πρόκειται να αναπτυχθεί.  Σε αυτό το θέμα θα 

εξεταστούν δύο τύποι τροφοδοσίας, η γραμμική και η διακοπτόμενη. 

Σύσταση γραμμικού τροφοδοτικού 

Ένα βασικό τροφοδοτικό αποτελείται από τέσσερις τομείς 

Μετασχηματιστής 

Ο μετασχηματιστής είναι η συσκευή που είναι υπεύθυνη για την προσαρμογή της τάσης. 

Ανάλογα με τη σχέση μεταξύ του αριθμού στροφών του πρωτεύοντος πηνίου και του δευτερεύοντος 

πηνίου, οι μετασχηματιστές μπορούν να μετατρέψουν την τάση (AC) και το ρεύμα εισόδου σε 

χαμηλότερη και χρησιμοποιήσιμη τιμή ακόμη περισσότερο σε λειτουργία εναλλασσόμενου ρεύματος. 



 
 
 

89 
 

ITIS
eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vp = Πρωτεύουσα τάση (είσοδος) Vs = Δευτερεύουσα τάση (έξοδος) 

Np = Αριθμός στροφών στο πρωτεύον Ns = Αριθμός στροφών στο δευτερεύον 

Ip = Πρωτεύον ρεύμα (είσοδος) Is = Δευτερεύον ρεύμα (έξοδος)  

 

Διόρθωση - (Γέφυρα λείανσης) 

Η λείανση έχει τη λειτουργία της λείανσης των παλμών για την παραγωγή μιας συνεχούς 

πολωμένης εξόδου. 

 

Σχήμα 51 - Γέφυρα ανορθωτή 

Μια ανορθωτική γέφυρα χρησιμοποιεί το κύμα εναλλασσόμενου ρεύματος (τόσο το θετικό όσο 

και το αρνητικό τμήμα).  Χάνονται στη γέφυρα 1,4V, επειδή κάθε μία από τις διόδους ανορθωτή χάνει 

0,7V (πτώση τάσης σε μια επαφή PN πυριτίου) κατά την αγωγή και υπάρχουν πάντα δύο δίοδοι σε 

αγωγή. Οι ανορθωτές γέφυρας ταξινομούνται με βάση το μέγιστο ρεύμα και τη μέγιστη αντίστροφη τάση 

που μπορούν να αντέξουν (αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσια της RMS τάσης, ώστε οι 

ανορθωτές να μπορούν να αντέξουν τις αιχμές της τάσης). 
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Φιλτράρισμα 

Η διήθηση γίνεται από έναν ηλεκτρολυτικό συμπυκνωτή υψηλής αξίας που συνδέεται στην 

έξοδο DC για να λειτουργεί ως δεξαμενή, παρέχοντας ρεύμα στην έξοδο όταν η τάση DC μεταβάλλεται 

στον ανορθωτή. Στο Σχήμα 59 παρουσιάζεται μια μη φιλτραρισμένη τάση (διακεκομμένη γραμμή) και 

εξομαλυμένη DC (συνεχής γραμμή). Ο συμπυκνωτής εκφορτίζεται γρήγορα κοντά στην κορυφή της 

μεταβλητής DC. 

 

Εικόνα 53 - Γράφημα εφαρμογής φίλτρου 

 Το φιλτράρισμα αυξάνει σημαντικά τη μέση τάση συνεχούς ρεύματος στην τιμή κορυφής (1,4 × 

τιμή RMS). Για παράδειγμα, 6V RMS AC (έξοδος μετασχηματιστή) ανορθώνεται σε πλήρες κύμα, είναι 

σε DC 4,6V RMS (1,4V χάνεται στη γέφυρα ανορθωτή), με το φιλτράρισμα αυτό αυξάνει την αιχμή 1,4 

× 4,6 = 6,4V  

Το φιλτράρισμα δεν είναι τέλειο λόγω της τάσης του μετρητή που πέφτει λίγο στις εκφορτίσεις, 

δίνοντας μια μικρή κυμάτωση της τάσης (Ripple voltage). Για πολλά κυκλώματα μια κυμάτωση 10% της 

τιμής της τάσης είναι ικανοποιητική, η παρακάτω εξίσωση παρέχει την απαιτούμενη τιμή για τη διήθηση 

του συμπυκνωτή. Όσο μεγαλύτερος είναι ο συμπυκνωτής, τόσο μικρότερη είναι η κυμάτωση. 

Συμπυκνωτής φίλτρου για κυμάτωση 10%,C= 5 × IoVs × f 

C = Ικανότητα φιλτραρίσματος σε Farads (F) 

Io = ρεύμα εξόδου σε αμπέρ (A) 

Vs = τάση εισόδου σε βολτ (V), αυτή είναι η μέγιστη τιμή της μη φιλτραρισμένης τάσης σε συνεχές 

ρεύμα. 

f = συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος σε Hertz (Hz), 50Hz στην Πορτογαλία (230v). 
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Σχήμα 54 - Διάγραμμα μετασχηματιστή, λείανση και φιλτράρισμα 

Κανονισμός 

Τα ολοκληρωμένα ρυθμιστικά κυκλώματα διατίθενται με σταθερές τιμές (συνήθως 5, 12 και 

15V) ή με μεταβλητή τάση εξόδου. Ταξινομούνται με βάση το μέγιστο ρεύμα που διαρρέουν. Διατίθενται 

επίσης ρυθμιστές αρνητικής τάσης, κυρίως για χρήση σε διπλές πηγές. Οι περισσότεροι ρυθμιστές 

περιλαμβάνουν αυτόματη προστασία υπερκατανάλωσης (προστασία υπερφόρτωσης) και 

υπερθέρμανσης (θερμική προστασία). 

 

Σχήμα 55 - Σχήμα ενός βασικού τροφοδοτικού 

Τροφοδοσία τροφοδοσίας σε σειρά με το ολοκληρωμένο κύκλωμα 

Τα διακοπτόμενα τροφοδοτικά χρησιμοποιούν διαμόρφωση εύρους παλμών (PWM), δηλαδή 

η τάση εξόδου του τροφοδοτικού ρυθμίζεται με τη μεταβολή του συντελεστή εξυπηρέτησης σε σταθερή 

και αμετάβλητη συχνότητα. 

 

Σχήμα 56 - Αντιπροσωπευτικό διάγραμμα ενός τροφοδοτικού διακοπτόμενου ρεύματος 
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Λεζάντα: 

1 - Εναλλασσόμενη είσοδος 

2 - Θερμοκολλητικό 

3 - Φίλτρο εισόδου 

4 - Γέφυρα ανορθωτή 

5 - Διακόπτης τρανζίστορ 

6 - Ελεγκτής PWM 

7 - Οπτομονωτής (γαλβανική μόνωση) 

8 - Μετασχηματιστής παλμού 

9 - Ανορθωτής 

10 - Φίλτρο εξόδου 

11 - Συνεχής εκροή 

 

Λειτουργία ενός μεταγωγικού τροφοδοτικού με βάση το σχήμα 56. 

Η εναλλασσόμενη τάση του δικτύου, για παράδειγμα 230 V (1), διέρχεται από το φίλτρο εισόδου 

με στοιχεία LC (3). Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που προστατεύει το δίκτυο από παρεμβολές που 

εμφανίζονται στην παροχή ρεύματος και προστατεύει την παροχή ρεύματος από παρεμβολές από το 

δίκτυο ρεύματος. Η εναλλασσόμενη τάση ανορθώνεται από έναν ανορθωτή γέφυρας (4) και, μετά την 

άλεση, η συνεχής τάση φθάνει στον μετασχηματιστή (8), ο οποίος μεταστρέφεται από ένα τρανζίστορ 

(5), που μερικές φορές ονομάζεται διακόπτης. Το τρανζίστορ ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το ρεύμα 

ορθογώνιας κυματομορφής σε καθορισμένη συχνότητα (η οποία είναι δυνατόν να κυμαίνεται από 20 

kHz σε αρκετές εκατοντάδες kHz και ακόμη και MHz), χρησιμοποιώντας διαμόρφωση εύρους παλμών 

PWM. Το τρανζίστορ ελέγχεται από το κύκλωμα ανατροφοδότησης (6, 7) που αποτελείται από έναν 

οπτο-μονωτή και έναν οδηγό PWM. Το σύστημα ελέγχει ποια είναι η τάση εξόδου και, ανάλογα με το αν 

αυξάνεται ή μειώνεται, τροποποιεί το πλάτος παλμού (διάρκεια) ελέγχοντας το τρανζίστορ και 

ρυθμίζοντας το έτσι ώστε η τάση εξόδου να είναι πάντα σταθερή. Αυτό το σύστημα, που ελέγχει την 

τάση εξόδου, λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα, η οποία επιτρέπει τη διατήρηση της σταθερής τάσης εξόδου 

και, καθώς αυξάνεται ή μειώνεται, επιτρέπει τη διόρθωση, αμέσως, των μεταβολών προκειμένου να 

διατηρηθεί σε σταθερό επίπεδο. Η ορθογωνική τάση στην έξοδο του μετασχηματιστή (8) αυξάνεται (9) 

και στη συνέχεια διέρχεται από το φίλτρο εξόδου (10), το οποίο πρέπει να "μπλοκάρει" τις ανώτερες 

αρμονικές και τις παρεμβολές που δημιουργούνται από τη λειτουργία του μετατροπέα. Στην έξοδο (11) 

της πηγής μεταγωγής λαμβάνεται μια συνεχής και σταθερή τάση.  

 



 
 
 

93 
 

ITIS
eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

Παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα τροφοδοτικό με διακόπτη: 

Τάση εισόδου 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η τάση του ηλεκτρικού δικτύου είναι 230 V AC (εκτός από το ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ - 240 V AC). Τα πρότυπα επιτρέπουν απόκλιση 10%, δηλαδή η τάση του δικτύου μπορεί να 

κυμαίνεται από 207 V έως 253 V AC. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να επιλέξετε ένα τροφοδοτικό με 

μεγάλο εύρος τάσης εισόδου, για παράδειγμα 100-264 V AC. 

Έναρξη ρεύματος 

Μετά τη σύνδεση του τροφοδοτικού, εμφανίζεται μια μεγάλη ώθηση ρεύματος που μπορεί να 

φθάσει σε υψηλές τιμές, ανάλογα με την ισχύ του τροφοδοτικού, της τάξης μερικών δεκάδων αμπέρ, η 

οποία διαρκεί έως και 1 περίοδο, δηλαδή έως και 20 ms σε συχνότητα 50 Hz AC. Το φαινόμενο αυτό 

προκαλείται από τη φόρτιση των συμπυκνωτών εισόδου. Ένα υψηλό ρεύμα εκκίνησης μπορεί να 

προκαλέσει την ενεργοποίηση των προστατευτικών διατάξεων του δικτύου (ασφάλειες, διακόπτες κ.λπ.). 

Η λύση σε αυτή την κατάσταση είναι η αντικατάσταση των ασφαλειών υπορεύματος με ασφάλειες τύπου 

C ή D. 

Αποδοτικότητα 

Πρόκειται για τη σχέση μεταξύ της ισχύος εξόδου του συνεχούς ρεύματος (που αποστέλλεται 

από το τροφοδοτικό) και της ισχύος εισόδου του εναλλασσόμενου ρεύματος (που καταναλώνεται από 

το ηλεκτρικό δίκτυο), εκφρασμένη ως ποσοστό. 

Τύπος απόδοσης: 

η= Pout/Pin ×100% 

η - Αποδοτικότητα εκφρασμένη ως ποσοστό 

Pout - ισχύς εξόδου 

Pin Ισχύς εισόδου ακροδεκτών 

Τάση εξόδου 

Η τάση εξόδου είναι η τάση που πρέπει να σταθεροποιείται με διακυμάνσεις του φορτίου 

τροφοδοσίας από 0 έως 100%. Σημειώστε ότι σε όλα τα τροφοδοτικά, ο θόρυβος, η κυμάτωση και οι 

παρεμβολές επικαλύπτονται με τη συνεχή τάση εξόδου. Μπορεί να έχουν εύρος έως και αρκετές 

εκατοντάδες mVp-p. Μερικές φορές, η πολύ υψηλή τιμή της κυμάτωσης της τάσης εξόδου μπορεί να 

προκαλέσει προβλήματα εάν η τροφοδοτούμενη συσκευή είναι ευάλωτη στην κυμάτωση, για 
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παράδειγμα παρεμβολές στην εικόνα της κάμερας, σε εφαρμογές CCTV ή συχνές επανεκκινήσεις μιας 

ηλεκτρονικής συσκευής. 
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Λογικές θύρες 

Οι λογικές θύρες είναι πρακτικές συσκευές που εκτελούν τις βασικές λειτουργίες Boole, δηλαδή 

τις θεμελιώδεις πράξεις OR, AND, NOT και ορισμένες από αυτές παράγωγες. Επί του παρόντος, η 

υλοποίησή τους γίνεται σχεδόν πάντα σε ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα, αλλά μπορεί να είναι 

διακριτά στοιχεία, ηλεκτρικά κυκλώματα με τάσεις, οπτικές συσκευές, υδραυλικά κυκλώματα ή ακόμη 

και μηχανισμοί. 

 

Λογική θύρα AND 

Η λογική θύρα AND είναι ένα λογικό κύκλωμα που έχει τουλάχιστον δύο εισόδους και παρέχει 

στην έξοδο τη λογική τιμή 1 ή 0. 

Αυτή η θύρα χρησιμοποιεί τον τελεστή λογικού γινομένου και έχει ως λογική έξοδο 1 εάν όλες οι 

είσοδοι είναι 1, διαφορετικά η έξοδος είναι 0. 

 

Σύμβολο λογικής θύρας AND 

 

Σχήμα 57- Σύμβολο λογικής θύρας AND 

 

Boolean έκφραση της θύρας AND 

S = A . B 

 

Και πίνακας αλήθειας λογικής θύρας με δύο Είσοδοι A B. 

Το B S 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Πίνακας 5 - Πίνακας πραγματικών και θυρών με δύο καταχωρήσεις 
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Το ολοκληρωμένο κύκλωμα TTL 7408 υλοποιεί τέσσερις θύρες δύο εισόδων και λογικές θύρες, 

ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Στο Σχήμα 58 παρουσιάζεται το διάγραμμα συνδεσμολογίας του 

ολοκληρωμένου κυκλώματος: 

 

 

Σχήμα 58 - Ολοκληρωμένο κύκλωμα με 4 θύρες AND (8 είσοδοι 4 έξοδοι) 

Λογική θύρα NAND (NOT AND) 

Η λογική θύρα NAND είναι ένα λογικό κύκλωμα που έχει τουλάχιστον δύο εισόδους και παρέχει 

στην έξοδο τη λογική τιμή 1 ή 0. 

Αυτή η θύρα χρησιμοποιεί τον τελεστή λογικού γινομένου και έχει ως λογική έξοδο 0 εάν όλες οι 

είσοδοι είναι 1, διαφορετικά η έξοδος είναι 1. 

 

 

Σχήμα 59- Σύμβολο λογικής θύρας NAND 

Boolean έκφραση της θύρας AND 

S = A . B 

Πίνακας αλήθειας λογικής θύρας NAND με δύο καταχωρήσεις A B. 

Το B S 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Πίνακας 6- Πίνακας πραγματικής θύρας NAND με δύο εγγραφές 
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Το κλασικό ολοκληρωμένο κύκλωμα που υλοποιεί θύρες NAND είναι το TTL 7400, το οποίο 

διαθέτει τέσσερις ανεξάρτητες θύρες NAND δύο εισόδων. Το παρακάτω σχήμα δείχνει το διάγραμμα 

ακροδεκτών αυτού του ολοκληρωμένου κυκλώματος: 

 

 

Σχήμα 60 Ολοκληρωμένο κύκλωμα με 4 θύρες NAND (8 είσοδοι 4 έξοδοι) 

Λογική θύρα OR 

Η λογική θύρα OR είναι ένα λογικό κύκλωμα που έχει τουλάχιστον δύο εισόδους και παρέχει στην 

έξοδο τη λογική τιμή 1 ή 0. 

Η θύρα LOGICAL OR χρησιμοποιεί τον λογικό τελεστή αθροίσματος. Η έξοδος είναι ίση με 1 εάν 

τουλάχιστον μία από τις εισόδους είναι 1. Η έξοδος είναι ίση με μηδέν εάν όλες οι είσοδοι είναι 0. 

Σύμβολο λογικής θύρας OR 

 

Σχήμα 61 - Σύμβολο λογικής θύρας OR 

Boolean έκφραση του ή θύρα 

S = A + B 

Ή πίνακας αλήθειας λογικής θύρας με δύο καταχωρήσεις A B. 

Το B S 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Πίνακας 7 - Πίνακας αλήθειας θύρας OR 
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Το ολοκληρωμένο κύκλωμα που υλοποιεί θύρες OR είναι το TTL 7432, το οποίο διαθέτει 

τέσσερις ανεξάρτητες θύρες OR δύο εισόδων. Στο Σχήμα 62 παρουσιάζεται το διάγραμμα 

συνδεσμολογίας του ολοκληρωμένου κυκλώματος: 

 

 

Σχήμα 62 - Ολοκληρωμένο κύκλωμα με 4 θύρες OR (8 είσοδοι 4 έξοδοι) 

Λογική θύρα NOR (NOT OR) 

Η λογική θύρα NOR είναι ένα λογικό κύκλωμα που έχει τουλάχιστον δύο εισόδους και παρέχει 

στην έξοδο τη λογική τιμή 1 ή 0. 

Η λογική θύρα NOR χρησιμοποιεί τον τελεστή λογικού αθροίσματος. Η έξοδος είναι ίση με 0 εάν 

τουλάχιστον μία από τις εισόδους είναι 1. Η έξοδος είναι ίση με 1 εάν καμία είσοδος δεν είναι 1. 

Σύμβολο λογικής θύρας NOR 

 

 

 

 

 

 

Boolean έκφραση του ή θύρα    

S = A + B 

Ή πίνακας αλήθειας λογικής θύρας με δύο καταχωρήσεις A B. 

