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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 

ΣΑ ΠΛΟΙΑ 

 

1.1. Οξηζκνί πινίσλ (Ννκηθά θαη Σερληθά) 

Δίλαη ινγηθφ πσο ε ηερληθή έλλνηα ελφο πινίνπ δηαθέξεη απφ ηελ λνκηθή, αθνχ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην δεκφζην θαη ην ηδησηηθφ λαπηηθφ δίθαην. Η πξνεγνχκελε 

εκπεηξία ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαη ε επηζηήκε ηεο λαπζηπινΐαο ζεσξεί πσο ην πινίν 

νξίδεηαη σο έλα θνίιν ζψκα πνπ παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ ζθάθνπο θαη πνπ έρεη ζθνπφ λα 

πξαγκαηνπνηεί λαπηηιηαθέο δηαδξνκέο, ράξε ζηελ ηθαλφηεηα πιεχζεο θαη 

κεηαθίλεζεο ζην λεξφ. Δίλαη γεγνλφο πσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ ή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηάθνξνπο ιφγνπο 

φπσο ε αιηεία, ε ξπκνχιθεζε, ν πφιεκνο, ε αλαςπρή, ε έξεπλα, ε ππξφζβεζε, ε 

δηάζσζε θ.α. (InternationalMetalworkers’ Federation, 2004-2007). 

χκθσλα κε ηνλ θψδηθα ηδησηηθνχ λαπηηθνχ δηθαίνπ, σο πινίν νξίδεηαη νπνηνδήπνηε 

ζθάθνο κε ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 10 θφξσλ θαη πνπ κπνξεί λα θηλεζεί 
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απηνδχλακα κέζα ζην λεξφ. χκθσλα ινηπφλ κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, αιιά θαη ηνλ 

νξηζκφ πνπ δίδεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία ηεο λαπζηπινΐαο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία, ψζηε έλα ζθάθνο λα ραξαθηεξίδεηαη πινίν:  

 Θα πξέπεη λα παξνπζηάδεη θνίιν λαππήγεκα, ή αιιηψο ζθάθνο. Μία ζρεδία 

γηα παξάδεηγκα πνπ θηηάρλεη έλαο λαπαγφο απφ θνξκνχο δέληξσλ, δελ είλαη 

πινίν.  

 Να παξνπζηάδεη θαζαξή ρσξεηηθφηεηα πνπ λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο δέθα 

θφξεο. Ο θφξνο είλαη κνλάδα κέηξεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ λαπζηπινΐα, ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα ηδησηηθνχ 

λαπηηθνχ δηθαίνπ, επνκέλσο νη βάξθεο θαη ηα κηθξά ζθάθε, δελ απνηεινχλ 

πινία.  

 Να θαηέρεη απηνδχλακε θίλεζε κέζα ζηε ζάιαζζα. Η δχλακε θίλεζεο ηνπ 

πινίνπ δελ παίδεη ξφιν, αθνχ σο πινία ζεσξνχληαη ηφζν ηα ηζηηνθφξα φζν 

θαη ηα κεραλνθίλεηα, αξθεί λα ζπληξέρνπλ θαη φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη 

ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, νη πισηέο δεμακελέο θαη νη θνξηεγίδεο δελ 

απνηεινχλ πινία, αθνχ δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θηλνχληαη απηνδχλακα.  

 Η θίλεζή ηνπο λα αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ ζάιαζζα. Η θίλεζε δειαδή 

κπνξεί λα είλαη είηε κεηαμχ φξκσλ, είηε κεηαμχ ιηκαληψλ, είηε ζηελ αλνηρηή 

ζάιαζζα. Γελ ζεσξνχληαη πινία ηα ακθίβηα απηνθίλεηα ή ηα πδξνπιάλα, 

αθνχ ρξεζηκνπνηνχλ εθ πεξηζηάζεσο ηελ ζάιαζζα θαη δελ πξννξίδνληαη λα 

θηλνχληαη ζε απηήλ. Έηζη, δελ ζεσξνχληαη πινία ηα πνηακφπινηα, αθνχ είλαη 

θηηαγκέλα λα θηλνχληαη ζηα πνηάκηα θαη φρη ζηελ ζάιαζζα (Fayette, 2000).  

Σα ζαιάζζηα νρήκαηα κε ρσξεηηθφηεηα θάησ ησλ δέθα θφξσλ, φπσο ηα αιηεπηηθά, ηα 

ππξνζβεζηηθά, ηα ζσζηηθά, ηα βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηα ζθάθε αγψλσλ 

ραξαθηεξίδνληαη σο πινηάξηα.  

Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθαδεκνζίνπ λαπηηθνχ δηθαίνπ, σο πινίν νξίδεηαη 

νηηδήπνηε θηλείηαη επάλσ ζην λεξφ θαη έρεη ζθνπφ α) λα κεηαθέξεη πξφζσπα ή 
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αληηθείκελα θαη β) λα ιεηηνπξγεί γηα αλαςπρή, ξπκνχιθεζε, αιηεία, επηζηεκνληθή 

έξεπλα ή άιινπο ζθνπνχο.  

Δίλαη γεγνλφο πσο ν νξηζκφο ηνπ δεκνζίνπ λαπηηθνχ δηθαίνπ είλαη πην επξχο, αθνχ 

γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα ζθάθνο σο πινίν, αξθεί λα έρεη θηηαρηεί γηα λα θηλείηαη ζην 

λεξφ, γηα θάπνηνλ λαπηηιηαθφ ζθνπφ, ρσξίο λα απαηηνχληαη απηνδχλακε θίλεζε θαη 

φξηα ρσξεηηθφηεηαο. Έηζη ζπκπεξηιακβάλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο 

νρεκάησλ χδαηνο φπσο νη θνξηεγίδεο, ηα πινηάξηα θαη ηα πνηακφπινηα, πνπ δελ 

ζεσξνχληαη πινία ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ηδησηηθνχ λαπηηθνχ δηθαίνπ 

(Bijwaard&Knapp, 2009).  

 

 

1.2. Πισηά λαππεγήκαηα θαη πινία 

Σα θαηαζθεπάζκαηα πνπ έρνπλ θηηαρηεί λα επηπιένπλ ή λα θηλνχληαη ζην λεξφ 

απνηεινχλ είηε πισηά λαππεγήκαηα, είηε πινία. Βέβαηα δελ ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε 

κεηαμχ ησλ δχν εηδψλ. Έηζη ζα κπνξνχζακε λα βαζηζηνχκε ζην γεγνλφο θηλήζεσο γηα 

λα πξνρσξήζνπκε ζε θάπνηα δηάθξηζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε σο πινίν νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή 

κε δηθφ ηεο ζχζηεκα θίλεζεο. Αληίζεηα, φια ηα θαηαζθεπάζκαηα πνπ δελ κπνξνχλ 

λα πξνσζεζνχλ κε δηθά ηνπο κέζα, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο πισηά 

λαππεγήκαηα.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, σο πινία πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη νη απηνπξνσζεηηθέο 

θνξηεγίδεο, ηα πνιεκηθά ζθάθε θαη ηα θνξηεγά. Αληίζεηα σο πισηά λαππεγήκαηα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη νη ζεκαληήξεο, νη ξπκνπιθνχκελεο θνξηεγίδεο θαη ηα 

ζαιάζζηα γεσηξχπαλα (Mikelis, 2007).  
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1.3. Απνζηνιή ελφο πινίνπ 

Χο γεληθή απνζηνιή ελφο πινίνπ θαζνξίδεηαη ε κεηαθνξά αλζξψπσλ, αληηθεηκέλσλ, 

εμνπιηζκνχ ή εκπνξεπκάησλ απφ ηελ κία πεξηνρή ζε κία άιιε πεξηνρή κέζσ ελφο 

πδάηηλνπ δξνκνινγίνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο θπζηθά, απνηειεί πνιχ γεληθφ 

θαλφλα αθνχ πεξηιακβάλεη ηα πισηά κεραλήκαηα, ηα εκπνξηθά επηβαηηθά θαη 

θνξηεγά, θαζψο θαη ηα πνιεκηθά πινία(Buxton, 1991).  

Έλα πισηφ κεράλεκα, φπσο ε βπζνθφξνο ή ν ζαιάζζηνο γεξαλφο, απνηειείηαη απφ 

κία πιαηθφξκα κεηαθνξάο ηνπ αληίζηνηρνπ κεραλήκαηνο, ελψ έλα πνιεκηθφ πινίν 

απνηειείηαη επίζεο απφ έλαλ θνξέα ή πιαηθφξκα πνπ κεηαθέξεη φκσο φπια θαη 

πξνζσπηθφ.  

Χο απνζηνιή ινηπφλ ηνπ πινίνπ κπνξεί λα νξηζηεί ε εηδηθή αλάγθε ηελ νπνία 

πξφθεηηαη λα θαιχςεη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ελψ είλαη δπλαηφλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη κε ηελ πάξνδν ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ λα κεηαβιεζεί ε απνζηνιή ηνπ 

ιφγν ηεο κεηαβνιήο ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ εθκεηάιιεπζήο 

ηνπ(McQuillingServices, 2007).  

Σα πινία είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηελα πεηπραίλεηαη ε κέγηζηε 

απνδνηηθφηεηα ηεο απνζηνιήο ηνπο. Γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ηα πινία 

παξνπζηάδνπλ ηέηνηα πνηθηινκνξθία. Βέβαηα, ε κνξθή ηνπο ή ε αξρηθή απνζηνιή 

ηνπο δελ απνθιείεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάπνηεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, κε 

απνηέιεζκα φκσο λα παξαηεξείηαη κεησκέλε απνδνηηθφηεηα. Άιιν ελδερφκελν ελφο 

πινίνπ, είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία απνζηνιέο, εμαηηίαο ηεο 

αξρηθήο ηνπ ζρεδίαζεο. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, φπνπ ην πινίν έρεη ζρεδηαζηεί λα 

δηαρεηξίδεηαη πεξηζζφηεξεο απνζηνιέο, ε θπξηφηεξε απφ απηέο ζεσξείηαη πξσηεχνπζα 

απνζηνιή θαη νη ππνιεηπφκελεο ζεσξνχληαη δεπηεξεχνπζεο (Islam&Hossain, 1986).  
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1.4. Δπηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία 

Χο επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ή επηρεηξεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνληαη ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ. πλνπηηθά ζα 

κπνξνχζακε λα ηα αλαθέξνπκε παξαθάησ:  

 Η πξσηεχνπζα απνζηνιή  

 Η δεπηεξεχνπζα απνζηνιή  

 Οη ηθαλφηεηεο ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ είλαη: α)Σν θνξηίν, ζε 

πνζφηεηα θαη είδνο πνπ ζα κεηαθέξεηαη απφ ην πινίν, β) ε ηαρχηεηα, 

ππεξεζηαθή θαη κέγηζηε, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε θφξησζεο, γ) ε αθηίλα 

ελέξγεηαο, πνπ αθνξά ηελ απφζηαζε πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαλχεη ην 

πινίν, ρσξίο αλεθνδηαζκφ θαη κε πξνθαζνξηζκέλε ηαρχηεηα, δ) ε απηνλνκία, 

πνπ αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κπνξεί ην πινίν λα αληέμεη καθξπά απφ 

ιηκάλη ρσξίο λα αλεθνδηαζηεί 

 Η δηάζηαζε ηνπ πινίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πεξηνρή πξνζέγγηζεο ζε ιηκάλη, 

αιιά θαη ηνπο λαπηηιηαθνχο πεξηνξηζκνχο, φπσο ε δηέιεπζε απφ αβαζή θαη 

ζηελά ζεκεία 

 Η πεξηνρή ιεηηνπξγίαο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην πινίν  

 Η ζεκαία ή αιιηψο ε εζληθφηεηα πνπ νξίδεη ην λνκηθφ πιαίζην θαηαζθεπήο 

θαη ρξεζηκνπνίεζεο ελφο πινίνπ  

 Οη λνκηθνί πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλνληζκνχο (Sibal, 2001). 
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1.5. ρεδίαζε θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πινίνπ 

χκθσλα κε ηα επηρεηξεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζνξίδνληαη θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο πινίνπ. Έηζη σο ζρεδίαζε, νξίδεηαη ην πιήζνο ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πινίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ θαη λα επηηχρεη ηα κέγηζηα επηρεηξεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά (Ruben, 2008).  

 

 

1.6. Κίλδπλνο θαη πξνζηαζία 

Έλα πινίν, αληηκεησπίδεη θηλδχλνπο πνπ επεξεάδνληαη θαη δηνγθψλνληαη απφ ηηο 

επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Οη πην ζεκαληηθνί θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ην 

πινίν θαηά ηελ θίλεζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ είλαη:  

 Η πξφζθξνπζε ζηελ μεξά 

 Η ζχγθξνπζε κε θάπνην άιιν πινίν  

 Η δηαξξνή, ε βχζηζε ή ε αλαηξνπή 

 Η ππξθαγηά 

 Η ζξαχζε ιφγσ κεησκέλεο αληνρήο  

 Η έθξεμε 

 Η αθηλεηνπνίεζε ζηνλ πάγν (NGO ShipbreakingPlatform, 2014) 

Δίλαη ινγηθφ πσο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα κεησζεί ε 

πηζαλφηεηα πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ζην ειάρηζην θαη λα κεησζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπ 

αηπρήκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ απηφ ζπκβεί. ε πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο, 
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πξνεγείηαη ε πξνζηαζία ηνπ πιεξψκαηνο θαη ησλ επηβαηψλ θαη ελ ζπλερεία γίλνληαη 

νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηάζσζε ηνπ πινίνπ θαη ηνπ θνξηίνπ. 