Το B S 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

Πίνακας 8 Πίνακας αλήθειας θύρας Nor 



 
 
 

99 
 

ITIS
eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

Το κλασικό ολοκληρωμένο κύκλωμα που υλοποιεί θύρες NOR είναι το TTL 7402, το οποίο 

διαθέτει τέσσερις ανεξάρτητες θύρες NOR των δύο εισόδων. Στο Σχήμα 64 παρουσιάζεται το διάγραμμα 

συνδεσμολογίας αυτού του ολοκληρωμένου κυκλώματος: 

 

 

 

Σχήμα 64 - Ολοκληρωμένο κύκλωμα με 4 θύρες NOR (8 είσοδοι 4 έξοδοι) 

Λογική θύρα XOR 

Η λογική θύρα XOR είναι ένα λογικό κύκλωμα που έχει τουλάχιστον δύο εισόδους και παρέχει 

στην έξοδο τη λογική τιμή 1 ή 0. 

Ο τελεστής λογικού αθροίσματος XOR της λογικής θύρας, με έναν κύκλο. Η έξοδος είναι ίση με 0 

εάν οι είσοδοι είναι ίσες. Η έξοδος είναι ίση με 1 εάν οι είσοδοι είναι διαφορετικές. 

Σύμβολο λογικής θύρας NOR 

 

Σχήμα 65 - Σύμβολο λογικής θύρας XOR 

Boolean έκφραση της θύρας XOR 

S = A ⊕ B 

Ή πίνακας αλήθειας λογικής θύρας με δύο καταχωρήσεις A B. 

Το B S 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Πίνακας 9 - Πίνακας αληθείας θύρας XOR 
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Το κλασικό ολοκληρωμένο που υλοποιεί θύρες XOR είναι το TTL 7486, το οποίο διαθέτει τέσσερις 

ανεξάρτητες θύρες XOR. Το Σχήμα 66 απεικονίζει το διάγραμμα συνδεσμολογίας αυτού του 

ολοκληρωμένου κυκλώματος: 

 

 

Σχήμα 66 - Ολοκληρωμένο κύκλωμα με 4 θύρες XOR (8 είσοδοι 4 έξοδοι) 

 

Λογική θύρα NOT 

Η λογική θύρα NOT είναι η πιο βασική από όλες τις λογικές θύρες, έχει μία μόνο είσοδο και μία 

μόνο έξοδο που είναι το συμπλήρωμα της εισόδου. Είναι μια θύρα αντιστροφέα (ή inverter buffer), 

δηλαδή η λογική τιμή της εισόδου αντιστρέφεται στην έξοδο. 

Σύμβολο λογικής θύρας NOT 

 

 

 

Σχήμα 67 - Σύμβολο λογικής θύρας ΔΕΝ 

Boolean έκφραση της θύρας NOT 

S = �̅� 

Λογικός πίνακας αλήθειας θύρας με δύο καταχωρήσεις Α. 

Το S 

0 1 

1 0 

Πίνακας 10 - Πίνακας αλήθειας μη θύρας 
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Σήματα 

Αναλογικό σήμα 

Στα ηλεκτρονικά ένα αναλογικό σήμα είναι ότι υφίσταται μεταβολές πλάτους με την πάροδο 

του χρόνου και η αναλογική σχέση είναι αλυσιδωτή με μια άλλη μεταβλητή.  Ο όρος "Αναλογικό" 

προέρχεται από την τυπική ή γραφική μαθηματική αναπαράσταση του σήματος ως μοντέλο της 

πραγματικότητας που συμπεριφέρεται αναλογικά με την πραγματικότητα που σκοπεύει να 

μοντελοποιήσει. 

Παράδειγμα αναλογικού σήματος: 

 

Σχήμα 68 - Γραφική αναπαράσταση ενός αναλογικού σήματος 

Εφαρμογές αναλογικών σημάτων: 

Τα αναλογικά σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση διαφόρων μεγεθών, 

όπως το ηλεκτρικό δυναμικό, οι μεταβολές της θερμοκρασίας, οι ηχητικές πηγές, η μεταβολή της 

φωτεινότητας, η μεταβολή του βάρους, μεταξύ άλλων φυσικών μεγεθών. Τα διαστήματα μέτρησης είναι 

συνεχή και πολλά από τα σήματα που προέρχονται από φυσικά μέσα είναι Αναλογικά. 

Ψηφιακό σήμα 

Ένα ψηφιακό σήμα είναι ένα σήμα που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση δεδομένων ως 

ακολουθία διακριτών τιμών στο χρόνο και στο πλάτος.  Αυτός ο τύπος σήματος έχει μόνο δύο 

καταστάσεις μηδέν ή ένα. 

Παράδειγμα ψηφιακού σήματος 

 

Σχήμα 69 - Γραφική αναπαράσταση ενός αναλογικού σήματος 
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Αναλογική μετατροπή - Ψηφιακή (A/D) 

Μια αναλογική - ψηφιακή μετατροπή έχει τη δυνατότητα να παράγει μια ψηφιακή 

αναπαράσταση από ένα αναλογικό μέγεθος, συνήθως ένα σήμα που αντιπροσωπεύεται από ένα 

επίπεδο τάσης ή ένταση ηλεκτρικού ρεύματος. 

Επειδή τα αναλογικά σήματα είναι πιο δύσκολο να επεξεργαστούν και πιο δύσκολο να 

αποθηκευτούν, υπάρχει ένα πλεονέκτημα στη μετατροπή των αναλογικών σε ψηφιακά, λόγω της 

ψηφιακής επεξεργασίας που είναι πιο αποτελεσματική, έχει μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Με αυτόν 

τον τρόπο τα σήματα επεξεργάζονται σε ψηφιακή μορφή και αργότερα μετατρέπονται σε Αναλογική 

μορφή όταν είναι απαραίτητο. 

Η λειτουργία του ψηφιακού αναλογικού μετατροπέα A/D είναι να παράγει μια ψηφιακή λέξη που 

αντιπροσωπεύει το μέγεθος μιας αναλογικής τιμής. Οι προδιαγραφές ενός μετατροπέα A/D είναι πολύ 

παρόμοιες με εκείνες του μετατροπέα D/A. Η ανάλυση ενός μετατροπέα A/D αναφέρεται στον αριθμό 

των bits της ψηφιακής λέξης στην έξοδο του μετατροπέα. 

Ένας μετατροπέας A/D 8-bit, για παράδειγμα, έχει ανάλυση 1/256. Η ακρίβεια και η γραμμικότητα 

έχουν την ίδια σημασία στον μετατροπέα A/D όπως και στον μετατροπέα D/A. Ένα άλλο σημαντικό 

χαρακτηριστικό σε έναν μετατροπέα A/D είναι ο χρόνος μετατροπής. Αυτός είναι απλά ο χρόνος που 

χρειάζεται ο μετατροπέας για να παράγει μια δυαδική έξοδο για μια αναλογική τιμή που εφαρμόζεται 

στην είσοδο. Όταν αναφερόμαστε σε έναν μετατροπέα υψηλής ταχύτητας, εννοούμε ότι έχει πολύ μικρό 

χρόνο μετατροπής. 

Συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αναλογικής - ψηφιακής μετατροπής 

Μετατροπέας A/D με παράλληλο συγκριτή 

Ένας μετατροπέας A/D με παράλληλο συγκριτή είναι ένας μετατροπέας 2 bit που χρησιμοποιεί 

έναν διαιρέτη τάσης που παρέχει τις τάσεις αναφοράς στην είσοδο κάθε συγκριτή. Η τάση στην κορυφή 

του διαιρέτη αντιπροσωπεύει την τάση της λογικής στάθμης 1. Εάν η τάση στην είσοδο ενός συγκριτή 

είναι υψηλότερη από την τάση αναφοράς στην είσοδο του μη μετατροπέα, η έξοδος του συγκριτή περνά 

στη λογική στάθμη 1. Οι έξοδοι των συγκριτών μας δίνουν μια ψηφιακή αναπαράσταση της τάσης 

εισόδου. Με μια τάση εισόδου 2,6V, για παράδειγμα, οι έξοδοι των συγκριτών A1 και A2 θα βρίσκονται 

στο λογικό επίπεδο 1.  

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του παράλληλου μετατροπέα A/D είναι η ταχύτητά του, η οποία είναι 

απλώς ο χρόνος καθυστέρησης των συγκριτών. Η έξοδος των συγκριτών είναι μια μη τυποποιημένη 

δυαδική μορφή, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε οποιονδήποτε επιθυμητό δυαδικό κώδικα με κάποιες 

λογικές θύρες. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του παράλληλου μετατροπέα A/D είναι ο αριθμός των 

συγκριτών που απαιτούνται για την παραγωγή ενός αποτελέσματος με λογική ανάλυση. 
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Ο μετατροπέας 2-bit στο Σχήμα 70 απαιτεί 3 συγκριτές. Για την κατασκευή ενός μετατροπέα N bit 

χρειάζεστε (2n -1) συγκριτές. Για έναν μετατροπέα 8 bit χρειάζεστε 255 συγκριτές και για έναν 

μετατροπέα 10 bit χρειάζεστε 1023 συγκριτές. Υπάρχουν μετατροπείς A/D με παράλληλους συγκριτές 

σε ολοκληρωμένα κυκλώματα που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή ταχύτητα 

αλλά είναι σχετικά ακριβοί. Ορισμένοι μετατροπείς με παράλληλους συγκριτές μπορούν να κάνουν 

μετατροπές σε λιγότερο από 10ns. 

 

Σχήμα 70 - Μετατροπέας A/D με παράλληλο συγκριτή 

Παράδειγμα: 

Στο σχήμα 71 δίνεται το βασικό διάγραμμα για την έξοδο σε τρία δυαδικά ψηφία. Μια τάση 

αναφοράς (4,8 V στο παράδειγμα) εφαρμόζεται στη σειρά διαιρετών τάσης που σχηματίζεται από τα 

R1 έως R7, ίδιων τιμών (R). Τα μπλοκ C1 έως C7 είναι συγκριτές: εάν το σήμα στο (+) είναι μεγαλύτερο 

από το (-), η έξοδος είναι 1 και μηδέν στις άλλες περιπτώσεις. 
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Σχήμα 71 - Παράλληλος μετατροπέας αναλογικού ψηφιακού σήματος  

 

Μετατροπέας Ramp AD 

Ο μετατροπέας ράμπας, σχήμα 72, μπορεί να γίνει ως εξής: η έξοδος ενός μετρητή (4-bit σε αυτό 

το παράδειγμα) συνδέεται στην είσοδο ενός αναλογικού ψηφιακού μετατροπέα. Υποθέτουμε εξαρχής 

ότι η είσοδος ρολογιού του μετρητή τροφοδοτείται συνεχώς με μια ακολουθία παλμών. Σε αυτή την 

κατάσταση, η τάση Vcon στην έξοδο S του μετατροπέα κυμαίνεται μεταξύ 0 και μιας τιμής Vmax , η οποία 

εξαρτάται από τον μετρητή και τα χαρακτηριστικά του αναλογικού ψηφιακού μετατροπέα. 

 

Σχήμα 72 - Μετατροπέας ψηφιακής αναλογικής ράμπας 
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Ψηφιακή μετατροπή - Αναλογική (D/A) 

Η λειτουργία του αναλογικού ψηφιακού μετατροπέα είναι η μετατροπή μιας λέξης σε δυαδική 

(ψηφιακή) σε τάση ή ρεύμα εξόδου ανάλογο της τιμής της. 

Η είσοδος ενός ψηφιακού μετατροπέα D/A αποτελείται από μια ψηφιακή σύνδεση 

κατασκευασμένη από παράλληλα δυαδικά σήματα που παράγονται από ένα σύστημα επεξεργασίας 

σήματος, όπως υπολογιστές, μικροελεγκτές και άλλα. Τα δυαδικά σήματα μετατρέπονται σε ισοδύναμα 

αναλογικά καμπανάκια μέσω μιας αναφοράς και στη συνέχεια το προκύπτουν σήμα μπορεί να περάσει 

από ένα φίλτρο και έναν ενισχυτή.  Οι μεγαλύτεροι από τους μετατροπείς D/A έχουν εξόδους με τη μορφή 

τάσης ή ρεύματος σχήμα 73. 

 

Σχήμα 73 - Αντιπροσωπευτικό σχήμα ενός μετατροπέα D/A με παράλληλη είσοδο 

Οι είσοδοι ενός μετατροπέα D/A μπορούν να είναι σε σειρά ή παράλληλα.  Ένα παράδειγμα 

σειριακής επικοινωνίας είναι το I2C, το οποίο είναι ένα σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας, το οποίο 

έχει το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιεί λιγότερες ακίδες σύνδεσης από έναν μικροελεγκτή για τη μεταφορά 

δεδομένων.  Το ποσό των bits εισόδου που θα θέσει ένας μετατροπέας D/A στην ανάλυση εξόδου του, 

αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των bits εισόδου τόσο υψηλότερη είναι η ανάλυση 

του αναλογικού σήματος. 

Γενικά, αναλογική έξοδος = K × ψηφιακή είσοδος  
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Το Κ είναι ένας σταθερός συντελεστής αναλογικότητας για ένα συγκεκριμένο DAC που συνδέεται 

με μια σταθερή τάση αναφοράς. 

 

 

 

K = 1V καιVOUT = (1V) × ψηφιακή είσοδος  
 

 

Κάθε ψηφιακή είσοδος συνεισφέρει μια διαφορετική τιμή στην αναλογική τάση. 

Το λιγότερο σημαντικό bit (LSB) συνεισφέρει (20) × K volts. 

Το δεύτερο λιγότερο σημαντικό bit (LSB) συνεισφέρει (21) × K volts. 

Το πιο σημαντικό bit (MSB) συνεισφέρει με (2n-1) × K βολτ, όπου n είναι ο αριθμός των bits που 

αντιπροσωπεύει την ψηφιακή τιμή. 

Παράδειγμα: 0110 → (22 + 21) × K = 6V 

 Αυστηρά μιλώντας, το σήμα εξόδου δεν είναι αναλογικό - μπορεί να λάβει μόνο 2n επίπεδα τάσης.  

 

Σχήμα 74 - ΑΝΑΛΥΣΗ του DAC 

Ψήφισμα: 

Η ανάλυση είναι η μικρή αλλαγή που μπορεί να συμβεί στην αναλογική έξοδο ως αποτέλεσμα 

μιας αλλαγής στην ψηφιακή είσοδο (μέγεθος βήματος). Με n bits, είναι δυνατή η αναπαράσταση 2n 
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επιπέδων τάσης. Συνεπώς, υπάρχουν 2n -1 βήμα για να βγείτε από τη χαμηλότερη τιμή (μηδέν, για 

παράδειγμα) και να φτάσετε στο κάτω μέρος της κλίμακας. 

Επομένως, K = Vref / (2n - 1). 

Η αύξηση του n μειώνει το Κ, καθιστώντας δυνατή την αναπαράσταση περισσότερων τιμών 

τάσης. 

 

Σχήμα 75 - Αντιπροσωπευτικό σχήμα μετατροπής ADC και DAC 
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PWM (παλμός με διαμόρφωση) 

Η PWM μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς της ηλεκτρονικής, μια από τις χρήσεις της είναι 

στα τροφοδοτικά, στον έλεγχο της ταχύτητας του κινητήρα συνεχούς ρεύματος, στον έλεγχο του 

φωτισμού, στον έλεγχο των σερβομηχανισμών και σε διάφορες άλλες εφαρμογές. PWM σημαίνει 

"διαμόρφωση πλάτους παλμού", δηλαδή μέσω του πλάτους παλμού ενός τετραγωνικού κύματος είναι 

δυνατός ο έλεγχος της ισχύος ή της ταχύτητας. 
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Λειτουργία PWM 

Λαμβάνοντας υπόψη ένα τετραγωνικό κύμα, για τη σωστή λειτουργία του PWM πρέπει να 

μεταβάλλουμε το πλάτος του παλμού του κύματος, για τους σκοπούς του υπολογισμού απαιτούνται δύο 

παράμετροι, η περίοδος και το πλάτος του ίδιου του παλμού, που ονομάζεται duty-cycle και ορίζεται σε 

ποσοστό σύμφωνα με τον τύπο:  

Κύκλος λειτουργίας=100 πλάτος παλμού περιόδου 

Κύκλος λειτουργίας: τιμή σε ποσοστό, 

Πλάτος παλμού: χρόνος κατά τον οποίο το σήμα ενεργοποιείται, 

Περίοδος: χρόνος ενός κυματικού κύκλου. 

 

Γέφυρα H - εφαρμογή 

Η γέφυρα ‘H’ είναι ένα ειδικό κύκλωμα που επιτρέπει την αντιστροφή της κατεύθυνσης 

(πολικότητας) του ρεύματος που διαρρέει ένα φορτίο. Χρησιμοποιείται ευρέως, για παράδειγμα, για τον 

έλεγχο της κατεύθυνσης περιστροφής ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος. 

Μια γέφυρα ‘Η’ αποτελείται συνήθως από τέσσερις ηλεκτρικούς διακόπτες, οι οποίοι μπορούν 

να ελέγχονται ανεξάρτητα. Το σχήμα 76, δείχνει τη διάταξη αυτών των τεσσάρων διακοπτών (S1 έως 

S4) σε σχέση με έναν κινητήρα συνεχούς ρεύματος: 

 

Σχήμα 76 - Αντιπροσωπευτικό σχήμα γέφυρας Η 

Στην περίπτωση αυτή η λειτουργία του κινητήρα εξαρτάται από τους διακόπτες, οι οποίοι μπορούν να 

συνδυαστούν ως εξής: 

• S1 και S4 κλειστά, S2 και S3 ανοικτά: Το ρεύμα διαρρέει τον κινητήρα προς μία κατεύθυνση, 

με αποτέλεσμα να περιστρέφεται προς μία κατεύθυνση. 

• S1 και S4 ανοικτά, S2 και S3 κλειστά: Το ρεύμα διαρρέει τον κινητήρα αντίστροφα, με 

αποτέλεσμα να περιστρέφεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

• S1 και S3 ανοικτά: Ο κινητήρας δεν περιστρέφεται, καθώς δεν διαρρέεται από ρεύμα. 
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Σχήμα 77 - Ενδεικτικό σχήμα της λειτουργίας μιας γέφυρας Η 

 

Γέφυρα H L298N 

Ο οδηγός L298N χρησιμοποιεί δύο γέφυρες ‘H’ για τον ξεχωριστό έλεγχο δύο κινητήρων. Ωστόσο, 

εκτός από τον έλεγχο της κατεύθυνσης περιστροφής του κινητήρα, ο οδηγός είναι επίσης σε θέση να 

ελέγχει την ταχύτητα του κινητήρα. Ένα σήμα PWM χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του επιπέδου 

περιστροφής του άξονα. Το PWM (Pulse Width Modulation) σημαίνει διαμόρφωση εύρους παλμών 

(MLP) και χρησιμοποιεί τον λόγο του κύκλου λειτουργίας για τον έλεγχο της τιμής τροφοδοσίας. Επειδή 

το σήμα PWM μεταβάλλεται από 0% έως 100% σε σχέση με τον κύκλο λειτουργίας, οι κάρτες Arduino 

μετατρέπουν αναλογικά το σήμα που παράγεται από την εντολή analogWrite. Έτσι, το σήμα 255 της 

κάρτας μετατρέπεται σε σήμα PWM 100% και το σήμα 0 της κάρτας μετατρέπεται σε σήμα PWM 0%. 