Δπεηδή ηα λαπηηθά αηπρήκαηα είλαη ζπλήζσο αξθεηά ζνβαξά, δελ γίλεηαη λα 

θαιπθζνχλ φια κφλν απφ ηνλ κειεηεηή ή ηνλ πινηνθηήηε. Όια ηα ζέκαηα αζθαιείαο 

θαιχπηνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο πνπ είλαη λνκνζεηεκέλνη ζηελ ρψξα εζληθφηεηαο 

ηνπ πινίνπ, απφ ηνπο λνκνζεηεκέλνπο θαλνληζκνχο ησλ ρσξψλ πνπ ηα ιηκάληα ηνπο 

πξνζεγγίδεη ην πινίν θαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Νενγλψκνλα (Knapp, 2008).  

Δπεηδή, νη παξαπάλσ θαλνληζκνί απνηεινχλ επίζεκα ηερληθά θαη λνκηθά θείκελα, 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππεξζεηηθφ βαζκφ ζηνζηάδην ζρεδίαζεο θαη δηακφξθσζεο 

ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πινίνπ.  

1.7. Καηεγνξίεο πινίσλ 

Έλα πινίν κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί, αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηαζέηεη. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα θαηεγνξηνπνηεζεί έλα πινίν, κε ηνπο 

θπξηφηεξνπο λα είλαη νη εμήο:  

 Αλάινγα κε ην είδνο ηεο θίλεζήο ηνπο, ζε πεηξειαηνθίλεηα, ηζηηνθφξα, 

αηκνθίλεηα (κε αηκνζηξφβηινπο ή παιηλδξνκηθέο κεραλέο), θίλεζεο κε 

αεξηνζηξφβηιν, ππξελνθίλεηα, κηθηήο πξνψζεσο (κε ζπλδηαζκφ 

πεηξειαηνκεραλήο θαη αεξηνζηξνβίινπ) θ.α. 

 Αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα, απφ ηζηκέλην, ράιπβα, 

κηθηή θαηαζθεπή, μχιν, πιαζηηθφ θ.α.  

 Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ ηαμηδεχνπλ. Σα ηαμίδηα απηά κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε: α) Γηεζλή – Μηθξήο απφζηαζεο, β) Γηεζλή – Μεγάιεο 

απφζηαζεο, γ) Σνπηθά, δ) Πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, ε) Αθηνπινΐαο, ζη) 

Μηθξφηεξεο αθηνπινΐαο (Knapp, 2008). 
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1.8. Καηάηαμε πινίσλ βάζε ηνπ πξννξηζκνχ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

Δίλαη ινγηθφ ε θαηάηαμε βάζε ηνπ πξννξηζκνχ λα ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν αθξηβήο. 

Γεληθά ηα πινία ρσξίδνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηα εκπνξηθά πινία, ηα 

εηδηθνύ ηύπνπ θαη ηα πνιεκηθά. Με ηελ ζεηξά ηνπο, απηέο νη θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη 

ζε αθφκε πεξηζζφηεξεο ππνθαηεγνξίεο. Παξαθάησ κπνξνχκε λα δνχκε ζπλνπηηθά 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε βάζε πξννξηζκνχ ή βάζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ:  

Σα εκπνξηθά πινία ρσξίδνληαη ζε: 

 Φνξηεγά πινία:  

ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλήθνπλ πινία φπσο:  

 Σα πινία μεξνχ ή γεληθνχ θνξηίνπ (φπσο ηα πινία ηαθηηθήο 

γξακκήο, ηα ειεχζεξα θνξηεγά ηα RollOn – Off, νη θνξηεγίδεο, ηα 

νρεκαηαγσγά θ.α.)  

 Σα πινία κεηαθνξάο πγξψλ (φπσο ηα δεμακελφπινηα - πνπ 

ρσξίδνληαη ζε πινία κεηαθνξάο βαξχ πεηξειαίνπ θαη πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ, ηα δεμακελφπινηα κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ 

θ.α.)  

 Σα πινία κεηαθνξάο νκνεηδψλ ζηεξεψλ  

 Σα πινία – Φπγεία  

 Σαπινία Container (NGO Shipbreaking Platform, 2014) 

 Δπηβαηηθά πινία: 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλήθνπλ πινία φπσο:  

 Σα απνθιεηζηηθά επηβαηηθά  
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 Σα νρεκαηαγσγά – επηβαηηθά 

 Σα θξνπαδηεξφπινηα (Moen, 2008) 

 Δηδηθνχ πξννξηζκνχ:  

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ πινία φπσο: 

 Σα αιηεπηηθά  

 Σα λαπαγνζσζηηθά – ξπκνπιθά  

 Σα ππξνζβεζηηθά  

 Σα βνεζεηηθά  

 Οη πινεγήδεο (Evans, 1989) 

Σα εηδηθνύ ηύπνπ ρσξίδνληαη ζε:  

 Hovercraft – Αεξφζηξσκλα 

 Hydrofoils – Τδξνπηέξπγα  

Σα πνιεκηθά ρσξίδνληαη ζε: 

 Μάρεο, (φπσο ηα θαηαδξνκηθά, ηα αεξνπιαλνθφξα, νη θξεγάηεο, ηα 

αληηηνξπηιηθά, νη θνξβέηεο, ηα αξκαηαγσγά, νη ππξαπιάθαηνη, ηα 

νρεκαηαγσγά, νη ηνξπηιάθαηνη, ηα πεξηπνιηθά, ηα απνβαηηθά, νη 

λαξθνζέηηδεο, ηα λαξθαιηεπηηθά θαη ηα ππνβξχρηα) 

 Βνεζεηηθά, (φπσο ηα πισηά ζπλεξγεία, νη ζπλνδνί ηνξπηιάθαησλ, 

ππξαπιάθαησλ θαη ππνβξπρίσλ, ηα πεηξειαηνθφξα, ηα πισηά λνζνθνκεία, ηα 

κεηαγσγηθά, ηα ξπκνπιθά, ηα πδξνγξαθηθά θαη ηα πινία θάξσλ)(Cherng, et 

al, 2007).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΠΛΟΙΧΝ 

 

2.1. Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πινίσλ 

Γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαθπβέξλεζεο θαη ρεηξηζκνχ ελφο πινίνπ, αιιά θαη γηα 

λα πξαγκαηνπνηήζεη κε αζθάιεηα έλα ηαμίδη, απαηηείηαη ε χπαξμε κεραλψλ, δηθηχσλ 

θαη ππνζηεξηθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Δίλαη ινγηθφ πσο πξέπεη λα αλαιπζνχλ φια ηα 

ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην κεραλνινγηθφ κέξνο ησλ πινίσλ.  

 

 

2.2. Οη κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο θαη ηα κεραλήκαηα πξνψζεζεο 

 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θνκκάηηα ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ελφο πινίνπ 

είλαη ε κεραλή, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεσο (ΜΔΚ). Οη 

κεραλέο ησλ πινίσλ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  
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 ε εκβνινθφξεο παιηλδξνκηθέο 

 ε αεξηνζηξνβηιηθέο 

 ε πεξηζηξνθηθέο  

Οη ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο θαηαηάζζνληαη ζε πεξηζζφηεξεο ππνθαηεγνξίεο, αλάινγα 

κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλψλ θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο πνπ 

θαιχπηνπλ( EuropeanCommission, 2004).  

Θέζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ πινίσλ, παίδνπλ θαη ηα βαζηθά ηκήκαηα ησλ 

ΜΔΚ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ηκήκαηα απηά είλαη: 

 Ο θνξκόο: Πνπ απνηειείηαη απφηνλ ζθειεηφ, ηελ βάζε, φπνπ πάλσ ηεο 

ζηεξίδνληαη ηα ζψκαηα ηνλ θπιίλδξσλ, θαη ηνπο ζπλδέηεο, πνπ έρνπλ ηελ 

κνξθή ζπλδεηήξησλ θνριίσλ κε εληαηήξεο πνπ ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο φια 

ηα ηκήκαηα.  

 Η βάζε: Πνπ παξνπζηάδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ κεγάιεο, 

ζε θπζηθφ κέγεζνο, κεραλέο.  

 Ο ζθειεηόο: Πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ρπηνζίδεξν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

ρχηεπζεο θαη έρεη θπβνεηδή κνξθή. πλήζσο ζθειεηφο θαη ζψκα θπιίλδξσλ 

απνηεινχλ εληαίν ηκήκα ηεο κεραλήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο βάζεο, 

εάλ απηή ππάξρεη. Ο ζθειεηφο έρεη ζαλ ζεκείν ζηήξημεο, δχν δηακεθείο θαη 

αλεμάξηεηνπο δνθνχο εδξάζεσο, ελψ ππάξρεη θαη ειαηνιεθάλε θνληά ζηελ 

βάζε. Μέζα ζηελ ειαηνιεθάλε ππάξρεη εληαίνο ρψξνο πνπ νλνκάδεηαη 

ζηξνθαινζάιακνο, αθνχ πεξηθιείεη ηνλ ζηξνθαινθφξν άμνλα.  

 Τα ζώκαηα θπιίλδξσλ: Απνηεινχλ δνκηθά ζηνηρεία ηεο κεραλήο, αθνχ 

ζπλδένληαη κε ην επάλσ κέξνο ηνπ ζθειεηνχ θαη πεξηθιχνπλ ηνπο 

θπιίλδξνπο. Σα ζψκαηα απηά απνηεινχλ εληαίν ηκήκα ηνπ ζθειεηνχ, ελψ 

παξνπζηάδνπλ πνιππινθφηεηα θαηαζθεπήο, αθνχ πεξηιακβάλνπλ ηκήκαηα 

φπσο νη αγσγνί θπθινθνξίαο ιαδηνχ θαη νη ζάιακνη θπθινθνξίαο λεξνχ 

ςχμεσο, εθηφο απφ ηνπο θπιίλδξνπο. Σα ζψκαηα θπιίλδξσλ απνηεινχληαη 
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απφ ρηηψληα θαηαζθεπαζκέλα απφ εηδηθφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή 

γξαθίηε, ελψ είλαη θαη πδξφςπθηα.  

 Οη ζπλδέηεο: Δίλαη κεγάινπ κήθνπο θνριίεο ειαζηηθφηαηεο κεθχλζεσο, πνπ 

ππάξρνπλ γηα λα ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο ηελ βάζε, ην ζψκα ησλ θπιίλδξσλ 

θαη ηνλ ζθειεηφ ηεο κεραλήο.  

 Τα ρηηώληα: Οπζηαζηηθά απνηεινχλ ηα θπιηλδξηθήο δηαηνκήο ηκήκαηα ηεο 

κεραλήο, κέζα ζηα νπνία θηλνχληαη κε παιηλδξνκηθή θίλεζε ηα έκβνια. 

Δίλαη ηνπνζεηεκέλα ζην εζσηεξηθφ ησλ ζσκάησλ ησλ θπιίλδξσλ, κε 

απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη εχθνιε αληηθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε 

θπζηνινγηθήο θζνξάο,ιφγν απηήο ηεο δηαηξεηήο θαηαζθεπήο. Δίλαη 

θαηαζθεπαζκέλα κέζσ θπγνθεληξηθήο ή απιήο ρχηεπζεο απφ θξάκαηα 

θαηνχ ρπηνζίδεξνπ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληίζηαζε θαηά ηεο θζνξάο απφ 

ηελ θίλεζε ηνπ εκβφινπ θαη κεγαιχηεξε αληνρή ζηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη. 

Λφγσ ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο, ε θαηαπφλεζε είλαη ηδηαηηέξσο ηζρπξή θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηνδηθά κεηαβαιιφκελε. πλήζσο είλαη πδξνρηηψληα, 

δειαδή ρηηψληα πγξνχ ηχπνπ, αθνχ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην λεξφ ή 

ην εθάζηνηε ςπθηηθφ πγξφ, ψζηε λα ςπρζνχλ νη εζσηεξηθνί ρψξνη ηνπο θαη 

ηδηαίηεξα ην επάλσ κέξνο ηνπο.  

 Τα πώκαηα θπιίλδξσλ: Απνηεινχλ ην θαπάθη ησλ ρηησλίσλ θαη ζρεκαηίδνπλ 

ηνλ ρψξν φπνπ γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θαχζεο. Κάζε θχιηλδξνο έρεη ην 

δηθφ ηνπ πψκα, κέζσ ηεο δηαηξνχκελεο θαηαζθεπήο, ελψ ζπλδένληαη κε ην 

επάλσ κέξνο ηνπ θνξκνχ ράξε ζηελ παξνπζία θπηεπηψλ θνριίσλ πνπ 

νλνκάδνληαη κπνπδφληα. Έλα εηδηθφ παξέκβπζκα, πνπ νλνκάδεηαη θιάληδα, 

παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ρηησλίσλ θαη πψκαηνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

πιήξεο ζηεγαλφηεηα. ηα πψκαηα απηά βξίζθνληαη θάπνηα πνιχ ζεκαληηθά 

ζπζηήκαηα ηεο κεραλήο φπσο, ν εγρπηήξαο πεηξειαίνπ κπεθ, ε βαιβίδα 

αζθαιείαο – απνθπγήο ππεξπίεζεο θαη νη βαιβίδεο εμαγσγήο θαη εηζαγσγήο.  