Επομένως, ένα σήμα 127 από την κάρτα θα μετατραπεί σε σήμα PWM 50%. Κατά συνέπεια, για έναν 

κινητήρα, το σήμα 0 θα είναι ο κινητήρας που βρίσκεται ακίνητος αφού το σήμα 255 θα είναι η μέγιστη 

περιστροφή του.  

Στο σχήμα 77, παρουσιάζεται το ολοκληρωμένο κύκλωμα της γέφυρας H L298N. 

 

Σχήμα 77 - CI L298N 
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Pinout ολοκληρωμένου κυκλώματος L298N  

 

 

Σχήμα 78 - Διάταξη ακροδεκτών L298N 

Γέφυρα H L298N - Οδηγός 

Αυτός ο οδηγός γέφυρας ‘H’ βασίζεται στο τσιπ L298N, κατασκευασμένο για τον έλεγχο φορτίων 

όπως ρελέ, κινητήρες συνεχούς ρεύματος και βηματικούς κινητήρες. Με αυτόν τον οδηγό H Bridge 

L298M είναι δυνατόν να ελέγχετε ανεξάρτητα την ταχύτητα και την περιστροφή 2 κινητήρων συνεχούς 

ρεύματος ή 1 βηματικού κινητήρα. 

Χρησιμοποιείται σε έργα ρομποτικής και ελεγχόμενων αυτοκινήτων, η μονάδα οδήγησης L298N 

έχει σχεδιαστεί για να ενεργεί στον έλεγχο της περιστροφής ή της κατεύθυνσης του κινητήρα. 

 

 

 

Σχήμα 79 - Οδηγός L298N 
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Vcc (4,5v έως 46v): 

Αυτή η θέση είναι υπεύθυνη για την ισχύ των κινητήρων, με αυτό η τάση (η οποία μπορεί να 

κυμαίνεται μεταξύ 4,5v και 46v) που τοποθετείται σε αυτή τη θέση Vcc θα σταλεί στους κινητήρες.  Είναι 

σημαντικό να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την τάση τροφοδοσίας των κινητήρων, για 

παράδειγμα ένας κινητήρας που λειτουργεί με 12V, δεν μπορούμε να τροφοδοτήσουμε το Vcc με 

περισσότερα από 12V, διότι αν ξεπεραστεί αυτή η τάση θα καταστραφεί ο κινητήρας. 

Παρατήρηση: 

Για τη συγκεκριμένη πλακέτα υπάρχει ένας ρυθμιστής τάσης μοντέλο 78m05, και η μέγιστη τάση 

του είναι 35V, αλλά το ασφαλές περιθώριο χρήσης είναι κάτω από 20V, με τα 12V να συνιστώνται. Για 

το λόγο αυτό, αν χρησιμοποιηθεί τάση τροφοδοσίας Vcc άνω των 12V, η θύρα VLogic δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία άλλων κυκλωμάτων, ενώ για τάσεις άνω των 20V, απενεργοποιείται 

ο ρυθμιστής τάσης (όπως θα φανεί παρακάτω) και η τροφοδοσία Vlogic πραγματοποιείται μέσω του 

ακροδέκτη, τηρώντας τον περιορισμό τάσης του. 

 

GND: 

Το GND, το οποίο θα πρέπει να συνδεθεί από κοινού με το GND του Arduino ή άλλου 

μικροελεγκτή. 

 

Vlogic (4,5v έως 7v): 

  Είναι υπεύθυνο για τη λογική τροφοδοσία της Γέφυρας ‘H’. Το τσιπ L298N που υπάρχει στην 

πλακέτα λαμβάνει εντολές από τον μικροελεγκτή (Arduino για παράδειγμα) και για να μπορεί το L298N 

να στέλνει εντολές και να ενεργεί στην έξοδο πρέπει να λειτουργεί ως λογικό στοιχείο, αυτό σημαίνει ότι 

λειτουργεί σε τάση που κυμαίνεται μεταξύ 4,5V και 7V.  Αυτή η μικρή πλάκα διαθέτει έναν ρυθμιστή 

τάσης 5V για τη ρύθμιση του Vcc για την τροφοδοσία του chip 5V.  Με αυτόν τον τρόπο, εάν ο ρυθμιστής 

είναι ενεργός (βραχυκυκλωτήρας), η ακίδα Vlogic θα έχει την τάση των 5V, επειδή είναι η τάση που 

υπάρχει στην έξοδο του ρυθμιστή. Είναι δυνατόν να απενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή τάσης και να 

κάνετε τη λογική τροφοδοσία του τσιπ εξωτερικά μέσω ενός τροφοδοτικού, μέσω της θέσης Vlogic. 

Σημαντικό: 

  Όταν ο ρυθμιστής τάσης είναι ενεργός, η τάση VLogic έχει ρυθμιζόμενη τάση 5V αυτόματα, 

οπότε αυτός ο ακροδέκτης θα έχει 5V. Αυτή η τάση είναι για την τροφοδοσία και τη χρήση του 
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εσωτερικού ολοκληρωμένου κυκλώματος (L298), ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

τροφοδοσία οποιουδήποτε κυκλώματος ή μικροελεγκτή που χρησιμοποιεί έως 5V, με τον περιορισμό 

ρεύματος περίπου 200mA. Ωστόσο, εάν ενεργοποιηθεί ο ρυθμιστής τάσης, δεν μπορεί να 

τροφοδοτήσει αυτό το pin θα προκαλέσει βλάβη στην πλάκα. 

Ρυθμιστής Vlogic: 

Αυτός ο βραχυκυκλωτήρας είναι υπεύθυνος για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του 

ρυθμιστή τάσης ισχύος Vlogic. Όταν ο βραχυκυκλωτήρας είναι συνδεδεμένος μεταξύ των ακροδεκτών, 

ο ρυθμιστής τάσης ενεργοποιείται και το Vlogic ρυθμίζεται στα 5V από την τάση Vcc. 

 

Atv_A: 

Αυτός ο βραχυκυκλωτήρας είναι υπεύθυνος για την απενεργοποίηση ή την ενεργοποίηση του 

κινητήρα Α που ελέγχεται από ένα Arduino ή άλλη πλακέτα. 

Ο βραχυκυκλωτήρας Atv_A λειτουργεί ως εξής: 

Ένας από τους ακροδέκτες έχει 5V (ή την τάση τροφοδοσίας VLogic) και ο άλλος ακροδέκτης 

είναι αυτός που θα τροφοδοτήσει το ολοκληρωμένο κύκλωμα L298N. Η πλάκα έχει αντίσταση pull-down, 

πράγμα που σημαίνει ότι όταν αφαιρεθεί το βραχυκυκλωτήρα, ο ακροδέκτης θα έχει χαμηλή λογική 

στάθμη και συνεπώς θα απενεργοποιήσει τον κινητήρα Α. Όταν ο βραχυκυκλωτήρας τοποθετηθεί 

μεταξύ των ακροδεκτών, τα 5V συνδέονται με τον ακροδέκτη σήματος μέσω του βραχυκυκλωτήρα. 

Επομένως, το σήμα υψηλής στάθμης αποστέλλεται στο L298n ενεργοποιώντας τους κινητήρες για 

εργασία. 

 

Atv_B: 

Αυτός ο βραχυκυκλωτήρας είναι υπεύθυνος για την απενεργοποίηση ή την ενεργοποίηση του 

κινητήρα Β για να ελέγχεται από ένα Arduino ή άλλη πλακέτα, όλη η λειτουργία είναι ίση με την Atv_A. 

Ενδείξεις: 

Οι είσοδοι ελέγχου της πλάκας έχουν τους ακροδέκτες IN1, IN2, IN3 και IN4 και οι είσοδοι IN1 και IN2 

είναι οι είσοδοι που ελέγχουν τους ακροδέκτες του κινητήρα Α, ενώ οι είσοδοι IN3 και IN4 ελέγχουν 

τους ακροδέκτες του κινητήρα Β. 

Για να ελέγξετε τους κινητήρες, ενεργοποιήστε τους πείρους ως εξής: 
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Κινητήρας Α IN1 IN2 

Άμεση κατεύθυνση ΨΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ 

Αντίστροφη ΧΑΜΗΛΗ ΨΗΛΗ 

Σταθερό ΧΑΜΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ 

Σταθερό ΨΗΛΗ ΨΗΛΗ 

Πίνακας 11 - Συνδυασμός εισόδων για την κατεύθυνση του κινητήρα A 

Κινητήρας Β IN1 IN2 

Άμεση κατεύθυνση ΨΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ 

Αντίστροφη ΧΑΜΗΛΗ ΨΗΛΗ 

Σταθερό ΧΑΜΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ 

Σταθερό ΨΗΛΗ ΨΗΛΗ 

Πίνακας 12 - Συνδυασμός εισόδων για την κατεύθυνση του κινητήρα B 

 

Κινητήρας Α και κινητήρας Β: 

Στους ακροδέκτες αυτούς συνδέονται οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Η θέση των καλωδίων του 

κινητήρα στη σύνδεση με τον ακροδέκτη αλλάζει την κατεύθυνση περιστροφής του κινητήρα. Εάν τα 

καλώδια αντιστραφούν στη θέση, η κατεύθυνση περιστροφής αντιστρέφεται επίσης τη στιγμή που 

λειτουργεί ο κινητήρας. Αυτή είναι μια καλή συμβουλή για την αλλαγή της περιστροφής του κινητήρα, 

εάν αυτός περιστρέφεται προς την επιθυμητή κατεύθυνση. 

Σημειώστε ότι υπάρχουν 4 συνδέσεις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε τη γέφυρα για τον 

έλεγχο 1 βηματικού κινητήρα. Εάν ο κινητήρας είναι 4-σύρματος, συνδέεται απευθείας. Εάν είναι 5 ή 6, 

μπορούμε να συνδέσουμε την κεντρική στρόφιγγα στο VLogic. 

 

Παράδειγμα συνδέσεων με το L298N: 
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 Σχήμα 80 - Σχέδιο σύνδεσης γέφυρας L298N με το Arduino 

 

 

 

Γέφυρα H L293D 

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα L293D είναι ένας οδηγός για τον έλεγχο κινητήρων συνεχούς 

ρεύματος που σας επιτρέπει να προσανατολίζετε την κατεύθυνσή τους. Αυτό το ολοκληρωμένο κύκλωμα 

αποτελείται από 16 ακίδες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των κινητήρων συνεχούς ρεύματος 

προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιώντας ένα L293D, μπορούμε να 

ελέγξουμε έναν ή περισσότερους κινητήρες συνεχούς ρεύματος.  

Αυτό το ολοκληρωμένο κύκλωμα L293D λειτουργεί με τη βασική αρχή της γέφυρας ‘H’, αυτό το 

κύκλωμα ελέγχου επιτρέπει τη ροή της τάσης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Γενικά, αυτά τα 

κυκλώματα χρησιμοποιούνται στη ρομποτική λόγω του μειωμένου μεγέθους τους. 
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  Σχήμα 81 - Μπλοκ διάγραμμα κυκλώματος L293D 

 Pinout ολοκληρωμένου κυκλώματος L293D (γέφυρα H) 

 

 

 

Σχήμα 82 - Διάταξη ακροδεκτών L293D 

 

Κινητήρας 1 Ενεργοποίηση Είσοδος1 (ακίδα 2) Είσοδος2 (pin7) 

 Δεξιόστροφη στροφή ΨΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ ΨΗΛΗ 

Γυρίστε αριστερόστροφα ΨΗΛΗ ΨΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ 

Σταματήστε το ΨΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ 
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Σταματήστε το ΨΗΛΗ ΨΗΛΗ ΨΗΛΗ 

Πίνακας 13 - Συνδυασμός εισόδων για την κατεύθυνση του κινητήρα 1 

 

Μηχανή 2 Ενεργοποίηση Είσοδος3 (καρφίτσα 10) Είσοδος4 (pin15) 

 Δεξιόστροφη στροφή ΨΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ ΨΗΛΗ 

Γυρίστε αριστερόστροφα ΨΗΛΗ ΨΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ 

Σταματήστε το ΨΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ ΧΑΜΗΛΗ 

Σταματήστε το ΨΗΛΗ ΨΗΛΗ ΨΗΛΗ 

Πίνακας 14 - Συνδυασμός εισόδων για την κατεύθυνση του κινητήρα 2 

 

Παράδειγμα συνδέσεων l293D: 

 

Σχήμα 83 - - Σχέδιο σύνδεσης γέφυρας L293D με Arduino 

Ανάπτυξη τυπωμένων κυκλωμάτων 

Κατά την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συσκευών, σε διαφορετικούς τομείς, όπως η ρομποτική, η 

πληροφορική, η ηλεκτρομηχανολογία και η ηλεκτρονική, υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης υλικού που 

μπορεί να συνδέσει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που θα αποτελούν συστατικά των συσκευών που 

πρόκειται να κατασκευαστούν. Τις περισσότερες φορές ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση και η 
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οργάνωση της διάταξης των εξαρτημάτων, ώστε να καταλαμβάνουν όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο, σε 

στενή σύνδεση με την αποδοτικότητα και την απόδοση του εξοπλισμού που πρόκειται να αναπτυχθεί. 

Ως εκ τούτου, το τυπωμένο κύκλωμα (IC) είναι θεμελιώδους σημασίας, διότι με αυτό εξαλείφονται 

τα αγώγιμα καλώδια που χρησιμοποιούνται στις πλακέτες πρωτοτύπων κατά την εκπόνηση 

ηλεκτρονικών έργων. 

Οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, ή αλλιώς PCB, κατασκευάζονται από μια μη αγώγιμη 

βάση, όπως φαινολίτη ή υαλοβάμβακα, και καλύπτονται από ένα στρώμα χαλκού, ο οποίος είναι 

εξαιρετικός αγωγός. Κατά την προετοιμασία της πλάκας, αφαιρείται όλος ο χαλκός, εκτός από αυτόν 

που θα κάνει τις συνδέσεις των εξαρτημάτων. 

Εν συντομία, το σχέδιο μιας πλάκας σχεδιάζεται στο στρώμα χαλκού χρησιμοποιώντας μια 

ανθεκτική ουσία. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα ειδικό στυλό, με τη μεταφορά κάποιου ανθεκτικού υλικού 

στην πλακέτα ή ακόμη και με τη χρήση μιας φωτογραφικής διαδικασίας που "εκτυπώνει" στην πλακέτα 

το σχέδιο αυτού που πρέπει να διατηρηθεί στη διαδικασία διάβρωσης. Η πλακέτα, ήδη με την 

εφαρμοσμένη μάσκα, βυθίζεται σε μια διαβρωτική ουσία που θα διαβρώσει τον απροστάτευτο χαλκό 

και θα αφήσει μόνο τις καλυμμένες περιοχές. Οι προστατευμένες περιοχές δεν επηρεάζονται, αφήνοντας 

τις απαραίτητες λωρίδες χαλκού στην πλακέτα.  Μετά από αυτό, πλένετε, αφαιρείτε το προστατευτικό 

στρώμα που παρέμεινε στο χαλκό, τρυπάτε και χρησιμοποιείτε. 

Έχει εκπονηθεί και σχεδιαστεί ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα σχήμα 84, για παράδειγμα μια "ασπίδα" 

για τη σύνδεση σερβοκινητήρων με χρήση της πλακέτας Arduino, θα ακολουθήσουν τα διάφορα στάδια 

εκτύπωσης της πλακέτας.  

 

Σχήμα 84 - Σχεδιασμός ηλεκτρονικού κυκλώματος - "ασπίδα για σερβομηχανισμό" 
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Για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού κυκλώματος χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Eagle. Το Eagle 

είναι ένα απλό στη χρήση πρόγραμμα σχεδιασμένο για την ανάπτυξη και εκτύπωση ηλεκτρονικών 

κυκλωμάτων και είναι διαθέσιμο για χρήση σε διάφορα λειτουργικά συστήματα, Windows, Linux και 

MAC. Το λογισμικό αυτό δεν είναι δωρεάν, ωστόσο υπάρχει μια δωρεάν έκδοση για τους μαθητές. 

 

 

Σχήμα 85 - Διάταξη ηλεκτρονικού κυκλώματος - Eagle 

Τυπωμένο κύκλωμα 

Παραγωγή της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (PCB) με τη φωτογραφική μέθοδο και τη χρήση 

διαφανούς μεμβράνης (stencil), σχήμα 86. 

 

Εικόνα 86 - Διαφανές στένσιλ - φιλμ 
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Διαδικασία αποκάλυψης PCI 

Ηλιακή ακτινοβολία 

Η διαδικασία ηλιακής ακτινοβολίας συνίσταται στην εφαρμογή της διαφανούς μεμβράνης στην 

προευαισθητοποιημένη χάλκινη πλάκα τοποθετώντας την σε μηχάνημα ηλιακής ακτινοβολίας 

υπεριωδών ακτίνων (U.V.) για περίπου 90 δευτερόλεπτα. Αυτός ο τύπος φωτός προκαλεί χημική 

αντίδραση με το εκτεθειμένο φωτοευαίσθητο μέρος, το οποίο αργότερα θα εξαφανιστεί και το μη 

εκτεθειμένο μέρος εικόνα 87. 

Αποκάλυψη 

Η αποκάλυψη αποτελείται από την πρώτη χημική διαδικασία "Positive Stripper" για λίγα 

δευτερόλεπτα. Το διάλυμα θα αναιρέσει το βερνίκι που έχει ευαισθητοποιηθεί, δηλαδή το βερνίκι έξω 

από τις λωρίδες.  

Διάβρωση 

Τέλος, η πλάκα τοποθετείται σε διάλυμα υπερχλωριούχου σιδήρου, μέχρις ότου το υπερχλωρίδιο 

καταστρέψει τον χαλκό που δεν έχει πλέον βερνίκι, δηλαδή τον χαλκό εκτός των λωρίδων. 

 

Εικόνα 88: Διάβρωση 

Καθαρισμός 

Στη συνέχεια, πλύνετε την πλάκα με νερό για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα.  

Καθαρίστε την πλάκα με απογυμνωτή, οινόπνευμα ή ασετόν για να αφαιρέσετε το βερνίκι που 

καλύπτει τις λωρίδες. Αφήνεται να στεγνώσει στο ύπαιθρο ή χρησιμοποιείται στεγνωτήριο.  

Τέλος, οι οπές ανοίγονται στα σημεία που υποδεικνύονται στον πίνακα.  

Καθαρίστε την πλάκα και καλύψτε το χαλκό με νιτρικό άργυρο ή προστατευτικό βερνίκι, για να 

αποφύγετε την οξείδωση.  

Τα εξαρτήματα τρυπώνουν και συγκολλούνται αντίστοιχα στην άλλη πλευρά της πλάκας. 
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Συγκόλληση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

Εργαλεία συγκόλλησης 

 

1 

  

2 

 

3 

 

 

4 

 
 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

Λεζάντα: 

1. Σίδερο συγκόλλησης, 

2. Σταθμός συγκόλλησης, 

3. Μύτη κολλητηρίου, 

4. Υλικό καθαρισμού κολλητηρίου, 

5. Βάση συγκολλητικού σιδέρου, 

6. Συγκόλληση κασσίτερου, 

7. Υποστήριξη εξαρτημάτων με μεγεθυντικό φακό, 

8. Αναρρόφηση συγκόλλησης, 
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9. Τσιμπιδάκια για τη συγκράτηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. 

Μέθοδος συγκόλλησης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 89 - Βήματα συγκόλλησης 

Ηλεκτρονικό παράδειγμα 

Θα αναπτυχθεί ένα παράδειγμα εφαρμογής περιεχομένου με τη χρήση ηλεκτρονικών 

εξαρτημάτων που εξετάζονται στο παρόν εγχειρίδιο. Προβλέπεται η κατασκευή ενός ηλεκτρονικού 

κυκλώματος που επιτρέπει τον έλεγχο ενός σερβοκινητήρα με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου 

χρονοδιακόπτη 555. 

Ηλεκτρονικό κύκλωμα 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 90 - Σύστημα ηλεκτρονικού σερβοκινητήρα που ελέγχεται από το CI 555 
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Ηλεκτρονικό κύκλωμα τοποθέτησης Σερβοκινητήρας ελεγχόμενος από 
CI555 (προσομοίωση) 

 

Εικόνα 91 - Μακέτα συναρμολόγησης TinkerCad 

Κατάλογος εξαρτημάτων για τη συναρμολόγηση κυκλωμάτων που απεικονίζονται στα σχήματα 

89 και 90 

Ποσότητα Ανάθεση Εικόνα 

2 
Αντιστάσεις 

1.5MΩ  

1 
15K 

αντίστασηΩ  

1 

 Πολυεστερικός 

πυκνωτής 

100nF 
 

1 

 Πολυεστερικός 

συμπυκνωτής 

47nF 
 

1 

 Πολυεστερικός 

συμπυκνωτής 

10nF 
 

1 Δίοδος 1N4148 
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Ποσότητα Ανάθεση Εικόνα 

1 
Ποτενσιόμετρο 

100KΩ 
 

1 555 CI 
 

1 Σερβοκινητήρας 

 

 

Πίνακας 15 - Κατάλογος εξαρτημάτων 
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Ελεγκτές και μικροελεγκτές 

  

 

Εισαγωγή 

1h - γνώση των κύριων τμημάτων ενός ρομποτικού συστήματος και αναγνώριση του ελεγκτή 

Το ρομπότ είναι ένα αυτόματο σύστημα 

 

Σύστημα: = σύνολο διαφόρων στοιχείων διαφορετικής φύσης, τα οποία αλληλεπιδρώντας λειτουργικά 

μεταξύ τους δημιουργούν μια νέα οντότητα με συγκεκριμένο σκοπό. 

Αυτόματο σύστημα: = Ένα σύστημα που κατασκευάζεται τεχνητά με την προσθήκη ενός ελεγκτή, 

αισθητήρων, μετατροπέων και ενεργοποιητών σε ένα υπάρχον φυσικό σύστημα για την επίτευξη της 

επιθυμητής (στοχευόμενης) απόδοσης.  

Ένα αυτόματο σύστημα αποτελείται από: 

• Φυτό,  

• Έλεγχος/ελεγκτής,  

• Ενεργοποιητές, 

• Αισθητήρες/μετατροπείς, 

MATHEMATICS PHYSICS

TECHNOLOGY LOGICS

STEM PHYSICS

Sensors

Magnetism, 
semiconductors, 

Optics, 
Temperature

https://docs.google.com/document/d/1CyV7hdeIwfvcWagij-w2uPVVna5vV8yR/edit
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• Διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (HMI), 

Το εργοστάσιο είναι το μοντέλο που αναπαριστά το φυσικό σύστημα που θέλετε να ελέγξετε. 

Επομένως, είναι μια αναπαράσταση της πραγματικότητας. Καθήκον του σχεδιαστή είναι να ορίσει το 

σωστό μοντέλο, να κάνει τις κατάλληλες απλοποιήσεις και να προσανατολίσει το σύστημα. Τα 

υπόλοιπα προστίθενται από τον σχεδιαστή για την υλοποίηση του αυτόματου ελέγχου του συστήματος 

ακολουθώντας τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Ο έλεγχος είναι ο εγκέφαλος του αυτόματου 

συστήματος, ο ενεργοποιητής τα χέρια του και ο αισθητήρας/μετατροπέας τα μάτια του. Το HMI 

επιτρέπει στο χρήστη να δίνει εντολές στο μηχάνημα (εκκίνηση, διακοπή, παρακολούθηση, ...) και να 

βλέπει τα σήματα από το μηχάνημα (συναγερμοί, κατάσταση, ...). 

 

Το HMI σε αυτή την περίπτωση δηλώνει το "χαρακτηριστικό" ή τη "συμπεριφορά" του συστήματος. Οι 

πιθανές συμπεριφορές καθορίζονται από το πρόγραμμα που θα εκτελέσει ο έλεγχος δίνοντας τις 

κατάλληλες ηλεκτρικές εντολές στους ενεργοποιητές.  

Ένα σύνολο αισθητήρων ή μετατροπέων διαβάζει το φυσικό μέγεθος στην έξοδο (κυρίως τη θέση) και 

το μετατρέπει σε ηλεκτρικό σήμα σύμφωνα με έναν γνωστό νόμο.  

 

 

Το πρόγραμμα θα αξιολογήσει την κατάσταση του μηχανήματος και θα αντιδράσει με έναν προ-

προγραμματισμένο κωδικό διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα πρέπει να έχει εξετάσει όλες 

τις πιθανές καταστάσεις ή φάσεις της μηχανής, ο ενεργοποιητής έχει το καθήκον να μεταφράσει το 

αίτημα που λαμβάνεται στην είσοδο, σε αποτελεσματική δράση ισχύος και τύπου, κατάλληλη για το 

φυσικό σύστημα που πρέπει να ελεγχθεί. Στην πραγματικότητα, ο έλεγχος δεν έχει σχεδόν ποτέ αρκετή 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/representation+of+reality
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/representation+of+reality


 
 
 

127 
 

ITIS
eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

ενέργεια στην έξοδο, ούτε μπορεί να δράσει στις πιο ποικίλες ποσότητες εισόδου που μπορεί να 

απαιτήσει το φυσικό σύστημα. 
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Μικροεπεξεργαστές, μικροελεγκτές & δομή υπολογιστών 

3h - γνώση της γενικής δομής μιας αριθμομηχανής / γνώση της δομής ενός μικροεπεξεργαστή / γνώση 

της δομής των μικροελεγκτών και της σύγκρισης μικροεπεξεργαστών 

Αυτή η παράγραφος ασχολείται με το μέρος ΕΛΕΓΚΤΗΣ ενός Αυτόματου Συστήματος και με τον 

μικροελεγκτή ως απλό πιθανό ελεγκτή.  

Σε γενικές γραμμές, εδώ συνοψίζονται οι τύποι του υλικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

κατασκευή του μπλοκ ελέγχου: 

• WLC ενσύρματοι λογικοί έλεγχοι, ρελέ και λογικό δίκτυο ελέγχου. (Δεν είναι κατάλληλο 

για ρομπότ) 

• Μικροελεγκτής, προγραμματισμένος σε assembler και σε C 

• PLC, προγραμματισμένο στις τυποποιημένες γλώσσες IEC61131-3 (ακατάλληλο για 

ρομπότ) 

• Ενσωματωμένος υπολογιστής, προγραμματισμένος σε C 

αλλά σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε επίσης να καταφύγει κανείς σε: 

• DSP (Επεξεργαστής ψηφιακού σήματος) 

• FPGA (Full Programmable Gate Array) (όχι ρομποτική) 

• PLD (προγραμματιζόμενη λογική συσκευή) (όχι ρομποτική) 

 

Τα βιομηχανικά ρομπότ χρησιμοποιούν ισχυρούς και γρήγορους υπολογιστές. Τα απλούστερα ή DIY 

ρομπότ υιοθετούν μικροελεγκτές που είναι ένας καλός τρόπος για την 

εισαγωγή προγραμματιζόμενων ελεγκτών. 

Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές 

Ο προγραμματιζόμενος ελεγκτής είναι μια συσκευή της 

οποίας η συμπεριφορά καθορίζεται από ένα λογισμικό ή 

υλικολογισμικό γραμμένο σε μια συγκεκριμένη γλώσσα και έχει 

σχεδιαστεί με τη χρήση ενός συγκεκριμένου IDE ή SDK. 

Ο έλεγχος λαμβάνει πληροφορίες από τον εξωτερικό κόσμο (από το εργοστάσιο) μέσω των δυαδικών 

ψηφιακών εισόδων του που προέρχονται από τους αισθητήρες και δίνει εντολή στις δυαδικές ψηφιακές 

εξόδους του να δράσουν υλικά στο εργοστάσιο μέσω των ενεργοποιητών. 

Έτσι, το χειριστήριο έχει INPUT και OUTPUT. 

STEM MATHS

boolean operation
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CPU - Αρχιτεκτονική 

Ο προγραμματιζόμενος έλεγχος είναι εξοπλισμένος με μια CPU εξοπλισμένη με μια λογική αριθμητική 

υπολογιστική μονάδα (ALU) για δυαδικά ψηφιακά δεδομένα και με μια μνήμη κατάλληλη για την 

αποθήκευση δυαδικών ψηφιακών δεδομένων. Η μνήμη πρέπει να περιέχει μόνιμα το "πρόγραμμα" που 

θα εκτελέσει ο έλεγχος (τον κατάλογο των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν) και τα προσωρινά 

δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας του (όπως ένα προσχέδιο που 

χρησιμοποιούμε για να επεξεργαστούμε τα αποτελέσματα). Αν η μνήμη δεδομένων και η μνήμη 

προγράμματος είναι ξεχωριστές, η αρχιτεκτονική ονομάζεται Harvard (λόγω του Aiken), ενώ αν είναι 

κοινές ονομάζεται Von Neumann.  

 

  

Howard Hathaway Aiken 

 

John von Neumann 

Το σύνολο της ALU, των καταχωρητών εργασίας, του ρολογιού συστήματος, των μετρητών 

προγράμματος, των αποκωδικοποιητών και ότι άλλο απαραίτητο 

 για την οργάνωση και τη λειτουργία της ονομάζεται CPU. Η CPU συνεργάζεται στενά με τη μνήμη 

δεδομένων και τη μνήμη προγράμματος χρησιμοποιώντας ένα κοινόχρηστο BUS (ένα σύνολο 

αποκλειστικών ηλεκτρικών γραμμών που χωρίζονται σε δεδομένα, διευθύνσεις, έλεγχο) για την 

επικοινωνία (ανάγνωση και εγγραφή). 

https://it.wikipedia.org/wiki/CPU
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Ακολουθεί ένα απλουστευμένο μπλοκ διάγραμμα μιας γενικής CPU. Όταν η ΚΜΕ ενεργοποιείται, αρχίζει 

να διαβάζει την πρώτη γραμμή εντολών στη μνήμη προγράμματος. Ο καταχωρητής PC Program Counter 

δείχνει τις επόμενες γραμμές του προγράμματος, αυξανόμενος σε κάθε βήμα, αλλά διαχειρίζεται επίσης 

τυχόν άλματα στο πρόγραμμα αποθηκεύοντας τη διεύθυνση επιστροφής σε έναν καταχωρητή LIFO 

Stack. Ο καταχωρητής διεύθυνσης μνήμης MAR αποθηκεύει και εφαρμόζει την τρέχουσα διεύθυνση στο 

BUS. 

Ο καταχωρητής δεδομένων μνήμης MDR περιέχει δεδομένα που λαμβάνονται από τη μνήμη ή πρόκειται 

να σταλούν στη μνήμη. 

Οι εντολές δίνονται και αποστέλλονται και στον καταχωρητή εντολών IR για να αποκωδικοποιηθούν 

από τη μονάδα ελέγχου και να μεταφραστούν σε εντολές προς την αριθμητική λογική μονάδα ALU, η 

οποία κοινοποιεί την κατάστασή της και εκτελεί τη ζητούμενη πράξη τοποθετώντας το αποτέλεσμα στον 

καταχωρητή συσσωρευτή " A", άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμο ως τελεστής. Τα προηγούµενα δεδοµένα 

στον Α δεν χάνονται αλλά "σπρώχνονται" σε έναν καταχωρητή Stack LIFO "S" και µπορούν να 

ανακτηθούν (εάν προβλέπεται). Η αρχιτεκτονική παρέχει επίσης μια ειδική στοίβα για τον μετρητή 

προγράμματος PC. 

 

Όλοι οι προγραμματιζόμενοι ελεγκτές διαθέτουν μια CPU στο εσωτερικό τους. Ανάλογα με την 

αρχιτεκτονική του ελεγκτή, θα μπορούσαμε να βρούμε μικροεπεξεργαστές (MPU) και μικροελεγκτές 

(MCU). Ας δούμε μερικές διαφορές και εφαρμογές. 

 

Μικροεπεξεργαστής (MPU ή μP): είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα με υψηλό κόστος και μεγάλες 

υπολογιστικές δυνατότητες που περιέχει μόνο την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (π.χ. Intel i7). Μόνος 

του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να αποτελεί μέρος ενός "συστήματος" Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. 
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Μικροελεγκτής (MCU): είναι ένα φθηνό ολοκληρωμένο κύκλωμα με περιορισμένες δυνατότητες που 

περιέχει την CPU, ένα σταθερό ποσό μνήμης για να περιέχει τόσο τα δεδομένα όσο και το πρόγραμμα 

(είσοδος, έξοδος, επικοινωνία, ...). Με μια απλή πλακέτα και λίγα πρόσθετα εξαρτήματα μπορεί γρήγορα 

να γίνει ένας οικονομικά αποδοτικός προγραμματιζόμενος ελεγκτής. 
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Δεν είναι όλες οι ηλεκτρονικές αριθμομηχανές κατάλληλες για βιομηχανικές εφαρμογές. Αξίζει να 

ερευνήσετε βαθύτερα τους τύπους υπολογιστών. 

 

Ηλεκτρονική αριθμομηχανή (Υπολογιστής, προσωπικός, βιομηχανικός ή ενσωματωμένος): 

πρόκειται για ένα μηχάνημα κατασκευασμένο με μικροεπεξεργαστή που στεγάζεται στη μητρική 

πλακέτα, σχετικά μικρές γρήγορες μνήμες και μεγάλες μνήμες μάζας, περιφερειακά Ι/Ο και επικοινωνίας 

και πρόβλεψη για περιφερειακά μεγάλης ποικιλίας. Συνήθως είναι εξοπλισμένο με ένα πρόγραμμα 

"διαχειριστή" που ονομάζεται λειτουργικό σύστημα (Operating System - O.S.). 

PC - προσωπικός υπολογιστής: 

Κατάλληλο για χρήση σε γραφεία, αλλά όχι για βιομηχανικές εφαρμογές, όπου υπάρχουν αυστηρές 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Το O.S.  

 

Βιομηχανικός υπολογιστής: 

Σχεδιασμένο για βιομηχανικές εφαρμογές, βασικό, στιβαρό, χωρίς ανεμιστήρα, εξοπλισμένο με SSD, 

συχνά με λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου (RTOS) όταν ελέγχει απευθείας μια διαδικασία, 

είναι έτοιμο να τοποθετηθεί σε ηλεκτρικούς πίνακες. 

 

 

Embedded PC - "Ενσωματωμένος" υπολογιστής: 

Σχεδιασμένο για να είναι φθηνό αν και ισχυρό. Προσαρμόζεται καλύτερα για βιομηχανικές εφαρμογές, 

δίνεται ακατέργαστος και γυμνός, έτοιμος να συμπεριληφθεί ως μέρος ενός μηχανήματος που μοιράζεται 
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την ίδια θήκη ή περίβλημα. Μπορεί να ελέγχει απευθείας διεργασίες με χρήση RTOS ή να διαχειρίζεται 

και να ελέγχει πλακέτες MCU που έχουν γρήγορο καθήκον, μέσω σειριακής σύνδεσης. 

 

Αρχιτεκτονική ενός μικροελεγκτή (MCU) 

 

Η MCU είναι μια πλήρης συσκευή προγραμματιζόμενου ελεγκτή που βρίσκεται σε ένα ενιαίο πακέτο: 

• μια CPU 

• μια RAM 

• διάφορα περιφερειακά I/O και ιδίως τις ψηφιακές και αναλογικές θύρες. 

 

Επιπλέον, μπορεί να διαθέτει πιο συγκεκριμένα ανεξάρτητα εργαλεία, όπως, για παράδειγμα, 

χρονοδιακόπτες, μετατροπείς AD, θύρες σειριακής επικοινωνίας κτλ. 

 

Ο μικροεπεξεργαστής (MPU ή 𝛍P) δεν είναι εξοπλισμένος με μνήμη (εκτός από ειδικά λειτουργικά 

τμήματα όπως η κρυφή μνήμη) και δεν διαθέτει θύρες άμεσης εισόδου/εξόδου. 
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- Η CPU μιας MCU, γενικά RISC, επιτρέπει την εκτέλεση εντολών, συμπεριλαμβανομένων των 

λογικομαθηματικών πράξεων μεταξύ δυαδικών αριθμών, της ανάγνωσης και εγγραφής μνήμης και 

άλλων εντολών ελέγχου και διαμόρφωσης. 