 Οη βαιβίδεο: Απνηεινχλ κεραληθά εμαξηήκαηα πνπ αλνηγνθιείλνπλ ζε 

θαηάιιειεο θαη πξνθαζνξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ζηνλ θχθιν 
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ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο ηνπ πινίνπ, ψζηε λα ξπζκίζνπλ ηελ εηζαγσγή 

θαπζίκνπ, ηελ εμαγσγή θαπζαεξίσλ θαη ηελ εηζαγσγή αέξα.  

 Τα ειαηήξηα βαιβίδαο: Όηαλ ζηακαηάεη ε επίδξαζε ησλ εθθέληξσλ ζηνλ 

εθθεληξνθφξν άμνλα, ηα ειαηήξηα επαλαθέξνπλ ηηο βαιβίδεο ζε θιεηζηή 

ζέζε.  

 Τν σζηήξην, ε σζηηθή ξάβδνο θαη ην δύγσζξν: Γηα λα κεηαδνζεί ε θίλεζε 

πξνο ηνλ εθθεληξνθφξν άμνλα, ρξεηάδνληαη ην σζηήξην, ε σζηηθή ξάβδνο 

θαη ην δχγσζξν. Σν έθθεληξν έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην σζηήξην, πνπ 

απνηειεί ηκήκα ηνπ κεραληζκνχ, κε απνηέιεζκα ε θίλεζε λα δηέξρεηαη απφ 

ηελ σζηηθή ξάβδν θαη λα κεηαδίδεηαη ζην δχγσζξν. Σν δχγσζξν είλαη ζηελ 

νπζία έλαο κνριφο πνπ κεηαδίδεη ηελ δχλακε ηεο θίλεζεο πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ σζηηθή ξάβδν, θαηαθέξλνληαο λα ππεξληθήζεη ηελ δχλακε ηνπ 

ειαηεξίνπ.  

 Τα έκβνια: Απνηεινχλ ζεκαληηθφηαηα κέξε αθνχ επηηξέπνπλ, κέζσ ηεο 

ειεγρφκελεο εθηφλσζεο ησλ αεξίσλ, ηελ παξαγσγή σθέιηκνπ έξγνπ, ράξε 

ζηελ παιηλδξνκηθή ηνπο θίλεζε ζην εζσηεξηθφ ησλ θπιίλδξσλ. Η 

παιηλδξφκεζε γίλεηαη κεηαμχ ελφο αλψηεξνπ λεθξνχ ζεκείνπ θαη ελφο 

θαηψηεξνπ λεθξνχ ζεκείνπ. Με ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηξνθαινθφξνπ άμνλα 

θαη ηνπ δησζηήξα έρνπκε ηνλ νινθιεξσκέλν κεραληζκφ κεηαθνξάο θαη 

κεηαηξνπήο θίλεζεο. Σν έκβνιν ιεηηνπξγεί σο ππνδνρέαο ηεο πίεζεο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηα θαπζαέξηα θαη θαηφπηλ γίλεηαη κεηαηξνπέαο δχλακεο πνπ 

θαηαιήγεη ζηνλ δησζηήξα. Δπίζεο ιεηηνπξγεί σο ζηεγαλνπνηεηήο ηνπ ρψξνπ 

θαχζεσο, αθνχ βνεζηέηαη απφ ηελ παξνπζία ησλ ειαηεξίσλ ζπκπίεζεο.  

 Ο δησζηήξαο: Ο ζθνπφο ηεο χπαξμήο ηνπ είλαη λα κεηαηξέπεη ζε 

πεξηζηξνθηθή ηελ επζχγξακκε θίλεζε ηνπ εκβφινπ, ψζηε λα κεηαθεξζεί σο 

δχλακε ζηνλ ζηξνθαινθφξν άμνλα.  

 Τα ειαηήξηα εκβόισλ: Βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ εκβφισλ θαη ησλ ρηησλίσλ, 

ψζηε λα θαιχπηνπλ κία ζεηξά δηεξγαζηψλ φπσο, ε ζηεγαλνπνίεζε, ε 

απνκφλσζε ηνπ ζηξνθνζαιάκνπ απφ ηνλ ρψξν θαχζεο θαη ν έιεγρνο ησλ 
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ζεξκνδηαζηνιψλ. Υσξίδνληαη ζε δχνα θαηεγνξίεο, ζηα ειαηήξηα ειαίνπ θαη 

ηα ειαηήξηα ζπκπίεζεο. Οη κεραλέο ησλ πινίσλ έρνπλ ζπλήζσο δχν κε 

πέληε ειαηήξηα ζπκπίεζεο, κε ην πξψην θαη πνιχ ζπρλά ην δεχηεξν 

ειαηήξην λα είλαη θαιπκκέλα κε ρξψκην, ψζηε λα αληέρνπλ ηελ πςειή 

ζεξκηθή θαηαπφλεζε. Αληίζεηα νη ηεηξάρξνλεο κεραλέο πινίσλ θέξνπλ έλα 

ή δχν ειαηήξηα ειαίνπ.  

 Ο ζηξνθαινθόξνο άμνλαο: Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο,θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

δησζηήξα, κεηαηξέπεη ζε πεξηζηξνθηθή ηελ επζχγξακκε θίλεζε ηνπ θάζε 

εκβφινπ. Απνηειείηαη απφ δηαδνρηθά ηκήκαηα πνπ έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ζπαζηφ ζρήκα Π, ελψ σο κνλάδα απνηειεί έλα απφ ηα αθξηβφηεξα θαη 

βαξχηεξα ηκήκαηα ηεο κεραλήο ηνπ πινίνπ. Απνηειείηαη απφ θνκβία 

δησζηήξσλ θαη θνκβία βάζεσο, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

δηάθνξνπο βξαρίνλεο, φπσο ηα κάγνπια θαη νη παξεηέο.  

 Ο εθθεληξνθόξνο άμνλαο: Ο θλσδαθνθφξνο ή πην απιά εθθεληξνθφξνο 

άμνλαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θίλεζε αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ησλ 

βαιβηδψλ εμαγσγήο θαη εηζαγσγήο. Σαπηφρξνλα είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία κηθξφηεξσλ κεραληζκψλ, πνπ δελ έρνπλ φκσο ζρέζε κε ηηο 

αληιίεο θαπζίκσλ.  

 Οη ηξηβείο: Δίλαη κεηαιιηθνί θπιηλδξηθνί δαθηχιηνη πνπ βνεζνχλ ζηελ 

κείσζε ησλ ηξηβψλ, αθνχ ηνπνζεηνχληαη ζε δηάθνξα ζεκεία εδξάζεσο ησλ 

ηκεκάησλ πνπ πεξηζηξέθνληαη. Λφγσ ηεο απμεκέλεο πίεζεο θαη ηξηβήο πνπ 

δέρνληαη πξέπεη λα ιηπαίλνληαη ζπλέρεηα κε έιαην ην νπνίν, ιφγσ ηεο 

εηδηθήο γεσκεηξηθήο θχζεσο ηνπ ηξηβέα, ζπγξαηείηαη κεηαμχ ηνπ άμνλα θαη 

ηνπ ηξηβέα. Γηα λα απμεζεί ε αληνρή ηνπο θαη ε κείσζε ησλ ηξηβψλ, 

θαηαζθεπάδνληαη απφ εηδηθά θξάκαηα θαη ληχλνληαη κε πνιιέο ζηξψζεηο 

κεηάιινπ. Υσξίδνληαη ζε δηάθνξα είδε φπσο νη ηξηβείο δησζηήξσλ, νη 

ηξηβείο βάζεσλ θαη νη σζηηθνί ηξηβείο.  

 Η κεηάδνζε ηεο θίλεζεο: πλήζσο, ε ζρέζε κεηάδνζεο κεηαμχ 

ζηξνθαινθφξνπ θαη εθθεληξνθφξνπ άμνλα είλαη 2/1, ελψ ε κεηάδνζε ηεο 
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θίλεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαδελψλ, ηξαπεδνεηδψλ ηκάλησλ ή 

νδνλησηψλ ηξνρψλ (IMO, 2009). 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ κεραλνινγηθά ζηνηρεία, επηηπγράλεηαη ν θχθινο 

ιεηηνπξγίαο κίαο κεραλήο πινίνπ, πνπ νινθιεξψλεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο. Έλαο 

θχθινο ιεηηνπξγίαο αληηζηνηρεί ζε δχν νινθιεξσκέλεο ζηξνθέο ελφο ζηξνθαινθφξνπ 

άμνλα. πλνπηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο, νη θάζεηο ιεηηνπξγίαο κίαο κεραλήο 

είλαη ε εηζαγσγή, ε ζπκπίεζε, ε θαχζε (θαη ε εθηφλσζε) θαη ε εμαγσγή ησλ αεξίσλ.  

 

2.3. Οη κεησηήξεο ζηξνθψλ 

Παξφιν πνπ νη κεησηήξεο απνηεινχλ βνήζεκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πινίσλ, δελ 

παχνπλ λα είλαη κέξνο ηνπ γεληθφηεξνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ηκήκαηνο πξνψζεζεο ηεο θίλεζεο, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα κεηψλεηαη ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ άμνλαο ηεο κεραλήο ηνπ πινίνπ. Απηφ 

γίλεηαη ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε απφδνζε ηεο πξνπέιαο κε ηελ θαηάιιειε 

ηαρχηεηα. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ρξεζηκνπνηνχληαη δεπγάξηα ηξνρψλ πνπ θέξνπλ 

«δφληηα» κε δηαθνξεηηθή δηάκεηξν θαη δηαθνξεηηθφ αξηζκφ δνληηψλ ζε θάζε ηξνρφ 

(Gregson, et al, 2010). 

Με ηελ κείσζε ησλ ζηξνθψλ ηνπ άμνλα, επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξν επίπεδν ξνπήο, 

κε απνηέιεζκα ην γηλφκελν ξνπήο – ηαρχηεηαο (ή αιιηψο ε κεηαθεξφκελε ηζρχο) λα 

είλαη ζηαζεξφ.  

ηνπο κεησηήξεο ζηξνθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη απιέο ή δηπιέο ειηθνεηδήο νδνληψζεηο, 

ελψ παξαηεξείηαη επάλσ ηνπο  θαη ε ιεγφκελε βαζκίδα κεηψζεσο. Γηα λα επηηεπρζεί 

κείσζε ησλ ζηξνθψλ, πξέπεη ν ηξνρφο κε ηελ κηθξή δηάκεηξν θαη ηνλ κηθξφηεξν 

αξηζκφ δνληηψλ λα ζπλδεζεί ζην πελίν ηεο κεραλήο ηνπ πινίνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, 

ν ηξνρφο κε ηελ κεγάιε δηάκεηξν θαη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ δνληηψλ πξέπεη λα 

ζπλδεζεί κε ηνλ ειηθνθφξν άμνλα. Ύζηεξα επηηπγράλεηαη ε κείσζε, κε ιφγν πνπ 

θηάλεη ην 4/1 (Mikelis, 2006).  
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Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θηηαρηνχλ νη ηξνρνί είλαη ν ράιπβαο, πνπ 

ππφθεηηαη ζε εηδηθή επεμεξγαζία επηθαλεηαθήο ζθιήξπλζεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

ελαδψησζεο ή ελαλζξάθσζεο. Έηζη επηηπγράλνληαη δηάθνξα νθέιε φπσο ε κείσζε 

ηεο απψιεηαο έξγνπ εμαηηίαο ηεο ηξηβήο, κεγαιχηεξε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο, 

δηαηήξεζε ηεο θαιήο επαθήο θαη νκαιφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (UNCTAD, 

2012).  

Έλα θέιπθνο θηηαγκέλν απφ θαηφ ρπηνζίδεξν πςειήο πνηφηεηαο πξνζηαηεχεη ηνπο 

ηξνρνχο, ζην νπνίν έρνπλ δεκηνπξγεζεί «θσιηέο» ψζηε λα ηνπνζεηνχληαη κε αθξίβεηα 

ηα έδξαλα πνπ ζηεξίδνπλ ηνπο άμνλεο. Γηα λα ειέγρεηαη θαη λα ζπληεξείηαη 

επθνιφηεξα, ην θέιπθνο είλαη ρσξηζκέλν ζηελ κέζε. Μέζα ζην θέιπθνο βξίζθεηαη 

θαη ην ζχζηεκα ηνπ σζηηθνχ ηξηβείνπ, πνπ απνξξνθά ηελ αμνληθή δχλακε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ έιηθα ηνπ πινίνπ.  