- Η μνήμη στο τμήμα Program φιλοξενεί διαδοχικά τις εντολές του προγράμματος που πρόκειται να 

εκτελεστεί και στο τμήμα data φιλοξενεί προσωρινά δεδομένα όπως π.χ. οι μεταβλητές. 

- Οι θύρες διασύνδεσης σας επιτρέπουν να διαβάζετε ή να εφαρμόζετε ηλεκτρικά σήματα στις ακίδες, 

προκειμένου να διαβάζετε την κατάσταση των αισθητήρων μιας μηχανής και να ρυθμίζετε τους 

ενεργοποιητές της. 

- Το BUS συνδέει τα διάφορα στοιχεία της MCU 

Αναφορικά με το διάγραμμα μιας αυτόματης μηχανής, η MCU εκτελεί τις λειτουργίες του Ελέγχου. 

 

Οι μονάδες MCU είναι εξοπλισμένες με μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό και, ως εκ τούτου, εκτελούν 

το έργο ελέγχου ακόμη και σε υβριδικές αυτόματες μηχανές (τόσο διακριτές όσο και συνεχείς 

μεταβλητές). 

 

Ομοίως με τη δομή MPU, οι MCU απαιτούν εξωτερικό υλικό το οποίο είναι ελάχιστο και πολύ χαμηλού 

κόστους. 

• προμήθεια 

• Ταλαντωτής ρολογιού 

• Πιθανή διεπαφή προγραμματισμού / αποσφαλμάτωσης 

• μπλοκ ακροδεκτών σύνδεσης 

 

Στο σχήμα δύο πλακέτες ανάπτυξης και δοκιμής: στα αριστερά το πολύ διάσημο Arduino Uno που 

τοποθετεί μια MCU Atmel ATmega328P και στα δεξιά μια πλακέτα με την MCU Microchip pic16F877. 

Τα βιομηχανοποιημένα δελτία δεδομένων του προϊόντος δεν διαφέρουν πολύ, εκτός από τη 

συμμόρφωση με συγκεκριμένους κανονισμούς τεχνικής ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής 

συμβατότητας. 
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BUS. 

Η αρχιτεκτονική μιας MCU ή ενός συστήματος με MPU προβλέπει την ηλεκτρική σύνδεση των διαφόρων 

στοιχείων μέσω ενός κοινού BUS. Το BUS είναι μια ηλεκτρική γραμμή επικοινωνίας πολλαπλών 

καλωδίων, όπου ο αριθμός των καλωδίων καθορίζει τον αριθμό των bits που μεταδίδονται ταυτόχρονα. 

Το BUS χωρίζεται σε: 

Data BUS - υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της CPU και των συσκευών (είναι 

αμφίδρομη) 

διευθύνσεις BUS - μεταδίδει τις διευθύνσεις επιλογής των συσκευών και των θέσεων μνήμης στις οποίες 

θέλει να έχει πρόσβαση η CPU (μονόδρομος) 

Έλεγχοι BUS - εξειδικευμένες γραμμές που ενεργοποιούν λειτουργίες στις συσκευές (ανάγνωση, 

εγγραφή, ...) 

Για την αποφυγή "συγκρούσεων" στη χρήση του BUS (π.χ. δύο στοιχεία που γράφουν ταυτόχρονα 

δεδομένα στο BUS) η CPU χρησιμοποιεί μια ειδική εντολή που ονομάζεται "chip select" CS επιλέγοντας 

κυριολεκτικά το ενεργό chip. Μόνο το στοιχείο που λαμβάνει CS = 1 μπορεί να έχει πρόσβαση στον 

δίαυλο. Τα άλλα στοιχεία που λαμβάνουν CS = 0 αποσυνδέονται ηλεκτρικά από τον δίαυλο. Αυτό το 

αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τη χρήση του BUFFER THREE STATE. 

 

 

ΜΝΗΜΗ. 

 

Το απλούστερο στοιχείο κυκλώματος για την αποθήκευση δυαδικών 

δεδομένων 1 bit είναι το Flip Flop (Latch). 

Με τη σύνδεση περισσότερων FF στην μπαταρία, προκύπτει ένας 

καταχωρητής μνήμης. Ως γνωστόν, η τυπική ομαδοποίηση είναι η byte (8 bit). 

CHEMISTRY PHYSICS

Semicondu
ctors

Floating 
gate, Tunnel 

effect
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Οι μνήμες ταξινομούνται ανάλογα με τον τρόπο πρόσβασης στα δεδομένα και τον τρόπο 

προγραμματισμού και διαγραφής. 

Οι σπονδυλωτές συντομογραφίες χρησιμοποιούν τα ακόλουθα γράμματα: 

M = μνήμη - μνήμη 

RA = τυχαία πρόσβαση(κάθε κύτταρο μνήμης μπορεί να προσπελαστεί αυθαίρετα 

αμέσως) 

SA = σειριακή πρόσβαση (π.χ. μαγνητικές ταινίες) 

RO = read only - μόνο για ανάγνωση (η εγγραφή πραγματοποιείται στο "εργοστάσιο") 

V = ασταθής - ακυρώνεται όταν αφαιρείται η τροφοδοσία ρεύματος 

NV = μη πτητικό - τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα ακόμη και χωρίς παροχή 

ρεύματος 

P = προγραμματιζόμενο 

E = σβήσιμο  

UV = υπεριώδες φως Σβήσιμο 

EE = ηλεκτρικά σβήσιμο (ονομάζεται επίσης E²) 

 

Π.χ. RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, NVRAM 

 

Πρόσβαση σε δεδομένα στη μνήμη: 

Συνήθως, μια μνήμη έχει ορισμένα θεμελιώδη τερματικά τα οποία είναι: 

DATA: τερματικά για τη μεταφορά δεδομένων 

ADDRESS: τερματικά για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης των δεδομένων 

CONTROL: τερματικά ελέγχου (π.χ. για να καθορίσετε αν διαβάζετε ή γράφετε). 

   

NVRAM EEPROM UVPROM 

Η μνήμη είναι δομημένη όπως μια "σελίδα" ενός τετράγωνου τετραγωνισμένου σημειωματάριου. Ο 

αριθμός των τετραγώνων οριζόντια (αριθμός στηλών) αντιπροσωπεύει τη βασική μορφή των δεδομένων 

που πρόκειται να αποθηκευτούν. Π.χ. το byte (8-bit). 

Επομένως, κάθε γραμμή περιέχει δομημένες πληροφορίες στη βασική μορφή. 
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Ο συνολικός αριθμός των γραμμών καθορίζει τη χωρητικότητα της μνήμης (π.χ. 1024 γραμμές 8-bit = 

1.024kb). 

Για να διαβάσετε ή να γράψετε ένα συγκεκριμένο bit είναι απαραίτητο να δώσετε τη διεύθυνσή του, η 

οποία θα αποτελείται από τον "αριθμό γραμμής" και τον "αριθμό στήλης". Η επιλογή μιας μεμονωμένης 

γραμμής γίνεται από έναν αποκωδικοποιητή διεύθυνσης γραμμής. Τα δεδομένα ανταλλάσσονται στη 

συνέχεια σε έναν καταχωρητή δεδομένων. Το κύκλωμα ελέγχου ελέγχει και συντονίζει τις λειτουργίες 

των στοιχείων. Ο πυρήνας είναι η συστοιχία κυττάρων μνήμης. 

 

                

Ακολουθεί ο μικροελεγκτής PIC16F877: επεξεργαστής (κίτρινο), μνήμη (μπλε), ακίδες διασύνδεσης 

(κόκκινο): 
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Αρχιτεκτονική ATmega2560 και πλακέτα ανάπτυξης Arduino 

3h Γνώση της αναπτυξιακής πλακέτας Arduino Uno και της δομής του ATMega2560 / Να είναι σε θέση 

να διασυνδέσει την πλακέτα ATmega2560 με αισθητήρες και ενεργοποιητές. 

 

Οι παγκοσμίως γνωστές πλακέτες Arduino παρέχουν μια απλή και φθηνή πλακέτα ανάπτυξης MCU. 

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα πλακετών, το καθένα με διαφορετική MCU, με διαφορετικές επιδόσεις, αλλά 

όλα προγραμματίζονται εύκολα με ένα δωρεάν και πολύ απλό περιβάλλον ανάπτυξης. Ο 

προγραμματισμός γίνεται σε γλώσσα C++, οι πιο σύνθετες ρυθμίσεις του Hardware γίνονται αυτόματα 

και είναι κρυμμένες από τον χρήστη, ενώ ένα πολύ πλήρες σύνολο βιβλιοθηκών, εκ των οποίων η 

βασική είναι η βιβλιοθήκη "Arduino", επιτρέπει τη γρήγορη ανάπτυξη προγραμμάτων. Ο επίσημος 

ιστότοπος του Arduino παρέχει πληθώρα τεκμηρίωσης και σεμιναρίων. Είναι πολύ εύκολο να βρείτε 

εφαρμογές και παραδείγματα στο διαδίκτυο που έχουν γίνει από επαγγελματίες καθώς και από ιδιώτες 

χρήστες DIY. 

 

Το Arduino Mega 2560 είναι μια πλακέτα ανάπτυξης εξοπλισμένη με μια μεσαίας ισχύος 8-bit MCU 

(AVR ATmega 2560) με μεγάλο αριθμό εισόδων και εξόδων.  

 

Το φθηνότερο Arduino UNO είναι εξοπλισμένο με τον 8-bit μικροελεγκτή ATmega 328P και διαθέτει 

λιγότερες εισόδους/εξόδους, μεταξύ άλλων βασικών χαρακτηριστικών. 



 
 
 

139 
 

ITIS
eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

                      

 

Και τα δύο είναι εξοπλισμένα με όλα όσα χρειάζονται για τη γρήγορη δημιουργία ενός ελέγχου για ένα 

ρομπότ ή οποιοδήποτε άλλο αυτοματοποιημένο σύστημα. Μπορούν να τροφοδοτηθούν μέσω USB ή 

μέσω ενός ομοαξονικού συνδέσμου χρησιμοποιώντας μια μπαταρία 9V ή ένα τροφοδοτικό 5V AC/DC. 

Ο προγραμματισμός γίνεται με τη φόρτωση του προγράμματος που έχει γραφτεί στον επεξεργαστή IDE 

σε έναν υπολογιστή στην MCU μέσω ενός καλωδίου USB. Αμέσως μετά τη φόρτωση, το πρόγραμμα 

τίθεται σε εκτέλεση. 

Καλωδίωση: 

Για την κατασκευή απλών κυκλωμάτων, μπορεί να είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε ένα breadboard 

και να κάνετε τις συνδέσεις με σκληρά καλώδια. Και τα δύο είναι εύκολα διαθέσιμα. 

 

Ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι: 
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Οι ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι λαμβάνουν και μεταδίδουν πληροφορίες ή μάλλον δυαδικούς ψηφιακούς 

αριθμούς 1 bit, κωδικοποιημένους ως ηλεκτρικά σήματα και αναφερόμενους σε ένα κοινό σημείο που 

ονομάζεται "γη" (GND) (παρουσία τάσης =1 , απουσία τάσης =0). 

Όλοι αυτοί οι ακροδέκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως είσοδοι είτε ως έξοδοι, ανάλογα με τον 

ορισμό τους κατά τον προγραμματισμό. 

Η πλακέτα παρέχει αρκετές ακίδες που αντιστοιχούν στην αναφορά GND και άλλες από τις οποίες 

μπορείτε να αντλήσετε μια τροφοδοσία +5V και 3,3V που αναφέρεται στο GND. 

Για να γνωρίζει ο ελεγκτής την κατάσταση ενός συγκεκριμένου αισθητήρα, είναι απαραίτητο να 

κατασκευαστεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που θα κάνει +5V ή 0V να φτάνουν στην επιλεγμένη είσοδο, με 

αναφορά στο GND, που αντιστοιχεί στην κατάσταση του αισθητήρα. Ας δούμε, για παράδειγμα, πώς 

μπορείτε να διαβάσετε την κατάσταση ενός διακόπτη ορίου ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής ξηρής 

επαφής. Η αντίσταση χορηγεί 0V στην είσοδο όταν η επαφή είναι ανοικτή. Η επαφή μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί και στην αντίθετη κατεύθυνση οδηγώντας σε 0V την είσοδο όταν είναι κλειστή. Στην 

περίπτωση αυτή η αντίσταση ονομάζεται "pull-up". 

    

Ένα παρόμοιο κύκλωμα υιοθετείται όταν χρησιμοποιείται ένας αισθητήρας εξόδου τρανζίστορ που 

εξαρτάται από τον τύπο του τρανζίστορ (NPN ή PNP). 

Όσον αφορά τις ψηφιακές εξόδους, ο ακροδέκτης εξόδου θα λάβει δυναμικό 0V ή +5V σε σχέση με το 

GND. Έτσι, για να ανάψει μια δίοδο LED ή ένα relè το κύκλωμα θα μπορούσε να είναι: 
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Αναλογική είσοδος/έξοδος 

Η αναλογική είσοδος μετατρέπει την κόκκινη τάση μεταξύ εισόδου και GND σε έναν ψηφιακό αριθμό 10 

bit χωρίς πρόσημο. Στο παρακάτω παράδειγμα η αναλογική θέση μιας μεταβλητής αντίστασης είναι 

κόκκινη ως αναλογικά δεδομένα. Ο συγκεκριμένος αναλογικός μετατροπέας χρειάζεται ένα κατάλληλο 

κύκλωμα για να συνδεθεί στον αναλογικό ακροδέκτη 

               

Η αναλογική έξοδος είναι λίγο πιο περίπλοκη, διότι λαμβάνεται από ένα διαμορφωμένο σήμα τάσης 

PWM, του οποίου η μέση τιμή αντιστοιχεί στην επιθυμητή αναλογική τιμή, και πάλι σε σχέση με το 

δυναμικό GND. 

          

Ασπίδες: 



 
 
 

142 
 

ITIS
eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

Όλες οι πλακέτες arduino έχουν ένα ειδικό, τυποποιημένο σχήμα συνδετήρα που επιτρέπει την 

προσθήκη πλακετών πολλαπλών λειτουργιών που ονομάζονται "ασπίδες". Αυτό επεκτείνει σημαντικά 

τις δυνατότητες του συστήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να προστεθεί μια ασπίδα για συνδέσεις 

Ethernet ή Wi-Fi. 

 

Ενεργοποιητές και ασπίδες για τη ρομποτική: 

Η κατασκευή ενός ρομπότ που ελέγχεται από το Arduino απαιτεί να αποφασίσετε ποιοι "ενεργοποιητές" 

θα κινούν τα μηχανικά μέρη. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι ενεργοποιητές είναι οι εξής: 

- Κινητήρες συνεχούς ρεύματος (συχνά με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων), που χρησιμοποιούνται για 

την κίνηση, για παράδειγμα, των τροχών ενός οχήματος ή ενός ιμάντα μεταφοράς. Γενικά για 

περιστροφές χωρίς έλεγχο θέσης αλλά με έλεγχο ταχύτητας- ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος πρέπει να 

οδηγείται από ειδικό ηλεκτρονικό οδηγό (γέφυρα H) που διατίθεται ως ενιαίο τσιπ ή έτοιμο τοποθετημένο 

σε πλακέτα PCB (π.χ. L298N). Η γέφυρα ‘H’ χρειάζεται επίσης τροφοδοσία.  

 

- σερβοκινητήρες για την τοποθέτηση ενός περιστρεφόμενου άξονα σε μια επιθυμητή γωνία, π.χ. 

χρησιμοποιείται για τον προσανατολισμό ενός αισθητήρα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ή για την 

περιστροφή του άξονα ενός μικρού ρομπότ με στοιχειώδη τρόπο. Ένας σερβοκινητήρας (π.χ. SG90) 

μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην πλακέτα arduino. 
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- Βηματικοί κινητήρες, για την περιστροφή αξόνων με ακριβή έλεγχο της θέσης και της ταχύτητας ακόμη 

και πολλαπλών στροφών, που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα για την κίνηση αξόνων ρομπότ 

ακριβούς κίνησης και επίσης για την κατασκευή μηχανών CNC ή τρισδιάστατων εκτυπωτών. Ένας 

βηματικός κινητήρας (όπως ο τύπος Nema17) πρέπει να οδηγείται από έναν οδηγό βηματικού κινητήρα 

(π.χ. A4988) και χρειάζεται μια εξωτερική πηγή ενέργειας. 

           

Όταν πρόκειται να οδηγήσετε περισσότερους βηματικούς κινητήρες μαζί, όπως συμβαίνει σε ένα τυπικό 

σειριακό ρομπότ, έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή ή μια μηχανή CNC, είναι χρήσιμη η χρήση ενός CNC 

schield που συνδέει γρήγορα πολλούς οδηγούς βηματικών κινητήρων σε μια πλακέτα, παρέχοντας 

επίσης πρόσθετες ειδικές διεπαφές για τρισδιάστατους εκτυπωτές. Υπάρχουν ασπίδες για Arduino 

UNO και MEGA. 
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 Προγραμματισμός για ρομποτική  

2 ώρες. Γνώση των γλωσσών ρομποτικής, γνώση του προγραμματισμού του Arduino, ώστε να είναι σε 

θέση να προγραμματίζει το Arduino για συγκεκριμένες εφαρμογές και να εντοπίζει τις κατάλληλες 

διαθέσιμες βιβλιοθήκες. 

 

Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό των ρομπότ εξαρτάται από 

το συγκεκριμένο ρομπότ που χρησιμοποιείτε.  

Τα βιομηχανικά ρομπότ είναι αυτοματοποιημένα, προγραμματιζόμενα και ικανά να κινούνται σε τρεις 

ή περισσότερους άξονες. Χρησιμοποιούν την ιδιόκτητη γλώσσα της εταιρείας παραγωγής. Για 

παράδειγμα TP ή KAREL της FANUC, RAPID της ABB κοκ. Συνήθως πρόκειται για δομημένες 

διαδικαστικές γλώσσες προγραμματισμού.  

Τα συνεργατικά ρομπότ χρησιμοποιούνται για την ευέλικτη αυτοματοποίηση εφαρμογών παραγωγής 

σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς. Μερικές φορές χρησιμοποιούν διαγράμματα ροής, για παράδειγμα, 

το Polyscope της εταιρείας ρομπότ Universal. 