Δηδηθφ έιαην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ιίπαλζε ησλ ηξνρψλ, ελψ ε κείσζε ηεο 

παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελφο ςπγείνπ 

ιαδηνχ. Απφ ην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ θηβσηίνπ ηνπ κεησηήξα, εηζάγεηαη ιηπαληηθφ ην 

νπνίν εμάγεηαη απφ ην αλψηεξν ζεκείν ηνπ, κε απνηέιεζκα νιφθιεξε ε επηθάλεηα 

ησλ ηξνρψλ λα ιηπαίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά. Γηα λα πεηπραίλεηαη ε εθ λένπ θπθινθνξία 

ηνπ ειαίνπ, ην θχθισκα πεξηιακβάλεη αληιία ζεηηθήο κεηαηφπηζεο, αλαθνπθηζηηθή 

βαιβίδα αζθαιείαο θαη θίιηξα. ηελ βάζε ησλ θίιηξσλ ππάξρεη καγλήηεο πνπ 

ζπγθξαηεί ηα ξηλίζκαηα κεηάιινπ. Δίλαη γεγνλφο πσο νη κεησηήξεο θαηαλαιψλνπλ 

αλά δεχγνο ηξνρψλ, ην 1% ηεο ηζρχνο (Srinivasa, et al, 2004). 

 

 

2.4. Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θάπνηα δεπηεξεχνπζα ζηνηρεία ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη θάπνηεο απφ ηηο νκνινγνπκέλσο πνιιέο 

βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.  
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Έηζη σο κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πινίσλ, εθηφο απφ ηνλ θηλεηήξα θαη ηνλ κεραληζκφ 

ηεο θίλεζεο, έρνπκε:  

 Σηο ξεβέξζεο 

 Σνπο ζπλδέζκνπο ξεβέξζσλ 

 Σα vibration dumper  

 Σα ςπγεία λεξνχ θαη ειαίνπ  

 Σα λαπηηθά πδξαπιηθά ηηκφληα  

 Σηο πξνπέιεο  

 Σνπο κεραληθνχο θαη πδξαπιηθνχο δπλακνιήπηεο 

 Σα πδξνιίπαληα θνπδηλέηα  

 Σα θφπιεξ 

 Σηο πδαηνπαγίδεο θαπζίκνπ  

 Σα θίιηξα ηεο κεραλήο  

 Σνπο κεηξεηέο θαπζίκνπ  

 Σα ρεηξηζηήξηα  

 Σνπο δηαρσξηζηήξεο  

 Σηο αληιίεο λεξνχ  

 Σα bow thrusters 

 Σνπο αεξνζπκπηεζηέο 
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 Σηο αληιίεο θχηνπο  

 Σνπο εξγάηεο άγθπξαο θαη ηα βαξνχιθα πξφζδεζεο 

 Σα πεδαιηνχρα κεραλήκαηα 

 Σνπο πξνζεξκαληήξεο 

 Σα κεραλήκαηαπξνθηλήζεσο αέξα  

 Σνπο απηφκαηνπο ξπζκηζηέο ειέγρνπ  

 Σνπο κεησηήξεο πίεζεο  

 Σνπο ζεξκνζηάηεο 

 Σηο αληιίεο θπθινθνξίαο  

 Σηο αληιίεο κεηαγγίζεσο πεηξειαίνπ  

 Σηο αληιίεο παξνρψλ 

 Σηο αληιίεο ειαίνπ  

 Σηο αληιίεο κεηαγγίζεσο ειαίνπ  

 Σηο αληιίεο ςχμεσο θαπαθηψλ θαη θπιίλδξσλ  

 Σα αεξνθπιάθηα 

 Σηο έιηθεο ρεηξηζκψλ 

 Σηο αληιίεο ππξθαγηψλ  

 Σηο αληιίεο πγηεηλήο, πφζηκνπ λεξνχ θαη ιάηξαο  
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 Σα κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο αθαζαξζηψλ  

 Σα κεραλήκαηα ςχμεο  

 Σα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ θαη αεξηζκνχ  

 Σνπο απνζηαθηήξεο 

 Σνπο ελαιιαθηήξεο ζεξκφηεηαο  

 Σνπο αεξνθψδσλεο 

 Σνπο ιέβεηεο  

 Σνπο εγρπηήξεο  

 Σα επηζηφκηα θαη ηνπο θξνχλνπο(Rousmaniere&Raj, 2007) 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, φηαλ κηιάκε γηα βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πινίσλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ελλννχκε:  

 Σηο βνεζεηηθέο ζπζθεπέο  

 Σα δίθηπα φπνπ δηαθηλνχληαη ηα πγξά, νη αηκνί θαη ηα αέξηα  

 Σα δηάθνξα εμαξηήκαηα ρεηξηζκνχ φπσο νη δηαθφπηεο, νη ζεξκνζηάηεο θαη νη 

απηφκαηνη ξπζκηζηέο  

 Σα δηάθνξα φξγαλα ειέγρνπ, αιιά θαη ηα φξγαλα παξαθνινχζεζεο ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο φπσο ηα ζιηβφκεηξα, νη πδξνδείθηεο θαη ηα ζεξκφκεηξα  

Γεληθά, ηζρχεη πσο νη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα εμαξηψληαη απφ ηνλ 

θηλεηήξα ή λα είλαη αλεμάξηεηεο απφ απηφλ. Έηζη δεκηνπξγείηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε 

ζε εμαξηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη ζε απηνηειείο ή αλεμάξηεηεο εγθαηαζηάζεηο 

(NGO ShipbreakingPlatform, 2012b).  
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Οη εμαξηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο κηθξνκεζαίεο κεραλέο πεηξειαίνπ, 

ηηο αληιίεο ςχμεσο, ηηο αληιίεο ιηπάλζεσο θ.α. Οη απηνηειείο εγθαηαζηάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο απνζηαγκέλνπ λεξνχ, ηελ εγθαηάζηαζε 

πεδαιηνπρίαο, ηελ εγθαηάζηαζε ςχμεο, ηελ εγθαηάζηαζε θαηαζβέζεσο ππξθαγηάο 

θ.α. (Chang, et al, 2010). 

Γεληθά ηζρχεη πσο νη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα λα είλαη ηθαλνπνηεηηθέο 

ιεηηνπξγηθά, ζα πξέπεη α) λα παξέρνπλ αζθάιεηα ζην πξνζσπηθφ θαη ηνπο επηβάηεο, 

β)λα κελ επεξεάδνληαη απφ εμσηεξηθέο βιάβεο, γ)λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ηα 

θαηαιιειφηεξα πιηθά, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, δ) λα είλαη εχθνια 

δηαρεηξίζηκεο, ε)λα έρνπλ απιή ζρεδηαζηηθή δηάηαμε ζην ρψξν, ζη) λα παξνπζηάδνπλ 

επάξθεηα, ψζηε λα θαιχπηεηαη άλεηα θαη ζην κέγηζην βαζκφ ε εγθαηάζηαζε γηα ηελ 

νπνία ιεηηνπξγνχλ- ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο δπζιεηηνπξγίαο ή ππεξθφπσζεο θαη 

δ)λα παξνπζηάδνπλ επρέξεηα ζηελ δηάθξηζή ηνπο, κε ηηο αλάινγεο επηγξαθέο, ηα 

θαηάιιεια ζρεδηαγξάκκαηα θαη ηνλ εηδηθφ ρξσκαηηζκφ θαη ζπκβνιηζκφ 

(EuropeanCommission, 2010). 

Αθνχ είδακε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη βνεζεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλήθνπλ. Έηζη 

έρνπκε: 

 Σηο εγθαηαζηάζεηο ρεηξηζκψλ  

 Σηο εγθαηαζηάζεηο πξνψζεσο  

 Σηο εγθαηαζηάζεηο βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ  

 Σηο εγθαηαζηάζεηο αζθαιείαο (Equasis, 2012).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΠΛΟΙΧΝ 

 

3.1. Ηιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο πινίσλ 

ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη, γίλεηαη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηα ειεθηξηθά δίθηπα ησλ 

πινίσλ, ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, θαζψο θαη ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

πνπ απνηεινχλ ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπ πινίνπ. Δίλαη ινγηθφ πσο ζα γίλεη 

αλαθνξά γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο αξρέο θαη ηηο επηκέξνπο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πινίνπ (Knapp, 2008).  
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3.1.1. Καηεγνξίεο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Χο ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε πινίνπ, νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

κέζσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηβαηψλ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. Τπάξρεη 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε νπνία κπνξεί λα 

θαηαγξαθεί σο εμήο:  

 ε βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο  

 ε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο  

 ε εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνινγηθήο πξφσζεο (Sarraf, et al, 2010) 
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Δηθόλα 1.Αδηµνπζηαθόπξνσζηήξηνζύζηεµα µε µία έιηθα (Azipod-εηαηξία ΑΒΒ Marine) παξόµνην είλαη θαη 

ην ζύζηεµαMermaid ησλ εηαηξηώλ Kamewa – Alstom 

 

 

 

 

 

Οη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο:  

Απνηεινχληαη απφ:  

 χζηεκα πνπ παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο θχξηνπο 

πίλαθεο θαη ηηο θεληξηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  

 χζηεκα θαηαλάισζεο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κε ειεθηξηθή ελέξγεηα φπσο, ηα θψηα, νη θηλεηήξεο, ηα εθθηλεηηθά ζπζηήκαηα 

θ.α.  

 χζηεκα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη, α) ην δίθηπν 

πνπ ζπλδέεη ηνπο ππνζηαζκνχο θαη ηνπο ππνπίλαθεο κε ηνπο πίλαθεο ησλ 

θεληξηθψλ κνλάδσλ (πξσηεχνπζα δηαδξνκή) θαη επηηξέπεη ηελ κεηαθνξά 
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ελέξγεηαο ζε ζεκαληηθνχο θνξείο, β) ην δίθηπν πνπ κεηαθέξεη ειεθηξηθή 

ελέξγεηα ζηνλ θσηηζκφ θαη ηηο θηλεηήξηεο εγθαηαζηάζεηο (δεπηεξεχνπζα 

δηαλνκή) θαη γ) ην δίθηπν ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ηεο ζπλνιηθήο δηαλνκήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Puthucherril, 2010).  

 

Οη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο:  

Απνηεινχληαη απφ εγθαηαζηάζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ φκσο δελ αθνξνχλ ην 

θσηηζκφ θαη ηηο θηλεηήξηεο εγθαηαζηάζεηο. Χο εηδηθνί θαηαλαισηέο αλαθέξνληαη νη 

ζπζθεπέο πνπ ηξνθνδνηνχληαη κε δηαθνξεηηθφ ειεθηξηθφ ξεχκα απ’ φηη νη βνεζεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. Έλα παξάδεηγκα πνπ κπνξεί λα αλαθεξζεί, αθνξά ηα ξαληάξ θαη ηηο 

γπξνζθνπηθέο ππμίδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ελαιιαζζφκελν ξεχκα 400 HZ.  

Δηδηθέο είλαη επίζεο νη εγθαηαζηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηδηαίηεξεο ηερληθέο θαη 

ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηχπν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, φπσο θαη νη βνεζεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. Σέηνηεο εγθαηαζηάζεηο απνηεινχλ νη απηνκαηηζκνί, νη εγθαηαζηάζεηο 

αζζελνχο ζήκαηνο θαη νη εγθαηαζηάζεηο δηαθφξσλ ειεθηξνινγηθψλ ζπζθεπψλ (NGO 

ShipbreakingPlatform, 2013).  

 

Οη εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνινγηθήο πξόσζεο:  

Απνηεινχληαη απφ δηάθνξα ζπζηήκαηα ράξε ζηα νπνία ελεξγνπνηείηαη ε έιηθα ηνπ 

πινίνπ, κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ θηλεηήξα ελαιιαζζφκελνπ ή ζπλερνχο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο. Δπίζεο ελεξγνπνηνχληαη θαη νξηζκέλεο δηαηάμεηο ρεηξηζκψλ. 