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ είναι ένα ρομπότ που μοιάζει στο σχήμα με το ανθρώπινο σώμα. Ο 

σχεδιασμός του μπορεί να είναι για λειτουργικούς σκοπούς, όπως η αλληλεπίδραση με ανθρώπινα 

εργαλεία και περιβάλλοντα, για πειραματικούς σκοπούς, όπως η μελέτη της δίποδης κίνησης, ή για 

άλλους σκοπούς. Μπορούν να χρησιμοποιούν άλλους τύπους γλωσσών, συνήθως λογισμικό τεχνητής 

νοημοσύνης παρόμοιο με το Siri της Apple ή το Cortana της Microsoft. 

Ωστόσο, υπάρχουν πιο απλά ρομπότ που μπορούν να υλοποιηθούν με προγραμματιζόμενους 

μικροελεγκτές όπως ο ATMega2560 τοποθετημένος στην πλακέτα Arduino. Ο μικροελεγκτής 

ATMega2560 χρησιμοποιεί μια γλώσσα προγραμματισμού βασισμένη στη C και αυτό μπορεί να είναι 

ένας τρόπος για να μάθετε τα βασικά αυτής της σημαντικής γλώσσας ενώ παράλληλα κάνετε πρακτική 

ρομποτική. 

Προγραμματισμός Arduino 

Η πλακέτα Arduino συνδέεται σε έναν υπολογιστή μέσω USB. Ο υπολογιστής περιέχει το περιβάλλον 

ανάπτυξης Arduino (IDE) [https://www.arduino.cc/en/software].  Το ολοκληρωμένο περιβάλλον 

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/proprietary+language
https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/collaborative+robots
https://en.wikipedia.org/wiki/Robot
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_body
https://en.wikipedia.org/wiki/Bipedalism
https://www.arduino.cc/en/software
https://www.arduino.cc/en/software
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ανάπτυξης Arduino (IDE) είναι το κύριο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που χρησιμοποιείται για τον 

προγραμματισμό του Arduino. 

Ο χρήστης γράφει τον κώδικα Arduino στο IDE και στη συνέχεια τον μεταφορτώνει στον μικροελεγκτή, 

ο οποίος εκτελεί τον κώδικα. Η πλακέτα αλληλοεπιδρά με αισθητήρες και ενεργοποιητές μέσω θυρών 

εισόδου και εξόδου. 

Ένα σκίτσο είναι το όνομα που χρησιμοποιεί το Arduino για ένα πρόγραμμα. Είναι η μονάδα κώδικα 

που μεταφορτώνεται και εκτελείται σε μια πλακέτα Arduino. 

 

Το IDE έχει μινιμαλιστικό σχεδιασμό. Υπάρχουν 5 επικεφαλίδες στη γραμμή μενού, καθώς και μια σειρά 

από κουμπιά από κάτω που σας επιτρέπουν να επαληθεύσετε και να ανεβάσετε τα σκίτσα σας. 

Ουσιαστικά, το IDE μεταφράζει και μεταγλωττίζει τα σκίτσα σας σε κώδικα που μπορεί να καταλάβει το 

Arduino. Μόλις μεταγλωττιστεί ο κώδικας του Arduino, στη συνέχεια μεταφορτώνεται στη μνήμη της 

πλακέτας.  

Στο Arduino υπάρχουν ενσωματωμένες βιβλιοθήκες που παρέχουν βασικές λειτουργίες. Επιπλέον, είναι 

δυνατή η εισαγωγή άλλων βιβλιοθηκών και η επέκταση των δυνατοτήτων της πλακέτας Arduino. Αυτές 

οι βιβλιοθήκες δημιουργούνται για την αλληλεπίδραση με ένα συγκεκριμένο εξάρτημα ή για την 

υλοποίηση νέων λειτουργιών. 

Στο Arduino IDE υπάρχουν επίσης πολλά παραδείγματα σκίτσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 

μαθητές για να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της γλώσσας προγραμματισμού. 
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Για να διευκολύνει τον προγραμματισμό, το Arduino IDE και ειδικότερα η βιβλιοθήκη arduino.h, 

προετοιμάζει για τον χρήστη μια πηγή με δύο μόνο λειτουργίες που πρέπει να συμπληρώσει: 

void setup( ) { } 

 void loop( ) { } 

 

Αυτές οι συναρτήσεις κρύβουν την πλήρη δομή της γλώσσας C++ που θα ήταν: 

 

#include<Arduino.h> 

void setup( ) { } 

void loop( ) { } 

int main(void) { 

init( ); 

#if defined(USBCON) 

 USBDevice.attach(); 

#endif 

setup( ); 

for ( ; ; ; ){ 

      loop(); 

if (serialEventRun) serialEventRun(); 

} 

return 0; 

} 

 

Αν επιλέξουμε να εγκαταλείψουμε τις ευκολίες του Arduino IDE, θα εμβαθύνουμε στον προγραμματισμό 

του μικροελεγκτή. 

Θα είμαστε σε θέση να προγραμματίζουμε με άλλα εργαλεία, θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε 

απευθείας τα περιφερειακά του μικροελεγκτή και να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο (π.χ. notepad ++, 

avrgcc, avrdude) θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γνώσεις που είναι κοινές για όλα τα 

προγραμματιζόμενα συστήματα ελέγχου και όχι μόνο για το Arduino, προγραμματισμός σε C. 

Ωστόσο, θα συναντήσουμε πολλές περισσότερες δυσκολίες. Για παράδειγμα, θα πρέπει να κάνουμε τη 

διαμόρφωση hw του μικροελεγκτή. 
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Αν παραμείνουμε στον κόσμο του Arduino IDE, θα είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε πολύ γρήγορα 

προγράμματα και εφαρμογές που εκμεταλλεύονται τις πολυάριθμες υπάρχουσες και δοκιμασμένες 

βιβλιοθήκες. 

Θα χρησιμοποιήσουμε τον μικροελεγκτή με "διαφανή" τρόπο, δηλαδή χωρίς να βλέπουμε το εσωτερικό 

του και χωρίς να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα τα περιφερειακά του υλικού του. 

Η γλώσσα προγραμματισμού είναι βασικά η C ++, ακόμη και αν το πρωτότυπο του προγράμματος είναι 

απλοποιημένο. Προτείνοντας μόνο τις δύο συναρτήσεις Setup () και Loop (), αποκρύπτοντας τη 

συνάρτηση main () παραμένει ένα έγκυρο εργαλείο για την εκμάθηση προγραμματισμού. 

 

/*εδώ θα πρέπει να προσθέσετε το #include<Arduino.h> ακόμα και αν δεν το βλέπετε */ 

 

void setup() { 

// βάλτε εδώ τον κώδικα ρύθμισής σας, για να εκτελεστεί μία φορά: 

} 

void loop() { 

// βάλτε εδώ τον κύριο κώδικά σας, για να εκτελείται επανειλημμένα: 

} 

 

/*οι συναρτήσεις setup() και loop() θα κληθούν από τη συνάρτηση main() που περιέχει μερικές 

από τις πιο σημαντικές λειτουργίες ρύθμισης του υλικού 

 

int main(void) { 

... 

setup(); 

for( ; ; ){ 

loop() 

} 

return 0; 

}  

*/ 
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Μπορούμε να βρούμε παρακάτω μια λίστα με τις συναρτήσεις που περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη 

arduino.h και μια λίστα με τους τύπους μεταβλητών και τους τελεστές που είναι χρήσιμοι κατά τη 

διάρκεια του προγραμματισμού.  

Όσον αφορά τους κανόνες προγραμματισμού, ανατρέξτε στα ειδικά εγχειρίδια 

https://www.progettiarduino.com/manuale.html. 

 

Arduino: Συναρτήσεις Arduino.h 

Αναφορά Arduino) 

Ψηφιακή είσοδος/έξοδος 

digitalRead()  

digitalWrite()  

pinMode()  

Αναλογική είσοδος/έξοδος 

analogRead()  

analogReference()  

analogWrite()  

Zero, Due & MKR Family 

analogReadResolution()  

analogWriteResolution()  

Προηγμένο I/O 

noTone()  

pulseIn()  

pulseInLong()  

shiftIn()  

shiftOut()  

tone()  

Χρόνος 

delay()  

delayMicroseconds()  

micros()  

millis()  

Μαθηματικά 

abs()  

constrain()  

map()  

max()  

min()  

pow()  

sq()  

sqrt()  

Τριγωνομετρία 

cos() sin() tan()  

Χαρακτήρες 

isAlpha() isAlphaNumeric()  

isAscii() isControl()  

isDigit()  

isGraph()  

isHexadecimalDigit()  

isLowerCase()  

isPrintable()  

isPunct()  

isSpace()  

isUpperCase()  

isWhitespace()  

Τυχαίοι αριθμοί 

random()  

randomSeed()  

Bits και Bytes 

bit()  

bitClear()  

bitRead()  

bitSet()  

bitWrite()  

highByte()  

lowByte()  

Εξωτερικές διακοπές 

attachInterrupt()  

detachInterrupt()  

Διακοπές 

interrupts()  

noInterrupts()  

Επικοινωνία 

Σειριακό  

Ρεύμα  

USB 

Πληκτρολόγιο  

Ποντίκι  

 

 

https://www.progettiarduino.com/manuale.html
https://www.arduino.cc/reference/en/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalread/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/pinmode/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogreference/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/zero-due-mkr-family/analogreadresolution/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/zero-due-mkr-family/analogwriteresolution/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/notone/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/pulsein/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/pulseinlong/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/shiftin/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/shiftout/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/tone/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/delay/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/delaymicroseconds/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/micros/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/millis/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/abs/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/constrain/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/map/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/max/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/min/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/pow/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/sq/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/sqrt/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/trigonometry/cos/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/trigonometry/sin/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/trigonometry/tan/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isalpha/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isalphanumeric/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isascii/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/iscontrol/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isdigit/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isgraph/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/ishexadecimaldigit/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/islowercase/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isprintable/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/ispunct/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isspace/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/isuppercase/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/characters/iswhitespace/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/random-numbers/random/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/random-numbers/randomseed/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bit/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitclear/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitread/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitset/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/bitwrite/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/highbyte/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/bits-and-bytes/lowbyte/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/detachinterrupt/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/interrupts/interrupts/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/interrupts/nointerrupts/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/stream/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/keyboard/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/mouse/
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Arduino: Μεταβλητές, τύποι και σταθερές  

Σταθερές 

HIGH | LOW  

INPUT| OUTPUT| 

INPUT_PULLUP  

LED_BUILTIN  

true | false  

Floating Point Constants  

Integer Constants  

 

Μετατροπή 

(unsigned int)  

(unsigned long)  

byte()  

char()  

float()  

int()  

long()  

word()  
 

 

Πεδίο εφαρμογής μεταβλητών & 

προσδιοριστές 

const  

scope  

static  

volatile  

 

Βοηθητικά προγράμματα  

PROGMEM  

sizeof()  
 

Τύποι 

δεδομένων 

array  

bool  

boolean  

byte  

char  

double  

float  

int  

long 

short 

size_t  

string  

String()  

unsigned char  

unsigned int  

unsigned long  

void  

word  
 

Arduino: έλεγχοι και τελεστές 

Σκίτσο 

loop()  

setup()  

 

Δομή ελέγχου 

break  

continue  

do...while  

else  

for  

Αριθμητικοί τελεστές 

% (remainder)  

* (multiplication)  

+ (addition)  

- (subtraction)  

/ (division)  

= (assignment operator)  

 

Τελεστές σύγκρισης 

!= (not equal tp)  

Τελεστές πρόσβασης δείκτη 

& (reference operator)  

* (deredrence operator)  

 

Bitwise τελεστές 

& (bitwise and)  

<< (bitshift left)  

>> (bitshift right)  

^ (bitwise xor)  

| (bitwise or)  

https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/constants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/floatingpointconstants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/constants/integerconstants/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/unsignedintcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/unsignedlongcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/bytecast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/charcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/floatcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/intcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/longcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/conversion/wordcast/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/const/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/scope/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/static/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/variable-scope-qualifiers/volatile/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/utilities/progmem/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/utilities/sizeof/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/array/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/bool/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/boolean/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/byte/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/char/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/double/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/float/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/int/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/long/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/short/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/size_t/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/string/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/stringobject/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/unsignedchar/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/unsignedint/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/unsignedlong/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/void/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/word/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/sketch/loop/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/sketch/setup/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/break/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/continue/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/dowhile/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/else/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/for/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/remainder/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/multiplication/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/addition/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/subtraction/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/division/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/arithmetic-operators/assignment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/notequalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/pointer-access-operators/reference/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/pointer-access-operators/dereference/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwiseand/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitshiftleft/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitshiftright/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwisexor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwiseor/
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goto  

if 

return  

switch...case  

while  

 

Περαιτέρω σύνταξη 

#define (define)  

#include (include)  

/* */ (block comment)  

// (single line comment)  

; (semicolon)  

{} (curly braces)  
 

< (less than)  

<= (less than or equal to)  

== (equal to)  

> (greater than)  

>= (greater than or equal to)  

 

Τελεστές Boolean 

! (logical not)  

&& (logical and)  

|| (logical or)  
 

~ (bitwise not)  

 

Σύνθετοι τελεστές 

%= (compound remainder)  

&= (compound bitwise and)  

*= (compound multiplication)  

++ (increment)  

+= (compound addition)  

-- (decrement)  

-= (compound subtraction)  

/= (compound division)  

^= (compound bitwise xor)  

|= (compound bitwise or)  
 

 Arduino στο Tinkercad 

Σήμερα το AUTOCAD παρέχει στα σχολεία δωρεάν λογισμικό (https://www.tinkercad.com/) που σας 

επιτρέπει να προγραμματίσετε και να προσομοιώσετε τη λειτουργία μιας πλακέτας Arduino με 

συνδεδεμένους αισθητήρες και ενεργοποιητές. 

Αυτό το λογισμικό είναι ένα διδακτικά ισχυρό εργαλείο που σας επιτρέπει να δείτε τις συνδέσεις που 

μπορούν να γίνουν με τις διάφορες συσκευές. 

Το Tinkercad σας επιτρέπει επίσης να προγραμματίσετε τον μικροελεγκτή ATmega328 ή ATMega2560 

μέσω προγραμματισμού μπλοκ. 

Ο προγραμματισμός με μπλοκ είναι ένας τύπος διαισθητικού προγραμματισμού που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να προσεγγίσει ο μαθητής πιο προχωρημένες γλώσσες προγραμματισμού. 

Μπορείτε να βρείτε παρακάτω ένα παράδειγμα ενός σκίτσου που σβήνει τους λαμπτήρες διαδοχικά. 

https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/goto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/return/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/switchcase/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/while/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/define/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/include/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/blockcomment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/singlelinecomment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/semicolon/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/curlybraces/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/lessthan/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/lessthanorequalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/equalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/greaterthan/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/comparison-operators/greaterthanorequalto/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/boolean-operators/logicalnot/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/boolean-operators/logicaland/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/boolean-operators/logicalor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/bitwise-operators/bitwisenot/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundremainder/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundbitwiseand/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundmultiplication/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/increment/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundaddition/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/decrement/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundsubtraction/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compounddivision/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundbitwisexor/
https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/compound-operators/compoundbitwiseor/
https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/
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Ο μαθητής θα είναι επίσης σε θέση να δει τον κώδικα του προγράμματος που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο Arduino IDE που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα μπλοκ που δημιουργήθηκε. 
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Λειτουργία: Οι μαθητές φτιάχνουν ένα κύκλωμα που προσομοιώνει τον έλεγχο απόστασης του 

αυτοκινήτου. Όταν ένα αντικείμενο κινείται προς τον αισθητήρα προσέγγισης, η στήλη led ανάβει και ο 

βομβητής εκπέμπει ήχο με συχνότητα αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης του αντικειμένου. 

Εισαγωγή : Πώς λειτουργεί ένας αισθητήρας υπερήχων. Μπλοκ κώδικα που συνδέονται με τον 

αισθητήρα υπερήχων και τον βομβητή (echopin, triggerpin, tone) 

Κατάλογος υλικών 

• Πλακέτα Arduino uno ή Mega 

•  Γεννήτρια 5V 

• Led  

• 5x 330Ω αντιστάτες 

• Βομβητής (B07VT8V5YW ή παρόμοιο) 

• Πειραματικό συμβούλιο 

Διαδικασία: 

• Σχεδιάστε το πλήρες έργο στο TinkerCad  

• Ελέγξτε την ορθότητα του κυκλώματος. 

• Γράψτε τον κώδικα για το ATmega328p στο TinkerCad και προσομοιώστε τον. 

• Πρόγραμμα ATmeg328p 

• Τοποθετήστε το κύκλωμα στην πειραματική πλακέτα 
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• Ενεργοποιήστε το κύκλωμα υπό την επίβλεψη του δασκάλου σας. 

• Ελέγξτε αν η λωρίδα του led φωτίζεται όταν ένα αντικείμενο κινείται προς τον 

αισθητήρα. 

• Ελέγξτε αν ο βομβητής ηχεί όταν ένα αντικείμενο κινείται προς τον αισθητήρα . 

• Αποσυνδέστε προσεκτικά το κύκλωμα διακόπτοντας το ρεύμα. 