Έηζη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζε λα γίλεη ην αθφινπζν ζρήκα, ζρεηηθά 

κε ηηο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ηηο απαξηίδεη:  

1 - Βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (Με ηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο):  

o Παξαγσγήο  
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Κεληξηθή κνλάδα παξαγσγήο  

Κχξηνη ειεθηξνινγηθνί πίλαθεο  

o Γηαλνκήο  

Κχξηα  

Γεπηεξεχνπζα  

Γίθηπα ειέγρνπ ηάζεσο  

o Καηαλάισζεο  

χζηεκα θίλεζεο 

χζηεκα θσηηζκνχ  

2 - Δηδηθέο εγθαηαζηάζεηο  

3 - Δγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθήο πξφσζεο (Equasis, 2011). 
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Δηθόλα 2.πγθεληξσηηθή παξνπζίαζε δηαηάμεσλ ειεθηξνληθώλ ηζρύνο γηα ειεθηξηθή πξόσζε 
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Δηθόλα 3.θαξίθεµα εγθαηαζηάζεσο πξνώζεσο Τ/Β U209 

 

 

 

3.1.2. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηα πινία πνπ ηαμηδεχνπλ ηηο ζάιαζζεο θαη ηνπο σθεαλνχο ηνπ πιαλήηε καο, δελ 

επηηξέπεηαη κεξηθή ή νιηθή αλεπάξθεηα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δάλ 

πξνθχςεη θάπνην πξφβιεκα ηέηνηνπ είδνπο, ζα ππάξμνπλ θαη ζνβαξνί πεξηνξηζκνί 

ζηελ απφδνζε ησλ πινίσλ. Δάλ ζέιακε λα θαηαγξάςνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα ιέγακε πσο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ:  

 πλέρεηα, δειαδή λα παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο παξνρήο ελέξγεηαο 

ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ζεκαληηθά ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ 

 Αμηνπηζηία, δειαδή λα είλαη ιεηηνπξγηθά αζθαιείο φιεο νη ειεθηξνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (Hougee, 2013). 
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3.2. Ηιεθηξηθή ηάζε ησλ ζπζηεκάησλ 

Έρεη επηβιεζεί, βάζε ηεο παγθφζκηαο νδεγίαο, λα ρξεζηκνπνηείηαη ηξηθαζηθφ 

ελαιιαζζφκελν ξεχκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ζπζηήκαηα ησλ πινίσλ. Ο ιφγνο 

πνπ επηβιήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ξεχκαηνο, είλαη ιφγσ ηεο χπαξμεο πνιιψλ 

πιενλεθηεκάησλ. Σα θπξηφηεξα είλαη:  

 Γίλεηαη εχθνια ε ελζσκάησζε ζηαζκψλ κεηαζρεκαηηζκνχ, αθνχ ην δίθηπν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαξθή αλάπηπμε 

 Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ζηάηνπ κεηαζρεκαηηζηή πνπ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλζήθεο επλντθφηεξεο κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη αλχςσζε ηεο ηάζεο ζηελ επηζπκεηή ζηάζκε  

 ε ζρέζε κε έλα δίθηπν ζπλερνχο ξνήο ή κε έλα κνλνθαζηθφ δίθηπν, 

παξαηεξείηαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηελ δηαηνκή ησλ αγσγψλ ηεο 

γξακκήο, παξφινπ πνπ απαηηνχληαη ηξεηο ή ηέζζεξηο αγσγνί, αληί γηα δχν  

 Γίλεηαη ρξήζε ηνπ ιεγφκελνπ «αζχγρξνλνπ θηλεηήξα», πνπ παξνπζηάδεη 

ηεξάζηηα πιενλεθηήκαηα ζην βηνκεραληθφ έξγν (Sinha, 1998). 

 

 

3.3. Η θαισδίσζε σο κέξνο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

Γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά θαιψδηα, πνπ σο ειεθηξνινγηθνί αγσγνί θαιχπηνληαη κε 

πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε θαη κνλσηηθά πιηθά. Σν λαπηηθφ ειεθηξνινγηθφ θαιψδην 

απνηειείηαη απφ:  

 Σνλ ειεθηξνινγηθφ αγσγφ  
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 Σα πιηθά κφλσζεο 

 Σα παξεκβχζκαηα ησλ πιηθψλ  

 Σελ πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε (Moen, 2008). 

 

 

3.4. Οη δηαθφπηεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

Οη δηαθφπηεο ππάξρνπλ γηα λα εμαζθαιίδεηαη ή λα δηαθφπηεηαη ε παξνρή ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηα δίθηπα θαη ηηο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη γηα 

λα ελεξγνπνηνχληαη νη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο. Γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ειεθηξηθνχο 

δηαθφπηεο πξνβιέπεηαη:  

 Με ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο λα είλαη δηαρεηξίζηκνην δίθηπν, ππφ θαλνληθή 

ζπλζήθε ιεηηνπξγίαο  

 Να πξνζηαηεχεηαη ην θάζε δίθηπν φηαλ δεκηνπξγείηαη θάπνην βξαρπθχθισκα  

 Να πξνζηαηεχεηαη θαη λα πξαγκαηψλεηαη ν ρεηξηζκφο ησλ δηθηχσλ (Equasis, 

2010) 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, φπνπ ην δίθηπν ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ν δηαθφπηεο επηιέγεηαη 

κε θξηηήξην ηελ ηάζε θαη ηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο. ηηο πεξηπηψζεηο 2 θαη 3, ν 

δηαθφπηεο επηιέγεηαη κε θξηηήξην ηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο ζην 

ζεκείν εθείλν φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν δηαθφπηεο.  

Ιζρχεη πσο, ν δηαθφπηεο πξνζηαζίαο είλαη απηφκαηνο. Θα ιέγακε πσο ππάξρνπλ: 

 Ο δηαθφπηεο πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα ρεηξνιαβήο – δειαδή 

κεραληθά  
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 Ο ηειεδηαθφπηεο πνπ ελεξγνπνηείηαη κε ειεθηξηθή ελέξγεηα  

Οη δηαθφπηεο ησλ πινίσλ παξνπζηάδνπλ ηνλ αέξα σο καγλεηηθφ πεδίν κεηαμχ ησλ 

επαθψλ, ελψ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ρακειή ηνπο ηάζε(ClarksonResearchServices, 

2012). 

 

 

3.5. Σα ξειέ 

Σν ξειέ ή αιιηψο ειεθηξνλφκνο, απνηειεί βνεζεηηθφ ειεθηξνινγηθφ εμάξηεκα πνπ 

θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία θάπνηαο δηάηαμεο. Βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

απηφκαηνπο δηαθφπηεο θαη παξνπζηάδεη επαηζζεζία ζε θάπνηα ηηκή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ θαζνξίδεη ην άλνηγκα ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε. Δλεξγνπνηείηαη φηαλ ε 

ηηκή μεθχγεη απφ ην εχξνο ηηκψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή (Reddy, et al, 2005c).  
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Δηθόλα 4. Σα ξειέ ησλ πινίσλ 

3.6. Σα PLC 

Σν PLC ή αιιηψο ν πξνγξακκαηηδφκελνο ινγηθφο ειεγθηήο, απνηειεί ζπζθεπή πνπ 

αληηθαζηζηά ζηνπο απηφκαηνπο πίλαθεο, ηνπο απαξηζκεηέο, ηα ξειέ θαη ηα ρξνληθά. 

Μέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο απηήο ηεο ζπζθεπήο, ην απηφκαην πξνγξακκαηίδεηαη 

εχθνια κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζηή ή ηνπ ππνινγηζηή πνπ «ηξέρεη» ην θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε θαηαζθεπή ελφο πνιχπινθνπ ζπλδεζκνινγηθά 

πίλαθα. Ο πξνγξακκαηηζκφο ελφο PLC θαη ε θαηαζθεπή ελφο πίλαθα λέαο 

ηερλνινγίαο κε απιή θαισδίσζε θαη ιίγα πιηθά, κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο 

παιαηφηεξνπο λαπηηθνχο πίλαθεο πνπ παξνπζίαδαλ πνιχπινθε θαισδίσζε θαη 

πιεζψξα ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ (Neser, et al, 2008).  

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειεγθηή είλαη ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο 

ρξφλνο θαηαζθεπήο ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη ην ρακειφηεξν 

θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο.  
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Σν PLC απνηειείηαη απφ:  

 Σελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο, πνπ αθνξά ηηο εληνιέο απηνκαηηζκνχ  

 Σελ κνλάδα ηξνθνδνζίαο, πνπ αθνξά ηελ ηξνθνδνζία ηεο θαηάιιειεο 

ηάζεο ζηα ειεθηξνινγηθά ζπζηήκαηα  

 Σηο κνλάδεο εμφδσλ – εηζφδσλ, πνπ αθνξνχλ ηηο εληνιέο ησλ εθηειέζηκσλ 

εληνιψλ ζηηο εζφδνπο αιιά θαη ηηο εμφδνπο ησλ ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ 

(Rousmaniere&Raj, 2007). 

 

Δηθόλα 5. πζηήκαηα PLC πινίσλ 

 

Ο ειεγθηήο δεκηνπξγήζεθε γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηα ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ρξνληθά, ξειέ θαη απαξηζκεηέο. Παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε επειημία θαη 

πξνζθέξεη απμεκέλε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Υξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζε βηνκεραληθά έξγα, αιιά 

παξνπζηάδνπλ ηδηαηηέξα επίπεδα αλάπηπμεο πιένλ θαη ζηηο λαπηηθέο ειεθηξνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο (ClarksonResearchServices, 2011).  
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Δηθόλα 6. Γσκάηην ειέγρνπ - PLC πινίσλ 

 

 

3.7. Οη αζθάιεηεο 

Ο λφκνο ηνπ Joule δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο αζθάιεηαο. Σν ηεθηφ ή αιιηψο ν κηθξφο 

αγσγφο κήθνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κηθξή δηαηνκή πνπ δηέξρεηαη ε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλε αληνρή ζηελ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο. Δάλ ηα 

επίπεδα έληαζεο απμεζνχλ ζε επίπεδα πνπ ε αζθάιεηα δελ κπνξεί λα αληέμεη 

πξνθαιείηαη, ιφγσ ππεξζέξκαλζεο, ηήμε ηνπ αγσγνχ. Σν ηεθηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο είλαη απφ αινπκίλην, άξγπξν, θξάκα θαζζηηεξνκνιχβδνπ ή 

επηθαζζηηεξσκέλνο ραιθφο (Srinivasa, et al, 2004).  

Σα βαζηθά ζηνηρεία κίαο αζθάιεηαο είλαη ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ηεο θαη ε κέγηζηε 

ηάζε ιεηηνπξγίαο. χκθσλα κε ηνλ θπζηθφ λφκν ηνπ Joule, φηαλ πεξάζεη απφ ην 

ηεθηφξεχκα πνπ μεπεξλάεη ηελ κέγηζηε νλνκαζηηθή ηηκή, ζπληειείηαη ππεξζέξκαλζε, 
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κε απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηείηαη ηήμε ηνπ κεηάιινπ. Σν ηφμν ειεθηξηζκνχ πνπ 

αθνινπζεί ηελ ηήμε, δηαθφπηεη ηελ δηέιεπζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Μία 

αζθάιεηα, είλαη θηηαγκέλε λα αληέρεη ζε κία ζηηγκηαία ηζρπξή έληαζε, φπσο 

ζπκβαίλεη θαηά ηελ εθθίλεζε ελφο ζπζηήκαηνο, αιιά δελ αληέρεη ζε ηζρπξά επίπεδα 

ηάζεο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο(Islam&Hossain, 1986).  

Παξαθάησ κπνξεί λα γίλεη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδψλ αζθάιεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πινία:  

 

 Αζθάιεηα DO – δειαδή κηθξή βηδσηή  

 Αζθάιεηα D – δειαδή κεγάιε βηδσηή  

 Αζθάιεηα G – δειαδή κηθξναζθάιεηα ζε θπιηλδξηθφ ζσιήλα απφ γπαιί  

 Αζθάιεηα NH – δειαδή καραηξσηή (Chang, et al, 2010). 

 

 

3.8. Γηαθφπηεο ηζρχνο 

Οη δηαθφπηεο ηζρχνο είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηνί σο απηφκαηνη δηαθφπηεο θπθιψκαηνο 

πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξέληαζε. Αλάινγα ηελ θάζε πνπ ιεηηνπξγνχλ, έρνπλ 

ειεθηξνκαγλεηηθφ ζηνηρείν γηα πξνζηαζία απέλαληη ζηελ βξαρπθχθισζε θαη ζεξκηθφ 

ζηνηρείν γηα πξνζηαζία απέλαληη ζηελ ππεξθφξησζε. Η έληαζε, είλαη ξπζκηδφκελε ζε 

επίπεδα θαη πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ δηάηαμε ή ην θχθισκα πνπ πξνζηαηεχεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο δηαθφπηεο (Gregson, et al, 2010).  
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3.9. Οη γελλήηξηεο 

Οη γελλήηξηεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα πξνζθέξνπλ ζπλερή ιεηηνπξγία, ελψ ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα 

παξαιιειηζκνχ, εάλ κεηαβιεζεί κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ε δηάηαμή ηνπο. Οη 

γελλήηξηεο γεληθά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ απηνξξχζκηζή ηνπο θαη ηελ 

απηνδηέγεξζε, ελψ πξνζηαηεχνληαη κε ζεξκαληηθά ζηνηρεία απφ ηελ πγξαζία θαη ηελ 

δηαβξνρή. ε πεξίπησζε βξαρπθπθιψκαηνο παξνπζηάδνπλ πξνζηαζία απφ ηνλ 

απνκαγλεηηζκφ. Υάξε ζηνλ ειεθηξνλφκν, πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ επηζηξνθή ηζρχνο 

(Equasis, 2012).  

 

Δηθόλα 7. Γελλήηξηεο πινίσλ 

 

Η γελλήηξηα εθνδηάδεηαη, ζηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θχξηαο 

παξνρήο, κε θαηάιιειε δηάηαμε απηφκαηεο εθθίλεζεο. Η ηζρχο ηεο θάζε γελλήηξηαο 

ππνινγίδεηαη έπεηηα απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ειεθηξηθήο ηζρχνο έθηαθηεο αλάγθεο 

(Reddy, et al, 2005b).  
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3.10. Ο πίλαθαο αλάγθεο 

Ο πίλαθαο αλάγθεο είλαη κία ζηηβαξή κεηαιιηθή θαηαζθεπή πνπ ειέγρεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο αλάγθεο θαη ηελ δηαλνκή ηνπ ξεχκαηνο. Δίλαη πάληνηε 

ζηνλ ρψξν ηεο γελλήηξηαο αλάγθεο θαη είλαη θηηαγκέλνο γηα λα ελεξγνπνηνχληαη θαη 

λα απελεξγνπνηνχληαη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πινίνπ φπσο, ηα θψηα ξπκνχιθεζεο 

θαη λαπζηπινΐαο, ν γεληθφηεξνο θσηηζκφο, νη ζπζθεπέο ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

λαπηηιίαο, ν θηλεηήξαο ηνπ πεδαιίνπ, νη ςπθηηθνί ρψξνη θαη νη αληιίεο πφζηκνπ 

λεξνχ, λεξνχ πγηεηλήο θαη χδαηνο ππξθαγηάο (Pelsy, 2008).  

 

 

Δηθόλα 8. Πίλαθαο αλάγθεο ησλ πινίσλ 
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3.11. Ο θχξηνο πίλαθαο 

ην κεραλνζηάζην ηνπ θάζε πινίνπ, ππάξρεη ν θχξηνο πίλαθαο πνπ είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ δηέιεπζε θαη δηαλνκή ηνπ ξεχκαηνο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ πξνζηαζία, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ειεθηξνγελλεηξηψλ. Δίλαη 

ζηηβαξή κεηαιιηθή θαηαζθεπή, φπσο ν πίλαθαο αλάγθεο, ελψ ζην πάησκα αθξηβψο 

κπξνζηά ηνπ ππάξρεη κνλσηηθή βάζε. Τπάξρνπλ αλεμάξηεηα πεδία, ππεχζπλα γηα 

θάζε κία απφ ηηο ειεθηξνγελλήηξηεο, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα, ελψ ππάξρνπλ θαη 

αλεμάξηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ θσηηζκφ θαη θάπνηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα θαη φξγαλα. 

Σέινο ππάξρνπλ έλα ακπεξφκεηξν θαη έλα βνιηφκεηξν (UNCTAD, 2013).  

 

Δηθόλα 9. Σν ηακπιό αζθαιείαο 
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3.12. Οη ππνπίλαθεο 

Έρνπλ ηελ ίδηα θαηαζθεπή κε ηνλ θχξην πίλαθα θαη ηνλ πίλαθα αλάγθεο, θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηα ζπζηήκαηα πεδαιηνπρίαο, αεξηζκνχ, θιηκαηηζκνχ, θσηηζκνχ 

γέθπξαο, θξαηήζεσο αλάγθεο, θσηψλ ηζηνχ, ζπζηνηρηψλ, λαπζηπινΐαο θαη καγεηξείνπ.  

Τπάξρνπλ θαη άιινη πίλαθεο κε δεπηεξεχνπζα ιεηηνπξγία φπσο ν πίλαθαο αλφξζσζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ αθνξά ησλ ζπζζσξεπηή αλάγθεο, θαη ν πίλαθαο ζχλδεζεο 

θαη παξνρήο μεξάο, πνπ παξέρεη ελέξγεηα ζην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ. Όινη νη 

πίλαθεο ηνπ πινίνπ έρνπλ εκπξφζζηα ζπξίδα θαη θπιάζζνληαη ζε εηδηθά κεηαιιηθά 

θνπβνχθιηα (Bijwaard&Knapp, 2009).  

 

 

3.13. Ο ζπζζσξεπηήο αλάγθεο 

ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ππάξρνπλ ζπζηνηρίεο κπαηαξηψλ, πνπ παξέρνπλ 

αξθεηή θάιπςε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ βαζηθά 

ειεθηξνινγηθά ζπζηήκαηα ηνπ πινίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θψηα αλάγθεο. Σν 

αλνξζσηηθφ ζχζηεκα θνξηίδεη ηνπο ζπζζσξεπηέο αλάγθεο αιιά θαη ηνπο ππφινηπνπο 

ζπζζσξεπηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ρξήζε ζηα πινία (Sinha, 1998).  
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Δηθόλα 10. Σκήκα ηνπ ζπζζσξεπηή αλάγθεο ησλ πινίσλ 

 

 

3.14. Τπνιεηπφκελα φξγαλα ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

Τπάξρνπλ θαη άιια φξγαλα θαη ζπζθεπέο πνπ είηε είλαη κέξνο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ πινίνπ, είηε είλαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειεθηξνινγηθή 

εγθαηάζηαζε. Απηά είλαη:  

 Σν βαηηφκεηξν 

 Σν φξγαλν ζπρλφηεηαο 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο  

 Ο δηαθφπηεο ρεηξνθίλεηεο εηζαγσγήο ζην ειεθηξηθφ δίθηπν  
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 Οη απνδεχθηεο 

 Οη αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο  

 Σν θηβψηην δηαζχλδεζεο   

 Ο αγσγφο ζχλδεζεο  

 Σνλ ζπζζσξεπηή εθθίλεζεο  

 Σν ζχζηεκα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Σν βαξνχιθν γέθπξαο  

 Σν βαξνχιθν άγθπξαο  (Reddy, et al, 2005c). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΑΙΘΗΣΗΡΧΝ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ 

ΜΔΧ LABVIEW 
 

Πξνγξακκαηίδνληαο κε ηα αληηθείκελα πνπ καο δίλεη ην πεξηβάιινλ ηνπ LabView 

δεκηνπξγνχκε ηα ιεγφκελα «εηθνληθά φξγαλα» (VirtualInstruments ή απιψο VIs). Η 

γξαθηθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην LabView γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε 

δεκηνπξγία εηθνληθψλ νξγάλσλ νλνκάδεηαη γιψζζα G. Δίλαη πάλησο δπλαηφ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ην LabView ζε απιφ επίπεδν, ρξεζηκνπνηψληαο έηνηκα 

εηθνληθά φξγαλα, ρσξίο λα κπαίλεη ζε ιεπηνκέξεηεο κε ηε γιψζζα G. 

ηα ζρήκαηα ηεο επφκελεο ζειίδαο παξνπζηάδνληαη δχν απιά εηθνληθά φξγαλα πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ κε ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ LabView. Βιέπνπκε φηη πεξηιακβάλνπλ 

δηάθνξνπο κεηαβνιείο, ελδείθηεο, νζφλεο θαηαγξαθήο, θνπκπηά επηινγήο ηηκψλ θιπ. 

Έλα εηθνληθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνζνκνηψλεη απιψο κηα ιεηηνπξγία θαη λα ηελ 

παξνπζηάδεη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Όκσο, είλαη 

δπλαηφ λα ζπλδέεηαη κε ηηο ζχξεο εηζφδνπ/εμφδνπ ηνπ ππνινγηζηή ή κε επηπξφζζεηεο 

θάξηεο επέθηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη πξαγκαηηθή εηζαγσγή ή εμαγσγή 

δεδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνινγηζηήο κε ηε βνήζεηα ησλ εηζφδσλ θαη ησλ 

εμφδσλ κεηαηξέπεηαη ζε έλα ηζρπξφ εξγαιείν κεηξήζεσλ, κε πνιιέο δπλαηφηεηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. 

Σν LabView δηαζέηεη έλαλ αξηζκφ απφ έηνηκα VIs θαη νξηζκέλα εηθνλίδηα 

ζπλαξηήζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κε φια ηα γλσζηά πξσηφθνιια 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Έηζη, ππάξρνπλ έηνηκεο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηε 

ζπιινγή θαη κεηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ ηεο ζεηξηαθήο ζχξαο ηνπ ππνινγηζηή, θαζψο 

θαη κέζσ ηεο παξάιιειεο ζχξαο.  
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Δηθόλα 11. Μεηξεηήο καγλεηηθνύ πεδίνπ 

 

 

Δηθόλα 12. Μεηξεηήο ζπρλνηηθήο απόθξηζεο 

Δπίζεο, ππάξρνπλ ιεηηνπξγίεο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε ηελ θάξηα ήρνπ, 

θαζψο θαη κε θάξηεο επέθηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξσηφθνιιν GPIB ή ΙΔΔΔ 
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488. Δμάιινπ, φιεο νη θάξηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο NationalInstruments 

είλαη ζπκβαηέο κε ην LabView κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ νδεγψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη 

ζην ινγηζκηθφ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ζεκαληηθφ αξηζκφ άιισλ νξγάλσλ, γηα ηα 

νπνία θπθινθνξνχλ νδεγνί ζπκβαηνί κε ην LabView. 

 Έηζη, κέζσ ησλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο (RS232, Centronics, IEEE488 ή TCP/IP) 

ε πιεξνθνξία πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ζπλδέεηαη κε 

πξαγκαηηθά φξγαλα, κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ. Όηαλ παηνχκε έλα εηθνληθφ θνπκπί ζηελ 

νζφλε, ελεξγνπνηείηαη έλαο πξαγκαηηθφο δηαθφπηεο ζε έλα εξγαζηεξηαθφ φξγαλν. ’ 

απηήλ αθξηβψο ηε δπλαηφηεηα, πνπ επεθηείλεη ηελ απιή πξνζνκνίσζε ψζηε λα 

γίλεηαη εθηθηφο ν έιεγρνο αιεζηλψλ νξγάλσλ, βξίζθεηαη θαη ε δχλακε ηνπ LabView 

σο ινγηζκηθνχ κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ. 

«Dataacquisition» (DAQ)νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαοζεκάησλ ηα 

νπνία κεηξάλε ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη κεηαηξέπνπλ ην 

δεηγκαηηθφ απνηέιεζκα ζε ςεθηαθέο ηηκέο ηηο νπνίεο κπνξεί λα ρεηξηζηεί έλαο Η/Τ. 

Σα ζπζηήκαηα DAQ ηππηθά κεηαηξέπνπλ αλαινγηθέο θπκκαηνκνξθέο ζε ςεθηαθέο 

ηηκέο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Σα εμαξηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ DAQ 

πεξηιακβάλνπλ: 

1. Αηζζεηήξεο πνπ κεηαηξέπνπλ θπζηθέο παξακέηξνπο ζε ειεθηξηθά ζήκαηα. 

2. Κπθισκαηηθέο ζπλζήθεο ζήκαηνο γηα λα κεηαηξαπεί ην ζήκα ησλ αηζζεηήξσλ 

ζε κία κνξθή ε νπνία κπνξεί λα ςεθηνπνηεζεί. 

3. «AnalogtoDigitalConverters» (ADC), νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηα εηδηθά 

δηακνξθσκέλα ζήκαηα ησλ αηζζεηήξσλ ζε ςεθηαθέο ηηκέο. 

Οη εθαξκνγέο DAQ ειέγρνληαη απφ αλεπηπγκέλα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλε 

δηάθνξεο γεληθήο ρξήζεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο είλαη ην Labview, BASIC, 

C, Fortran, Java, Lisp, Pascal. Απφ κφλα ηνπο ηα ζπζηήκαηα DAQ ζπρλά 

απνθαινχληαη θαη «dataloggers» (θαηαγξαθείο δεδνκέλσλ). 
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Όζνλ αθνξά ζην πξψην, ρξεζηκνπνηήζεθαλ αηζζεηήξεο ειεθηξνληθήο κχηεο πνπ 

αληρλεχνπλ θπξίσο νξγαληθέο ελψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπγθεληξψζεηο ζηνλ αέξα. 

Όινη νη αηζζεηήξεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα κειέηε αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζην 3
ν
 θεθάιαην. Όζνλ αθνξά ζην δεχηεξν θαη ζην ηξίην ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

δπλαηφηεηεο ηνπ κηθξνειεγθηή PIC16F877A ζε ζπλδπαζκφ κε εμσηεξηθά 

ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα. Η εθαξκνγή DAQ ειέγρεηαη απφ έλα πξφγξακκα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε θαη δνπιεχεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ Labview. Δπίζεο απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ ην ζχζηεκά καο απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη 

έλαο θαηαγξαθέαο δεδνκέλσλ (datalogger). 

Σν θχθισκα έρεη σο θέληξν ην κηθξνειεγθηή PIC16F877A. ε απηφλ εηζάγνληαη ηα 

δεδνκέλα θαη απηφο ηα εμάγεη. Υξεζηκνπνηεί έλαλ θξχζηαιιν κε ζπρλφηεηα ζηα 

20MHz πνπ παίδεη ην ξφιν ηνπ εμσηεξηθνχ ηαιαλησηή θαη ζπλδέεηαη ζηα pins 13 θαη 

14. ην pin 1 ζπλδέεηαη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο κέζα απφ κία αληίζηαζε ησλ 10ΚΧ θαη 

ε γείσζε κέζσ ελφο bush-button (θνπκπηνχ) πνπ φηαλ παηηέηαη επαλεθθηλεί(reset) ηνλ 

κηθξνειεγθηή. ηα pins 11 θαη 32 ζπλδέεηαη ε ηξνθνδνζία ηνπ ζηα 5V θαη ζηα pins 

12 θαη 31 ζπλδέεηαη ε γείσζε. Γηα ην κεηαηξνπέα αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθνχ 

ADC, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα pins 2,3,4,5,7,8,9 θαη 10. Πην αλαιπηηθά: 

 ην pin 2 ζπλδέεηαη ν αηζζεηήξαο MQ2 θαη κία αληίζηαζε 1ΚΧ καδί κε έλα 

πνηελζηφκεηξν 47ΚΧ ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά φπνπ ζηελ ζπλέρεηα ζπλδένληαη 

κε ηελ γείσζε. 