Δείγμα κώδικα: 

// Κώδικας C++ 

int distanza = 0; 

int tono = 0; 

 

long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin) 

{ 

  pinMode(triggerPin, OUTPUT); // Καθαρισμός της σκανδάλης 

  digitalWrite(triggerPin, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

  // Θέτει τον ακροδέκτη πυροδότησης σε κατάσταση HIGH για 10 μικροδευτερόλεπτα 

  digitalWrite(triggerPin, HIGH); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(triggerPin, LOW); 

  pinMode(echoPin, INPUT); 

  // Διαβάζει τον ακροδέκτη ήχου και επιστρέφει το χρόνο του ηχητικού κύματος σε 

μικροδευτερόλεπτα. 

  return pulseIn(echoPin, HIGH); 

} 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(8, OUTPUT); 

  pinMode(9, OUTPUT); 

  pinMode(10, OUTPUT); 

  pinMode(11, OUTPUT); 
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  pinMode(12, OUTPUT), 

  pinMode(5, OUTPUT), 

} 

 

void loop() 

{ 

  distanza = 0,01723 * readUltrasonicDistance(7, 6); 

  Serial.println(distanza); 

  if (distanza < 20) { 

    digitalWrite(8, HIGH); 

    digitalWrite(9, HIGH); 

    digitalWrite(10, HIGH); 

    digitalWrite(11, HIGH); 

    digitalWrite(12, HIGH); 

  } else { 

    if (distanza > 20 && distanza <= 40) { 

      digitalWrite(8, HIGH); 

      digitalWrite(9, HIGH); 

      digitalWrite(10, HIGH); 

      digitalWrite(11, HIGH); 

      digitalWrite(12, LOW); 

    } else { 

     if (distanza > 40 && distanza <= 60) { 

          digitalWrite(8, HIGH); 

          digitalWrite(9, HIGH); 

          digitalWrite(10, HIGH); 

          digitalWrite(11, LOW); 

          digitalWrite(12, LOW); 

        } else { 

          if (distanza > 60 && distanza <= 80) { 

            digitalWrite(8, HIGH); 

            digitalWrite(9, HIGH); 
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            digitalWrite(10, LOW); 

            digitalWrite(11, LOW); 

            digitalWrite(12, LOW); 

          } else { 

            if (distanza > 80 && distanza <= 100) { 

              digitalWrite(8, HIGH); 

              digitalWrite(9, LOW); 

              digitalWrite(10, LOW); 

              digitalWrite(11, LOW); 

              digitalWrite(12, LOW); 

            } else { 

              digitalWrite(8, LOW); 

              digitalWrite(9, LOW); 

              digitalWrite(10, LOW); 

              digitalWrite(11, LOW); 

              digitalWrite(12, LOW); 

            } 

          } 

        } 

      } 

    } 

  } 

  tone(5, 440 * pow(2.0, (constrain(int(distanza), 35, 127) - 57) / 12.0), 100); 

  delay(10); // Καθυστερήστε λίγο για να βελτιώσετε την απόδοση της προσομοίωσης 

} 

 

 

Λειτουργία : Οι μαθητές υλοποιούν ένα κύκλωμα που προσομοιώνει την τοποθέτηση ενός 

σερβοκινητήρα , ο οποίος κινείται από ένα χειροκίνητο χειριστήριο, που λειτουργεί μέσω ενός 

ποτενσιόμετρου. Ο σερβοκινητήρας θα μπορούσε εύκολα να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση ενός 

απλού τμήματος ενός ρομποτικού βραχίονα. Αυτή είναι η βάση της τεχνολογίας "drive by wire". 
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Η τεχνολογία Drive by wire στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι η χρήση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων 

για την εκτέλεση λειτουργιών του οχήματος που παραδοσιακά επιτυγχάνονται με μηχανικούς 

συνδέσμους. Εξαρτήματα όπως η κολώνα του τιμονιού, οι ενδιάμεσοι άξονες, οι αντλίες, οι εύκαμπτοι 

σωλήνες, οι ιμάντες, τα ψυγεία και οι σερβομηχανισμοί κενού και οι κεντρικοί κύλινδροι εξαλείφονται 

από το όχημα. 

Εισαγωγή : Πώς λειτουργεί ένας σερβοκινητήρας. Πώς λειτουργεί ένα ποτενσιόμετρο. Αναλογικά και 

ψηφιακά σήματα. 

 

.  

Κατάλογος υλικών 

• Πλακέτα Arduino Uno R3 ή mega 

• Γεννήτρια 5V 

• 10 kΩ Ποτενσιόμετρο (γραμμικό) επίσης ένα trimmer,... 

• σερβοκινητήρας μικροϋπολογιστών (π.χ. SG90 ή παρόμοιο) 

• Πειραματικό σκάφος 

• ένα πολύμετρο, όχι υποχρεωτικό, για τον έλεγχο των σημάτων 
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Σχηματική/Διάταξη: 

 

 

Διαδικασία: 

• Σχεδιάστε το πλήρες έργο χρησιμοποιώντας το TinkerCad  

• Ελέγξτε την ορθότητα του κυκλώματος. 

• Γράψτε τον κώδικα για το ATmega328p στο TinkerCad και προσομοιώστε τον. 

• Πρόγραμμα ATmeg328p 

• Τοποθετήστε το κύκλωμα στην πειραματική πλακέτα 

• Ενεργοποιήστε το κύκλωμα υπό την επίβλεψη του δασκάλου σας. 

• Ελέγξτε αν ο σερβομηχανισμός ακολουθεί τη θέση του ποτενσιόμετρου 

• Αποσυνδέστε προσεκτικά το κύκλωμα διακόπτοντας το ρεύμα. 

Δείγμα κώδικα: 

/* 

οδήγηση ενός σερβοκινητήρα με χρήση ποτενσιόμετρου και αναλογικής εισόδου - ακροδέκτης A0 = 

είσοδος θέσης 

pin 9 = εντολή θέσης σερβομηχανισμού 

χρήση της βιβλιοθήκης Servo.h 

χρήση της κλάσης "Servo" και των μεθόδων "attach" και "write" 

χρήση της λειτουργίας "map" για την αναγωγή των τιμών εισόδου (0-1023) στην έξοδο  

τιμές θέσης σερβομηχανισμού (0-180) 

*/ 

 

#include <Servo.h> 

Servo motor1; // αντικείμενο "motor1" της κλάσης "Servo"  
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int val1; // ορίστε τη μεταβλητή "val1" για την επεξεργασία δεδομένων 

void setup() { 

  motor1.attach(9); //ενώνει την θέση του σερβοκινητήρα και αντικειμένου "motor1" 

} 

void loop() { 

 

  val1 = analogRead(0); // Διαβάζει την αναλογική είσοδο από το ποτενσιόμετρο (0-1023) 

  val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 180); // το προσαρμόζει στο εύρος 0-1023 έως 0-180 

  motor1.write(val1); // εντολή θέσης του συνδεδεμένου σερβομηχανισμού 

  delay(15); // αναμονή για την τοποθέτηση του σερβομηχανισμού 

  }  

 

Προοπτικές: 

Χρησιμοποιήστε δύο σερβοκινητήρες και δύο ποτενσιόμετρα, προσαρμόστε σωστά τον κώδικα και 

κατασκευάστε ένα απλό ρομπότ γερανού 2 αξόνων... 

  

 

/*Κίνηση δύο σερβοκινητήρων χρησιμοποιώντας δύο ποτενσιόμετρα και αναλογική είσοδο - pin A0 = 

είσοδος θέσης, pin 9 = εντολή θέσης σερβοκινητήρα χρήση της βιβλιοθήκης Servo.h, χρήση της 

κλάσης "Servo" και των μεθόδων "attach" και "write", χρήση της συνάρτησης "map" για την κλιμάκωση 

των τιμών εισόδου (0-1023) σε τιμές θέσης σερβοκινητήρα εξόδου (0-180) προσαρμογή κατάλληλα 

σερβοκινητήρα επιθυμητό όριο βαθμών*/ 
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#include <Servo.h> 

Servo motor1;  // Αντικείμενα "motor1, motor2" από την κλάση "Servo". 

Servo motor2;  

int val1;      // Ορισμός μεταβλητής "val1, val2" για την επεξεργασία δεδομένων 

int val2; 

  

void setup() { 

  motor1.attach(9);   //Ταίριασμα θέσης σερβομηχανισμού και αντικειμένων  

  motor2.attach(10);  

} 

void loop() { 

  val1 = analogRead(0);              // ανάγνωση της αναλογικής εισόδου από το ποτενσιόμετρο (0-1023) 

  val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 90);  // προσαρμογή του εύρους 0-1023 στο 0-180 

  motor1.write(val1); 

  motor1.write(val1);              // θέση εντολής του συνδεδεμένου σερβομηχανισμού 

  delay(15);   // αναμονή για την τοποθέτηση του σερβομηχανισμού 

  val2 = analogRead(1),               // Επαναλάβετε για το δεύτερο σέρβο 

  val2 = map(val2, 0, 1023, 0, 45);  // εδώ θέλαμε να περιορίσουμε τη γωνία σερβομηχανισμού 

  motor2.write(val2);             

  delay(15); } 
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Αισθητήρες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Τι είναι ο αισθητήρας και ο μετατροπέας; 

2. Τι είναι ο παθητικός και ο ενεργός αισθητήρας; 

3. Τι είναι ο αναλογικός και ο ψηφιακός αισθητήρας; 

4. Ποιοι είναι οι τύποι αισθητήρων; 

5. Εξέταση των τύπων αισθητήρων 

 

 

 

PHYSICS CHEMSTREY

TECHNOLOGY MATHMATCS

https://docs.google.com/document/d/11vBeImrbiMZBhIWxZlAWRm-fAq1MdL5i/edit
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Τι είναι ο αισθητήρας και ο μετατροπέας; 

 

Τα στοιχεία που ανιχνεύουν τις μεταβολές του φυσικού περιβάλλοντος (θερμότητα, φως, πίεση, 

ήχος κ.λπ.) ονομάζονται "αισθητήρες" και τα στοιχεία που μετατρέπουν τις πληροφορίες που 

αντιλαμβάνονται σε ηλεκτρική ενέργεια ονομάζονται "μετατροπείς". Στην καθημερινή μας ζωή, υπάρχουν 

διαστάσεις όπως η θερμότητα, το φως, η πίεση και ο ήχος, και αντιλαμβανόμαστε τα αποτελέσματά τους 

με τα αισθητήρια όργανά μας και αποκτούμε επίγνωση της ύπαρξής τους.  

Οι αισθητήρες και οι μετατροπείς είναι τα στοιχεία που αντιλαμβάνονται όπως οι άνθρωποι και 

ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τον απαραίτητο εξοπλισμό ως αποτέλεσμα αυτής της ανίχνευσης. 

 

 

Οι αισθητήρες εξετάζονται σε δύο διαφορετικές δομές ανάλογα με την τάση τροφοδοσίας. Αυτοί 

είναι οι παθητικοί αισθητήρες και οι ενεργητικοί αισθητήρες. 

 

Παθητικοί αισθητήρες: 

 

Είναι αισθητήρες που δεν χρειάζονται εξωτερική πηγή ενέργειας για να παράγουν σήματα και 

μπορούν να μετατρέψουν φυσικές ή χημικές τιμές στην επιθυμητή μεταβλητή εξόδου. Το 

απλούστερο παράδειγμα αυτών των παθητικών τύπων αισθητήρων είναι το κουμπί και ο 

διακόπτης. Σε αντίθεση με αυτά, ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν τα ποτενσιόμετρα, οι 

οριακοί διακόπτες, οι αισθητήρες θερμοκρασίας (PTC και NTC), οι αισθητήρες πίεσης, τα LDR, τα 

φωτοτρανζίστορ, οι φωτοδίοδοι και τα μικρόφωνα. Δεν απαιτείται εξωτερική ενέργεια για τη 

λειτουργία του. Αυτοί οι αισθητήρες ανταποκρίνονται μόνο με τη μέτρηση των μεταβλητών εισόδου. 

 

Ενεργοί αισθητήρες: 

Οι αισθητήρες που χρειάζονται μια εξωτερική πηγή ενέργειας για να παράγουν σήματα 

ονομάζονται ενεργοί αισθητήρες. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτών των 

αισθητήρων είναι η χρήση τους σε μετρήσεις χαμηλού σήματος. Ως εκ τούτου, μπορούν να 

πραγματοποιούν πολύ ακριβείς μετρήσεις. 

Ενεργοί αισθητήρες, ανάλογα με τον τύπο του σήματος που παράγουν. Δίνουν έξοδο 0 ή 1 

ψηφιακά. 
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Οι αισθητήρες με αναλογικά σήματα εξόδου μπορούν να δώσουν τάση ή ρεύμα εξόδου. Συνήθως 

δίνουν μια τάση μεταξύ 0-5V ως σήμα τάσης. Ως σήμα ρεύματος, δίνουν συνήθως μια έξοδο μεταξύ 

4-20mA. 

Οι αισθητήρες για τα μεγέθη εξόδου εξετάζονται σε δύο τύπους ως αναλογικοί και 

ψηφιακοί αισθητήρες. 

Αναλογικοί αισθητήρες: 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι αισθητήρες που δίνουν αναλογικό σήμα εξόδου. Για παράδειγμα, καθώς αυξάνεται η 

θερμοκρασία του θερμοζεύγους, αυξάνεται η τάση που λαμβάνεται από την έξοδό του. 

Λήψη αναλογικού σήματος εξόδου με χρήση θερμοζεύγους. 

Τα σήματα στην έξοδο των αναλογικών αισθητήρων μπορεί να είναι πολύ μικρά σε μικροβόλτ 

(uV) και χιλιοστοβόλτ (mV). Τα σήματα αυτά μπορούν να ενισχυθούν από κυκλώματα ενισχυτών. Οι 

μικροελεγκτές διαθέτουν μονάδα ADC (μετατροπείς αναλογικού σήματος σε ψηφιακό) για την 

επεξεργασία αναλογικών σημάτων. 

Ψηφιακοί αισθητήρες 

Οι ψηφιακοί αισθητήρες δίνουν ΔΙΜΕΡΗΣ σήματα εξόδου ως λογικό "1" και λογικό "0". 

Μετρητής με ψηφιακό αισθητήρα φωτός 



 
 
 

163 
 

ITIS
eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

 

 

Το ψηφιακό σήμα που λαμβάνεται από την έξοδο του ανιχνευτή δίνεται στον ψηφιακό μετρητή και η 

μέτρηση πραγματοποιείται στην οθόνη. 

Τύποι αισθητήρων 

Χρησιμοποιούμε αισθητήρες και μετατροπείς όταν πρέπει να λειτουργήσουμε μια μηχανική 

μηχανή ή ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα λόγω αλλαγών στο φυσικό περιβάλλον. Η επιλογή του 

κατάλληλου αισθητήρα και μετατροπέα θα μας επιτρέψει να φτάσουμε νωρίτερα στο 

αποτέλεσμα. Μπορούμε να απαριθμήσουμε τα είδη των αισθητήρων γενικά ως εξής: 

1. Αισθητήρες θερμοκρασίας 

2. Αισθητήρες φωτός (οπτικοί) 

3. Μετατροπείς και αισθητήρες ήχου 

4. Μαγνητικοί αισθητήρες 

5. Αισθητήρες πίεσης 

6. Άλλοι αισθητήρες 
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Μετρούμενη 

μεταβλητή 
Αισθητήρας Ενεργοποιητής 

Θερμοκρασία 

Θερμοστοιχείο Θέρμιστορ (NTC & PTC) 

Θερμοστάτης 

Ανιχνευτές θερμοκρασίας 

αντίστασης 

Ανεμιστήρας 

θέρμανσης 

Επίπεδο 

φωτός 

 

Φωτοδίοδος φωτοεξαρτώμενης 

αντίστασης (LDR) 

Φωτοτρανζίστο

ρ 

Ηλιακό κύτταρο 

Φώτα & λαμπτήρες 

LED & οθόνες 

Οπτικές ίνες 

Ήχος 

Μικρόφωνο 

άνθρακα 

Πιεζοηλεκτρικό 

κρύσταλλο 

Κουδούνι Buzzer 

Μεγάφωνο 

Δύναμη/Πίεση 

Διακόπτης 

πίεσης με 

μανόμετρο 

Κύτταρα 

φορτίου 

Ανελκυστήρες & γρύλοι 

Ηλεκτρομαγνήτης 

Δονήσεις 

Ταχύτητα 

Αισθητήρες Doppler Effect 

Reflective/Slotted Opto-coupler 

Αισθητήρες Doppler Effect 

Κινητήρες AC και DC 

Φρένο βηματικού 

κινητήρα 

Θέση 

Ποτενσιόμετρο 

Κωδικοποιητές 

Αντανακλαστικός/διακοπτόμενο

ς οπτοδιακόπτης 

LVDT 

Μετρητές 

ηλεκτρομαγνητικο

ύ πίνακα κινητήρα 
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Αισθητήρες θερμοκρασίας˙ 

1. Θερμοστοιχείο 

Τα θερμόμετρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση υψηλών θερμοκρασιών. Τα 

θερμοστοιχεία χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες διεργασίες από μείον 200° έως 2320°C. 

Θερμοζεύγη σιδήρου και χαλκού 

Όταν θερμαίνονται τα σημεία σύνδεσης δύο διαφορετικών μετάλλων, όπως το constantan, εμφανίζεται 

διαφορά δυναμικού μεταξύ αυτών των δύο μεταλλικών άκρων, λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή. Η τιμή 

της διαφοράς δυναμικού που εμφανίζεται εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας και ψυχρότητας ως 

αποτέλεσμα της θέρμανσης δύο διαφορετικών μετάλλων. Εδώ, οι επιθυμητές τιμές θερμοκρασίας 

μετρούνται με τη χρήση αυτής της διαφοράς δυναμικού. Τα θερμοζεύγη είναι τα πλέον προτιμώμενα 

στοιχεία ελέγχου θερμότητας στη βιομηχανία, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν μεταξύ -200 ºC και 

+2500 ºC. Όπου είναι επιθυμητή η μέτρηση υψηλών θερμοκρασιών, 

Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της θερμότητας σε λέβητες που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες 

σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

 

 2. Θέρμιστορ (PTC, NTC) 

a. PTC: Είναι ο αισθητήρας του οποίου η αντίσταση αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. 

b. NTC: Είναι ο αισθητήρας του οποίου η αντίσταση μειώνεται καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία. 
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Αισθητήρες φωτός˙ 

LED: Εκπέμπει φως υπό τη σωστή πόλωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDR: Είναι ο αισθητήρας του οποίου η αντίσταση αυξάνεται καθώς μειώνεται ο αριθμός του 

φωτός. 

 

Φωτοδίοδος: Φωτοδίοδος: Η φωτοδίοδος είναι μια δίοδος που αγωγιμοποιείται με φωτεινή 

ενέργεια. Οι φωτοδίοδοι χρησιμοποιούνται υπό αντίστροφη πόλωση. Είναι αγώγιμη όπως οι 

κανονικές δίοδοι στη σωστή πόλωση και μονωτής στην αντίστροφη πόλωση μέχρι το φως να 

πέσει στην επιφάνεια σύνδεσης των υλικών n και p. Όταν το φως πέσει στην επιφάνεια της 

ένωσης, τα ηλεκτρόνια και οι οπές στην επιφάνεια της ένωσης εκτίθενται και το ρεύμα αρχίζει 

να ρέει μέσω της φωτοδιόδου. Το μέγεθος αυτού του ρεύματος είναι περίπου 20 μικροαμπέρ. 
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 Η φωτοδίοδος χρησιμοποιείται σε δέκτες ελέγχου τηλεοπτικών ή μουσικών συσκευών. 

Φωτοτρανζίστορ: Το φωτοτρανζίστορ είναι ένας αισθητήρας που μεταδίδει φωτεινή ενέργεια. 