 ην pin 3 ζπλδέεηαη ν αηζζεηήξαο MQ3 θαη κία αληίζηαζε 1ΚΧ καδί κε έλα 

πνηελζηφκεηξν 47ΚΧ ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά φπνπ ζηελ ζπλέρεηα ζπλδένληαη 

κε ηελ γείσζε. 

 ην pin 4 ζπλδέεηαη ην VREF- φπνπ είλαη ε γείσζε αλαθνξάο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ κεηαηξνπέα αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθνχ ADC. 

 ην pin 5 ζπλδέεηαη ην VREF+ φπνπ είλαη ε ηάζε αλαθνξάο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ κεηαηξνπέα αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθνχ ADC. Απηή 

δηακνξθψλεηαη κε ηελ βνήζεηα ελφο πνηελζηφκεηξνπ 1MΧ πξνο ην Vc θαη 

παξάιιεια κία αληίζηαζε 187ΚΧ κε έλαλ ππθλσηή 100nF πξνο ηε γείσζε. 

 ην pin 7 ζπλδέεηαη ν αηζζεηήξαο FIGARO TGS822 θαη κία αληίζηαζε 1ΚΧ 

καδί κε έλα πνηελζηφκεηξν 47ΚΧ ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά φπνπ ζηελ ζπλέρεηα 

ζπλδένληαη κε ηε γείσζε. 
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 ην pin 8 ζπλδέεηαη ν αηζζεηήξαο FIGARO TGS2602 θαη κία αληίζηαζε 1ΚΧ 

καδί κε έλα πνηελζηφκεηξν 47ΚΧ ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά φπνπ ζηελ ζπλέρεηα 

ζπλδένληαη κε ηε γείσζε. 

 ην pin 9 ζπλδέεηαη ν αηζζεηήξαο MQ5 θαη κία αληίζηαζε 1ΚΧ καδί κε έλα 

πνηελζηφκεηξν 47ΚΧ ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά φπνπ ζηελ ζπλέρεηα ζπλδένληαη 

κε ηε γείσζε. 

 ην pin 10 ζπλδέεηαη ν αηζζεηήξαο MQ4 θαη κία αληίζηαζε 1ΚΧ καδί κε έλα 

πνηελζηφκεηξν 47ΚΧ ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά φπνπ ζηελ ζπλέρεηα ζπλδένληαη 

κε ηε γείσζε. 

 ηα pins απφ 15 κέρξη 20 έρνπλ ζπλδεζεί ηα 6 Leds, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα 3 πξψηα δεπηεξφιεπηα θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

απεηθφληζε ελφο testpattern. ηε ζπλέρεηα ζπλδένληαη κε ηε γείσζε κέζσ κίαο 

αληίζηαζεο 1ΚΧ. 

 Σν pin 25 ζπλδέεηαη κε ην νινθιεξσκέλν MAX232 ζην pin 10 θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεηξηαθή απνζηνιή δεδνκέλσλ. 

 Topin 26 ζπλδέεηαη κε ην νινθιεξσκέλν MAX232 ζην pin 12 θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζεηξηαθή ιήςε δεδνκέλσλ. 

 Σν MAX232 ρξεζηκνπνηεί 4 ππθλσηέο 100nF γηα ηε κεηαηξνπή ζηάζκεο ηεο 

ηάζεο. Απηνί εθαξκφδνληαη ζηα pin 1 θαη 3, 4 θαη 5, 2 θαη Vc, 6 θαη γείσζε. 

Απφ ηα 4 θαλάιηα επηθνηλσλίαο ηνπ MAX232 ρξεζηκνπνηνχκε ηα 2. Σν 

θαλάιη Σ2 γηα ηε ζεηξηαθή απνζηνιή δεδνκέλσλ πνπ βξίζθεηαη ζηα pins 10 

θαη 7. Σν θαλάιη R1 γηα ηε ζεηξηαθή ιήςε δεδνκέλσλ πνπ βξίζθεηαη ζηα pins 

13 θαη 12. 

 Σα pins 13 θαη 7 ζπλδένληαη αληίζηνηρα ζηα pins 2 θαη 3 ηεο ζεηξηαθήο ζχξαο. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη αλαιπηηθά ην δηάγξακκα ηνπ θπθιψκαηνο. 



52 
 

 

Δηθόλα 13. Γηάγξακκα ηνπ θπθιώκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Ο κηθξνειεγθηήο(microcontroller) είλαη έλαο ηχπνοεπεμεξγαζηή.Οπζηαζηηθά 

είλαη κηα παξαιιαγή κηθξνεπεμεξγαζηή, ν νπνίνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε 

ειάρηζηα εμσηεξηθά εμαξηήκαηα, ιφγσ ησλ πνιιψλ ελζσκαησκέλσλ ππνζπζηεκάησλ 

πνπ δηαζέηεη. Υξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζε φια ηα ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα 

(embeddedsystems) ειέγρνπ ρακεινχ θαη κεζαίνπ θφζηνπο, φπσο απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηνκαηηζκνχο, ειεθηξνληθά θαηαλαισηηθά πξντφληα (απφ 

ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο έσο παηρλίδηα), ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη θάζε 

είδνπο απηνθηλνχκελα ηξνρνθφξα νρήκαηα. ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε 

ν κηθξνειεγθηήο PIC16F877A. 
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Δηθόλα 14. Ο κηθξνειεγθηήο PIC16F877A 

 

Σα bits δηακφξθσζεο (Configurationbits) είλαη απηά πνπ νξίδνπλ ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ κηθξνειεγθηή. Αλαιπηηθφηεξα θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 2.3. 

 

Δηθόλα 15. Bits δηακόξθσζεο 

 

1. Ο «oscillatorconfigurationregister» (θαηαρσξεηήο δηακφξθσζεο 

ηαιάλησζεο ή FOSC) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ξπζκίδεη ην ξνιφη ηνπ κηθξνειεγθηή. Σν 

ξνιφη(clock) ηνπ κηθξνειεγθηή έρεη άκεζε επηξξνή πάλσ ζηελ ηαρχηεηα εθηέιεζεο 

ησλ εληνιψλ. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηιεγεί ζσζηά. Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη 

λα επηιεγεί ε επηζπκεηή πεγή ηαιάλησζεο (oscillatorsource). Η πεγή κπνξεί λα είλαη 

έλαο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ηαιαλησηέο (RC, LP, XT θαη HS). ηελ πεξίπησζε απηή 

έρεη επηιεγεί ν ηαιαλησηήο HS (HighSpeedCrystal). Σν εχξνο ζπρλνηήησλ ηνπ HS 

θπκαίλεηαη απφ 10MHz έσο 25MHz. Η ζπρλφηεηα πνπ παξάγεη ν θξχζηαιινο πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ζηα 20MHz. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ επηιέρηεθε ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηαιαλησηήο ψζηε ην εχξνο ζπρλνηήησλ ηνπ λα θαιχπηεη ηε ζπρλφηεηα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

2. Ο Καηαρσξεηήο δηακφξθσζεο «WatchdogTimer» (FWDT) ρξεζηκεχεη ζην 

λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη ην ρξνληζηή επηηήξεζεο θαη ζην λα πξνζαξκφδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Η πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ηνπ ρξνληζηή επηηήξεζεο είλαη έλαο αξηζκφο 

πνπ δηαηξεί ηνλ εζσηεξηθφ ηαιαλησηή RC έηζη ψζηε λα ρξνλίδεη ην ξνιφη ηνπ 

ρξνληζηή επηηήξεζεο. Ο ρξνληζηήο επηηήξεζεο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην εζσηεξηθφ 

ξνιφη ην νπνίν δηέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έλα 

ιεηηνπξγηθφ ρξνλφκεηξν ιεηηνπξγεί αθφκα θαη αλ ην εζσηεξηθφ ξνιφη απνηχρεη. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ν ρξνληζηήο επηηήξεζεο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο (on) κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν «oscillatorconfigurationregister» έρεη επηιεγεί σο ν εζσηεξηθφο 

ηαιαλησηήο RC. ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηαιαλησηήο HS κε 

απνηέιεζκα ν θαηαρσξεηήο δηακφξθσζεο λα είλαη ζε θαηάζηαζε αλελεξγή (off). 

3. Ο «Power-upTimer» (PWRT) παξέρεη κία ππνηππψδε θαζπζηέξεζε ησλ 72 

millisecond κεηά απφ έλα «PowerOnReset» (POR), «BrownOutReset» (BOR) ή κεηά 

απφ έλα «MCLRpinreset» πνπ γίλεηαη. Ο PWRT ιεηηνπξγεί κε ηνλ εηδηθφ εζσηεξηθφ 

ηαιαλησηή RC. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηαιαλησηήο HS θαη 

φρη ν RC κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ηνλ PWRT αλελεξγφ(νff). 

4. Σν «BrownOutDetect» (BOD) ή «BrownOutReset» (BOR) είλαη έλα 

ζχζηεκα αζθαιείαο ηνπ κηθξνειεγθηή φπνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε ηάζε Vdd πέζεη 

θάησ απφ ην «brownout» φξην ηάζεο ζα θξαηήζεη ηνλ κηθξνειεγθηή ζε θαηάζηαζε 

reset. ε απηή ηελ πεξίπησζε βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ελεξγή(on). 

5. Σν «Low-VoltageProgramming» (LVP) επηηξέπεη ζηελ MCUs ησλ 

κηθξνειεγθηψλ PIC16F1xxx λα πξνγξακκαηίδεηαη κφλν κε ην Vdd. Η ρξήζε ηνπ LVP 

εμαιείθεη ηελ αλάγθε γηα ηελ παξνρή κεγαιχηεξεο ηάζεο απφ απηήλ ηεο Vdd ζην pin 

MCLR/Vpp. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαηαλελεξγφ(off) επεηδή ν κηθξνειεγθηήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε (PIC16F877a) δελ ην ππνζηεξίδεη. 
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6. Σν «Data EE ReadProtect» (CPD) φηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν πξνζηαηεχεη 

ηελ κλήκε EEPROM απφ εμσηεξηθή αλάγλσζε. Όκσο ην πεξηερφκελν ηεο κλήκεο 

EEPROM είλαη αλαγλψζηκν απφ εζσηεξηθέο πεγέο. ηελ παξνχζα κειέηε ην CPD 

είλαη απελεξγνπνηεκέλν(off) έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα δηαβάζνπκε ην πεξηερφκελν 

ηεο κλήκεο EEPROM κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζηή απφ ηνλ ππνινγηζηή. 

7. Σν «FlashProgramWrite» (WRT) θαζνξίδεη ην εχξνο δηεπζχλζεσλ ζην 

νπνίν ε κλήκε πξνγξάκκαηνο είλαη δηαζέζηκε γηα εγγξαθή απφ ην πξφγξακκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Έρεηηηο 4 εμήοεπηινγέο: «Write Protection Off», «0h to FFh write 

Protected», «0h to 7FFh write Protected» θαη «0h to FFFh write Protected». ηελ 

παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε επηινγή «WriteProtectionOff» κε ζθνπφ λα 

κπνξεί λα επέκβεη ην πξφγξακκα εγγξαθήο ηνπ ππνινγηζηή ζε φιν ην εχξνο 

δηεπζχλζεσλ ηεο κλήκεο ηνπ κηθξνειεγθηή. 

8. Σν «CodeProtect» (CP) ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλν κπνξεί λα 

πξνζηαηέςεη νιφθιεξν ηνλ ρψξν ηεο κλήκεο πξνγξάκκαηνο απφ εμσηεξηθέο 

αλαγλψζεηο. Ο εμσηεξηθφο πξνγξακκαηηζηήο ζα δεη φια ηα bits ‘0’ ζε πξνζπάζεηα 

αλάγλσζεο ηεο πξνζηαηεπκέλεο κλήκεο. Παξφια απηά ην πεξηερφκελν ηεο κλήκεο 

πξνγξάκκαηνο είλαη αλαγλψζηκν απφ εζσηεξηθέο πεγέο. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη 

απελεξγνπνηεκέλν έηζη ψζηε ε κλήκε πξνγξάκκαηνο λα είλαη πξνζβάζηκε γηα 

αλάγλσζε απφ ηνλ ππνινγηζηή. 

Ο κηθξνειεγθηήο PIC16F877a δηαζέηεη ηξηαληαηξείο αθξνδέθηεο εηζφδνπ / εμφδνπ 

(Input / output), κνηξαζκέλνπο ζε πέληε ζχξεο, πνπ νλνκάδνληαη PORT A (6 

αθξνδέθηεο) θαη PORT B (8 αθξνδέθηεο), PORT C (8 αθξνδέθηεο), PORT D (8 

αθξνδέθηεο) θαη PORT E (3 αθξνδέθηεο), αληίζηνηρα. Η PORT A βξίζθεηαη ζηα pins 

2-7 θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο καδί κε ηα 3 pins ηεο PORT E πνπ είλαη ηα pins 8-

10 γηα ηηο αλαινγηθέο εηζφδνπο ζεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

pins 2,3,7-10 σο αλαινγηθέο είζνδνη ζεκάησλ, έμη θαλάιηα ζην ζχλνιν. Δπίζεο ηα 

pins 4 θαη 5 ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηάζε αλαθνξάο (VREF- θαη VREF+ αληίζηνηρα). 