 

 

Οπτικός συζεύκτης: Χρησιμοποιείται για την απομόνωση δύο κυκλωμάτων μεταξύ τους με φως. 

Διαχωρίζει τα κυκλώματα ελέγχου και ισχύος. 

 

 

 

 

 

Αισθητήρες ήχου 
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-Το μικρόφωνο και το ηχείο είναι τύποι αισθητήρων ήχου. Το μικρόφωνο μετατρέπει τα ηχητικά σήματα 

σε ηλεκτρικά σήματα, ενώ το ηχείο μετατρέπει τα ηλεκτρικά σήματα σε ήχο. 

 

 Ένα απλό σύστημα ηχητικών μετατροπέων παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

Μαγνητικοί αισθητήρες 

 

Reed Relay: Κλείνει την ανοιχτή επαφή όταν πλησιάζει ο μαγνήτης. 

 

 

1. Επαγωγικός αισθητήρας: Οι επαγωγικοί αισθητήρες είναι ένα ηλεκτρονικό στοιχείο ανίχνευσης 

δεδομένων που επιτρέπει την ανίχνευση ενός αγώγιμου υλικού χωρίς φυσική επαφή. Ο αισθητήρας 
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είναι ένα κινούμενο μέρος ή δεν υπάρχει μπλοκ επαφής. Οι επαγωγικοί αισθητήρες ανιχνεύουν 

ορισμένα μεταλλικά αντικείμενα με διάμετρο που κυμαίνεται από 0 έως 80 mm. 

Επιτρέπει την ανίχνευση της απόστασης χωρίς επαφή. Χρησιμοποιούνται για ένα ευρύ φάσμα 

εφαρμογών (π.χ.: ανίχνευση της θέσης διαφόρων εξαρτημάτων, καταμέτρηση μεταλλικών 

αντικειμένων....) 

 

Θέσεις εφαρμογής: 

Μηχανές συναρμολόγησης, τεχνολογίες ρομπότ, πάγκοι κατεργασίας, συσκευασίες και μεταφορείς 

κ.λπ. Βιομηχανία τροφίμων και ποτών κ.λπ. 

 

Μηχανισμός: 

Δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο με έναν επαγωγικό ταλαντωτή αισθητήρα. Όταν ένα μεταλλικό 

αντικείμενο τοποθετηθεί σε αυτή την περιοχή, ο ταλαντωτής σταματά. Σήμα εξόδου λειτουργιών 

ταλάντωσης Δημιουργείται σύνδεση κανονικής εξόδου (NO) Κανονικά κλειστή (NC). 

 

Πλεονεκτήματα: 

- Υψηλός ρυθμός λειτουργίας- γρήγορη απόκριση. 

- Αναγνώριση όλων των υλικών 

- Τεχνολογία στερεάς κατάστασης: ακίνητα μέρη 

Τεχνολογικοί περιορισμοί: 

- Σύντομη αποκοπή/απόσταση ανίχνευσης 

- Ανιχνεύει μόνο μεταλλικά αντικείμενα 

- Είναι ευαίσθητο στη θερμοκρασία και στην απόσταση του στόχου. 

 

2. Χωρητικός αισθητήρας: Είναι ο αισθητήρας που επιτρέπει την ανίχνευση μεταλλικών ή μη 

μεταλλικών προϊόντων χωρίς φυσική επαφή. 

 

Λειτουργία: 

Ένας χωρητικός αισθητήρας δημιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ των ηλεκτροδίων στο μπροστινό 

μέρος του αισθητήρα. Όταν τοποθετείται οποιοδήποτε αντικείμενο σε αυτή την περιοχή, σχηματίζεται η 

συνδεδεμένη αντίσταση. Λειτουργία του σήματος εξόδου αντίστασης Κανονικό 

Ως έξοδος (NO) παράγεται σύνδεση Κανονικά κλειστή (NC). Λειτουργία του σήματος εξόδου αντίστασης 

Παράγεται κανονικά Σύνδεση εξόδου (NO) Κανονικά κλειστή (NC). 
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Πλεονεκτήματα: 

- Αναγνωρίζει οποιοδήποτε αντικείμενο, ανεξάρτητα από το αντικείμενο και την εγγενή αγωγιμότητά του, 

π.χ.: μέταλλο, ορυκτό, ξύλο, πλαστικό, γυαλί, δέρμα, κεραμικό, υγρό κ.λπ. 

- Ανιχνεύει όλα τα μη αγώγιμα υλικά. 

- Υψηλή απόδοση με ή χωρίς φυσική επαφή με το προς αναγνώριση αντικείμενο. 

 

Τεχνολογικοί περιορισμοί: 

- Πρόβλημα ανίχνευσης σε αντικείμενα χαμηλής πυκνότητας 

- Χαμηλή απόσταση ανίχνευσης 

 

Αισθητήρες υπερήχων 

Αισθητήρες υπερήχων, οι οποίοι λειτουργούν χωρίς να έρχονται σε επαφή με τα προς ανίχνευση 

αντικείμενα: 

- από το χρώμα 

- από τη λάμψη 

- από τη διαφάνεια στη διαφάνεια 

- από τη μορφή 

- στη μορφή του (στερεό, υγρό, σκόνη) 

- ανεξάρτητα από το υλικό του (μέταλλο, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, ξύλο...). 

• Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μηχανική κίνηση στο εσωτερικό των αισθητήρων υπερήχων, οι 

συσκευές έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

• Είναι πολύ πιο ανθεκτικό σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. ( Επηρεάζεται λιγότερο από το 

σκονισμένο περιβάλλον, τους κραδασμούς, τις κρούσεις σε σχέση με άλλες μεθόδους 

ανίχνευσης ) 
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* Εφαρμογές: 

1. Διπλός έλεγχος στάθμης στη δεξαμενή 

2. Κούνημα των φιαλών 

3. Επίπεδο τσιπ 

4. Ανίχνευση ανεξαρτήτου χρώματος 

5. Διαδικασία επεξεργασίας κέικ ( Halley) 
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Μηχανισμός 

• Οι αισθητήρες υπερήχων διαθέτουν έναν ακουστικό μετατροπέα που δονείται σε υπερηχητικά 

ρεύματα. 

• Τα απορροφημένα πτερύγια ανακλώνται από τον στόχο από τον αισθητήρα και γίνονται 

αντιληπτά ως ηχώ. 

• Ο αισθητήρας χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της σωστής απόστασης μεταξύ του 

στόχου του αισθητήρα και του χρόνου μεταξύ κάθε αναρροφητικού και αντηχητικού παλμού. 

• Υπολογίζει τη διαφορά. 

 

 Πλεονεκτήματα 

• Ανέπαφος προσδιορισμός πολλών υλικών 

• Είναι αναίσθητο στο χρώμα, τη διαφάνεια και την αντανάκλαση. 

• Πολύ στιβαρή αντοχή σε βιομηχανικά περιβάλλοντα 

 

Τεχνολογικοί περιορισμοί 

● δεν καθορίζονται ηχομονωτικά υλικά 

● δεν είναι κατάλληλο για σημειακά αντικείμενα 

● Είναι ευαίσθητο σε φαινόμενα όπως η θερμότητα, η ροή του αέρα, η υγρασία 

 



 

Φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες 

- Ένας αισθητήρας είναι ένα σύστημα που μπορεί να αντιδράσει στη μετάδοση και τη λήψη/ανίχνευση 

του φωτός. 

- Ένα αντικείμενο "βλέπεται" ή "γίνεται αντιληπτό" μέσω μιας δέσμης που μεταδίδεται από έναν 

αισθητήρα. 

 

 

Θέσεις εφαρμογής: 

1) Μικρά μηχανήματα 

2) Έλεγχος πρόσβασης, συναρμολόγηση καταμέτρησης  

3) Συσκευασία 

4) Χρήση μεταφορέα 

 5) Μεταφορά κ.λπ. 

Ανιχνεύονται χρώματα, νερό, διαφανή υλικά, φως, 

απόστροφος κ.λπ. 
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Μηχανισμός 

• Οι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες συνδυάζουν μια πηγή φωτός (συνήθως μια πηγή υπέρυθρου 

φωτός) με έναν φωτοδέκτη. 

• Η ανίχνευση πραγματοποιείται μόλις διακοπεί ο συνδυασμός φωτός, χωρίς επαφή με τον 

στόχο. 

 

Πλεονεκτήματα 

• Ανίχνευση οποιουδήποτε αδιαφανούς, γυαλιστερού ή διαφανούς αντικειμένου 

• Ανίχνευση σε μεγάλη απόσταση 

• Πιθανή καταστολή υποβάθρου 

 

Τεχνολογικοί περιορισμοί 

• Ακατάλληλο για σκληρά περιβάλλοντα  

• Περιορισμοί εύρους θερμοκρασίας 

• Κίνδυνος στασιμότητας λόγω των επιδράσεων εξωτερικών αντικειμένων 

Κοινοί αισθητήρες και μετατροπείς 

Οι μετατροπείς ή αισθητήρες τύπου εισόδου, παράγουν μια απόκριση τάσης ή σήματος εξόδου 

που είναι ανάλογη με τη μεταβολή της ποσότητας που μετρούν (το ερέθισμα). Ο τύπος ή η ποσότητα 

του σήματος εξόδου εξαρτάται από τον τύπο του αισθητήρα που χρησιμοποιείται. Αλλά γενικά, όλοι οι 

τύποι αισθητήρων μπορούν να καταταγούν σε δύο είδη, είτε σε παθητικούς αισθητήρες είτε σε 

ενεργούς αισθητήρες. 

Γενικά, οι ενεργοί αισθητήρες απαιτούν, για τη λειτουργία τους, μια εξωτερική παροχή ισχύος, 

που ονομάζεται σήμα διέγερσης, το οποίο χρησιμοποιείται από τον αισθητήρα για την παραγωγή του 

σήματος εξόδου. Οι ενεργοί αισθητήρες είναι αυτοπαραγόμενες συσκευές, επειδή οι ίδιες οι ιδιότητές 

τους αλλάζουν ως απόκριση σε μια εξωτερική επίδραση, παράγοντας, για παράδειγμα, μια τάση εξόδου 

από 1 έως 10v DC ή ένα ρεύμα εξόδου όπως 4 έως 20mA DC. 

Ένα καλό παράδειγμα ενεργού αισθητήρα είναι το μετρητή τάσης που είναι ουσιαστικά ένα 

δίκτυο γέφυρας αντίστασης ευαίσθητο στην πίεση. Το ίδιο δεν παράγει ηλεκτρικό σήμα, αλλά με τη 

διέλευση ρεύματος από αυτό (σήμα διέγερσης), η ηλεκτρική του αντίσταση μπορεί να μετρηθεί με την 
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ανίχνευση μεταβολών του ρεύματος ή/και της τάσης σε αυτό, συσχετίζοντας αυτές τις μεταβολές με το 

ποσό της τάσης ή της δύναμης που εφαρμόζεται. 

Σε αντίθεση με έναν ενεργό αισθητήρα, ένας παθητικός αισθητήρας δεν χρειάζεται καμία πρόσθετη 

πηγή ενέργειας και παράγει απευθείας ένα ηλεκτρικό σήμα σε απόκριση σε ένα εξωτερικό ερέθισμα. 

Για παράδειγμα, ένα θερμοστοιχείο ή μια φωτοδίοδος. Οι παθητικοί αισθητήρες είναι άμεσοι αισθητήρες 

που αλλάζουν τις φυσικές τους ιδιότητες, όπως αντίσταση, χωρητικότητα ή επαγωγή κ.λπ. Όπως και οι 

αναλογικοί αισθητήρες, οι ψηφιακοί αισθητήρες παράγουν μια διακριτή έξοδο που αντιπροσωπεύει 

έναν δυαδικό αριθμό ή ψηφίο, όπως μια λογική στάθμη "0" ή μια λογική στάθμη "1". 

Αναλογικοί και ψηφιακοί αισθητήρες 

Αναλογικοί αισθητήρες 

Οι αναλογικοί αισθητήρες παράγουν ένα συνεχές σήμα εξόδου ή τάση που είναι γενικά ανάλογο 

προς το μετρούμενο μέγεθος. Φυσικές ποσότητες όπως η Θερμοκρασία, η Ταχύτητα, η Πίεση, η 

Μετατόπιση, η Παραμόρφωση κ.λπ. είναι όλες αναλογικές ποσότητες, καθώς τείνουν να είναι 

συνεχείς στη φύση τους. Για παράδειγμα, η θερμοκρασία ενός υγρού μπορεί να μετρηθεί 

χρησιμοποιώντας ένα θερμόμετρο ή θερμοστοιχείο το οποίο ανταποκρίνεται συνεχώς στις μεταβολές 

της θερμοκρασίας καθώς το υγρό θερμαίνεται ή ψύχεται. 

Θερμοστοιχείο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αναλογικού σήματος 

 

 

 

Οι αναλογικοί αισθητήρες τείνουν να παράγουν σήματα εξόδου που μεταβάλλονται ομαλά και 

συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. Αυτά τα σήματα τείνουν να έχουν πολύ μικρή τιμή από μερικά 
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μικροβόλτ (uV) έως πολλά χιλιοστοβόλτ (mV), οπότε απαιτείται κάποια μορφή ενίσχυσης. Στη 

συνέχεια, τα κυκλώματα που μετρούν αναλογικά σήματα έχουν συνήθως αργή απόκριση ή/και 

χαμηλή ακρίβεια. Επίσης, τα αναλογικά σήματα μπορεί να μετατρέπονται εύκολα σε σήματα 

ψηφιακού τύπου για χρήση σε συστήματα μικροελεγκτών με τη χρήση μετατροπέων αναλογικού σε 

ψηφιακό ή ADC. 

Ψηφιακοί αισθητήρες 

Όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, οι ψηφιακοί αισθητήρες παράγουν διακριτά ψηφιακά σήματα 

εξόδου ή τάσεις που αποτελούν ψηφιακή αναπαράσταση της μετρούμενης ποσότητας. Οι ψηφιακοί 

αισθητήρες παράγουν ένα δυαδικό σήμα εξόδου με τη μορφή ενός λογικού "1" ή ενός λογικού "0", 

("ON" ή "OFF"). Αυτό σημαίνει ότι ένα ψηφιακό σήμα παράγει µόνο διακριτές (µη συνεχείς) τιμές, οι 

οποίες µπορούν να εκπέμπονται ως ένα µόνο "bit", (σειριακή µετάδοση) ή µε συνδυασμό των bits 

για την παραγωγή µιας ενιαίας εξόδου "byte" (παράλληλη µετάδοση). 

Αισθητήρας φωτός που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ψηφιακού σήματος 

 

Στο παραπάνω απλό παράδειγμά μας, η ταχύτητα του περιστρεφόμενου άξονα μετριέται με τη 

χρήση ψηφιακού αισθητήρα LED/Opto-ανιχνευτή. Ο δίσκος που είναι στερεωμένος σε έναν 

περιστρεφόμενο άξονα (π.χ. από έναν κινητήρα ή ρόδες ρομπότ), διαθέτει έναν αριθμό διαφανών 

σχισμών εντός του σχεδίου του. Καθώς ο δίσκος περιστρέφεται με την ταχύτητα του άξονα, κάθε σχισμή 

περνάει με τη σειρά της από τον αισθητήρα παράγοντας έναν παλμό εξόδου που αντιπροσωπεύει ένα 

λογικό επίπεδο "1" ή ένα λογικό επίπεδο "0". 

Αυτοί οι παλμοί αποστέλλονται σε έναν καταχωρητή του μετρητή και, τέλος, σε μια οθόνη εξόδου 

που δείχνει την ταχύτητα ή τις στροφές του άξονα. Με την αύξηση του αριθμού των σχισμών ή των 

http://www.electronics-tutorials.ws/binary/bin_1.html


 
 
 

178 
 

ITIS
eonardo a inciL  D  V

PAR AM

IMS Private School

LIMASSOL
Ibrahim Ozaydin Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi
ISTA BULN

ARNAVUTKOY

Liceul 

“ 

Don Orione”

ORADEA
Coordinator

Panevezio mokymo 

centras

PANEVEZYS

EPRALIMA

ARCOS DE

VALDEVEZ

"παραθύρων" εντός του δίσκου μπορούν να παραχθούν περισσότεροι παλμοί εξόδου για κάθε 

περιστροφή του άξονα. Το πλεονέκτημά αυτού είναι ότι επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ανάλυση και 

ακρίβεια, καθώς µπορούν να ανιχνευθούν κλάσματα µιας περιστροφής. Στη συνέχεια, αυτός ο τύπος 

διάταξης αισθητήρων θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο θέσης με μία από τις 

σχισμές του δίσκου να αντιπροσωπεύει μια θέση αναφοράς. 

Σε σύγκριση με τα αναλογικά σήματα, τα ψηφιακά σήματα ή μεγέθη έχουν πολύ υψηλή ακρίβεια 

και μπορούν να μετρηθούν και να "δειγματοληφθούν" με πολύ υψηλή ταχύτητα ρολογιού. Η ακρίβεια 

του ψηφιακού σήματος είναι ανάλογη του αριθμού των bits που χρησιμοποιούνται για την 

αναπαράσταση της μετρούμενης ποσότητας. Για παράδειγμα, η χρήση ενός επεξεργαστή 8 bit, θα 

παράγει ακρίβεια 0,195% (1 μέρος στα 512). Ενώ η χρήση επεξεργαστή 16 bit δίνει ακρίβεια 0,0015%, 

(1 μέρος στα 65.536) ή 130 φορές μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτή η ακρίβεια μπορεί να διατηρηθεί καθώς 

οι ψηφιακές ποσότητες χειρίζονται και επεξεργάζονται πολύ γρήγορα, εκατομμύρια φορές ταχύτερα από 

τα αναλογικά σήματα. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αισθητήρες και πιο συγκεκριμένα οι αναλογικοί αισθητήρες 

απαιτούν γενικά μια εξωτερική τροφοδοσία και κάποια μορφή πρόσθετης ενίσχυσης ή φιλτραρίσματος 

του σήματος προκειμένου να παραχθεί ένα κατάλληλο ηλεκτρικό σήμα που μπορεί να μετρηθεί ή να 

χρησιμοποιηθεί. Ένας πολύ καλός τρόπος για την επίτευξη τόσο της ενίσχυσης όσο και του 

φιλτραρίσματος σε ένα ενιαίο κύκλωμα είναι η χρήση ενισχυτών λειτουργίας όπως είδαμε 

προηγουμένως. 

 

  

http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_1.html
http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_1.html
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