Η PORT B εθηείλεηαη ζηα pins 33-40 θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη σο έμνδνο, γηα λα 

κπνξνχκε λα δνχκε έλα απνηέιεζκα ζε 8 Leds. ηελ πεξίπησζε απηή ε PORT B δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Η PORT C βξίζθεηαη ζηα pins 15-18 θαη 23-26. Απφ απηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα pins 15-18 γηα λα πξνβιεζεί έλα testpattern ζε Leds θαηά ηελ 
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εθθίλεζε ηνπ κηθξνειεγθηή θαη ηα pins 25 θαη 26 γηα ηελ ζεηξηαθή επηθνηλσλία κε 

ηνλ ππνινγηζηή. Η PORT D βξίζθεηαη ζηα pins 19-22 θαη 27-30. Απφ απηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα pins 19 θαη 20 γηα λα πξνβιεζεί θαη εδψ έλα testpattern ζε 

Leds θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ κηθξνειεγθηή. Σα «PORT» κπνξνχλ λα νξηζηνχλ 

εμαξρήο κέζα απφ ηνπο θαηαρσξεηέο TRISA, TRISB, TRISC θαη TRISD αλ ζα είλαη 

είζνδνη ή έμνδνη αληίζηνηρα. Γηα παξάδεηγκα εάλ ε ηηκή ηνπ θαηαρσξεηή TRISC είλαη 

‘0’ ηφηε ε PORT C είλαη είζνδνο ελψ εάλ ν TRISC έρεη ηελ ηηκή ‘FF’ ηφηε ε PORT C 

είλαη έμνδνο. Δπίζεο κπνξεί λα νξηζηεί θαη ην θάζε pin ηνπ «PORT» μερσξηζηά γηα ην 

αλ ζα είλαη είζνδνο ή έμνδνο κε ηνλ εμήο ηξφπν: εάλ ν TRISC πάξεη ηελ ηηκή 

’80’(10000000 δπαδηθφ) ηφηε ηα 7 πξψηα pins είλαη είζνδνη ελψ ην ηειεπηαίν pin 

ρξεζηκνπνηείηαη σο έμνδνο. 

Γηα λα επηηεπρηεί ε επηθνηλσλία κε εμσηεξηθά εμαξηήκαηα, φπσο έλαο ππνινγηζηήο ή 

έλαο κηθξνειεγθηήο, ν PIC16F877A ρξεζηκνπνηεί έλα εμάξηεκα πνπ ιέγεηαη 

USART (UniversalSynchronousAsynchronousReceiverTransmitter ). Απηφ ην 

εμάξηεκα κπνξεί λα δηακνξθσζεί σο: 

1. Έλα ζχζηεκα ακθίδξνκν (Full-Duplex) θαη αζχγρξνλν πνπ κπνξεί λα 

επηθνηλσλεί κε πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο, φπσο κε έλαλ ππνινγηζηή. 

2. Έλα ζχζηεκα κνλφδξνκεο (Half-Duplex) ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο φπνπ 

κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο, φπσο κεηαηξνπείο αλαινγηθνχ 

ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ, νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα θαη ζεηξηαθέο EEPROMs. 

Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε ζεηξηαθή επηθνηλσλία κε ηνλ PIC16F877A πξέπεη λα νξηζηνχλ 

νη ηηκέο δηαθφξσλ παξακέηξσλ κέζα ζηνπο 2 θαηαρσξεηέο, ηνλ TXSTA θαη ηνλ 

RCSTA. 

1. ΟTXSTA(Transmit Status and Control Register) απεηθνλίδεηαηζηνζρήκα 2.1. 
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Δηθόλα 16. Καηαρσξεηήο θαηάζηαζεο εθπνκπήο θαη ειέγρνπ 

 

Σν κέγεζνο απηνχ ηνπ θαηαρσξεηή είλαη έλα byte (8bits). Κάζε bit έρεη έλα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ νξηζκφ ηεο ζεηξηαθήο ζχξαο. Αλαιπηηθά ν ξφινο ηνπ θάζε bit 

είλαη: 

CSRC: ClockSourceSelectbit-Απηφ ηνbitέρεη ζεκαζία κφλν ζηεζχγρξνλε κνλφδξνκε 

(Half-Duplex) επηθνηλσλία. Καζνξίδεη αλ ν κηθξνειεγθηήο ζα είλαη ν απνζηνιέαο κε 

1 ή ν παξαιήπηεο κε 0. 

TX9: 9 bitTransmitEnablebit– Απηφ ηνbitεπηιέγεη ην κέγεζνο ηνπκεηαδηδφκελνπ 

παθέηνπ ζε 8 bit κε 0 ή 9 bit κε 1. 

TXEN: TransmitEnablebit– Με 1 ελεξγνπνηείηαη ε απνζηνιή ελψκε 0 

απελεξγνπνηείηαη. 

SYNC: USART ModeSelectbit -Με 1 ε επηθνηλσλία είλαηζχγρξνλε ελψ κε 0 είλαη 

αζχγρξνλε. 

BRGH: HighBaudRateSelectbit– Καζνξίδεη ηελ ηαρχηεηααπνζηνιήο δεδνκέλσλ ζε 

Τςειή κε 1 ή Υακειή κε 0. Απηφ ην bit έρεη ζεκαζία κφλν ζηελ αζχγρξνλε 

επηθνηλσλία θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζχγρξνλε επηθνηλσλία. 

TRMT: Transmit Shift Register Status bit (TSR)– Με 1 νTSRείλαηάδεηνο (empty) 

ελψκε 0 είλαηγεκάηνο (full). 

TX9D -Απηφ ηνbitέρεη ζεκαζία κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνκέγεζνο ηνπ παθέηνπ 

είλαη 9 bits. Σνπνζεηεί ην 9
ν
bit ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ηελ ηηκή 1. 
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2. ΟRCSTA (Receive Status and Control Register) απεηθνλίδεηαηζηνζρήκα 2.2. 

 

Δηθόλα 17. Καηαρσξεηήο θαηάζηαζεο ιήςεο θαη ειέγρνπ 

 

Σν κέγεζνο απηνχ ηνπ θαηαρσξεηή είλαη έλα byte(8 bits). Αλαιπηηθά ν ξφινο ηνπ 

θάζε bit: 

SPEN: SerialPortEnablebit– Με 1 ελεξγνπνηείηαη ε ζεηξηαθή ζχξα(δηακνξθψλεη ηα 

pins RC7/RX/DT ψζηε λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ pic, θαη ηα pins RC6/TX/CK 

γηα απνζηνιή δεδνκέλσλ απφ ηνλ pic). Με 0 ε ζεηξηαθή ζχξα απελεξγνπνηείηαη. 

RX9: 9
th

-bit ReceiveEnablebit -Με 1 ελεξγνπνηείηαη ε παξαιαβή 9bits, ελψ κε ην 0 

απελεξγνπνηείηαη. 

SPEN: SingleReceiveEnablebit– Απηφ ηνbitελεξγνπνηεί ήαπελεξγνπνηεί ηε κεηαθνξά 

παθέησλ. ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία απηφ δελ είλαη ζεκαληηθφ. Η ρξεζηκφηεηα 

απηνχ ηνπ bit είλαη ζηε ζχγρξνλή επηθνηλσλία (Half-Duplex) θαη κφλν φηαλ ν PIC 

είλαη ν απνζηνιέαο. 

CREN: ContinuousReceiveEnablebit– ηελ αζχγρξνλεεπηθνηλσλία κε 1 

ελεξγνπνηείηαη ε ζπλερήο ιήςε ελψ κε 0 απελεξγνπνηείηαη. 

ADDEN: AddressDetectEnablebit– Απηφ ηνbitελεξγνπνηείδηαθνπή κφλν φηαλ ην 

κέγεζνο ηνπ παθέηνπ είλαη 9 bits. Γελ έρεη θάπνηα ζεκαζία φηαλ ην κέγεζνο ηνπ 

παθέηνπ είλαη 8 bits. 

FERR: FramingErrorbit– Σν ινγηθφ επίπεδν 1, ζεκαίλεη φηη ηνSTOP bit δελ έρεη 

ιεθζεί. ηε ζεηξηαθή επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηείηαη START bit θαη STOP bit φηαλ 
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κεηαθέξνληαη πιεξνθνξίεο. Με 1 ππάξρεη ζθάικα παθέηνπ ελψ κε 0 δελ ππάξρεη 

ζθάικα. 

OERR: OverrunErrorbit– Σν ινγηθφ επίπεδν 1, ζεκαίλεη φηη ηνηειεπηαίν παθέην 

ιήθζεθε, φζν ππάξρνπλ αθφκα πξνεγνχκελα δεδνκέλα πνπ δελ ηα έιαβε ν PIC. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, φπνηα πιεξνθνξία ιακβάλεηαη κεηά ην ζθάικα ράλεηαη. 

Η ιεηηνπξγία ηνπ «AnalogtoDigitalConverter» (ADC) πεξηγξάθεηαη σο εμήο: Έλαο 

αξηζκφο αθξνδεθηψλ εηζφδνπ πξννξίδεηαη λα ιάβεη είζνδν αλαινγηθνχ ζήκαηνο. Γηα 

λα ιεηηνπξγήζνπλ απηνί νη αθξνδέθηεο σο αλαινγηθέο είζνδνη ζα πξέπεη λα γίλεη ε 

θαηάιιειε επηινγή, κέζσ ελφο θαηαρσξεηή πνπ ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ADC. 

ηελ είζνδν ππάξρεη ην θχθισκα πνιππιεμίαο πνπ επηιέγεη έλα αλαινγηθφ ζήκα 

εηζφδνπ. Η επηινγή ηνπ θαλαιηνχ εηζφδνπ πνπ κεηαηξέπεηαη θάζε θνξά, γίλεηαη πάιη 

κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ θαηαρσξεηή (inputselectbits). Η ηάζε αλαθνξάο ηίζεηαη 

απηφκαηα ζηα 5V πνπ είλαη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο, αιιά κπνξεί θαη λα ξπζκηζηεί. O 

κεηαηξνπέαο ηνπ ADC ηνπ PIC16F877 έρεη αλάιπζε 10 bit. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ππνζηεξίδεη 1024 θβαληηθέο ζηάζκεο. Όηαλ νινθιεξψλεηαη κηα κεηαηξνπή, ην 

απνηέιεζκα ηνπνζεηείηαη ζε δχν θαηαρσξεηέο, ηνπο ADRESH θαη ADRESL. Σν 

απνηέιεζκα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κε δεμηά ή αξηζηεξή ζηνίρηζε, αλάινγα κε ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηνλ θαηαρσξεηή ADCON1. ηελ πεξίπησζε απηή, κέζα 

απφ ηνπο θαηαρσξεηέο ADCON1 θαη ADCON0 νξίζηεθαλ ηα εμήο: 

1. Αξηζηεξή ζηνίρηζε θαη ρξήζε ηνπ ADRESH γηα ιήςε ησλ ςεθηαθψλ ηηκψλ 

κε αλάιπζε 8 bits. Απηφ γίλεηαη κέζα απφ ην ADFM πνπ είλαη ην bit 7 ηνπ ADCON1 

θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε έρεη ηελ ηηκή 0 γηα αξηζηεξή ζηνίρηζε, ελψ ηελ ηηκή 1 γηα 

δεμηά. 

2. 6 αλαινγηθά θαλάιηα εηζφδνπ, δειαδή φζνη είλαη θαη νη αηζζεηήξεο θαη 2 

θαλάιηα γηα ξχζκηζε ηεο ηάζεο αλαθνξάο. Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ 4 πξψησλ 

bits (0 έσο 3) ηνπ ADCON1 πνπ είλαη ηα PCFG3-PCFG0 θαη ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε έρνπλ ηελ ηηκή 1000. 
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3. Η ζπρλφηεηα ξνινγηνχ ADC ζε Fosc/32(Fosc=20MΗz) . Απηφ γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε ησλ ADCS1 θαη ADCS0 πνπ είλαη ηα bits 7 θαη 6 αληίζηνηρα ζηνλ ADCON0. 

ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ ηελ ηηκή 10. 

4. Αξρηθά ην πξψην θαλάιη (ch0) θαη ελεξγνπνηείηαη ν ADC. Σν πξψην γίλεηαη 

κε ηα CHS2, CHS1 θαη CHS0 φπνπ είλαη ην 5ν, 4ν θαη 3ν bit αληίζηνηρα θαη αλάινγα 

κε ηελ ηηκή πνπ πάξνπλ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε 8 θαλάιηα (AN0-AN7), 

ηνπο δίλεηαη ε ηηκή 000. Σν δεχηεξν γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ADON φπνπ είλαη ην 

bit 0 ζηνλ ADCON0 θαη ηνπ δίλεηαη ε ηηκή 1 ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ν ADC. 

Πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ 

Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο εθαξκνγήο ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνζθαικάησζεο MPLAB, ζηελ έθδνζε v8.10. 

Σν MPLAB ππνζηεξίδεη φιεο ηηο νηθνγέλεηεο ησλ κηθξνειεγθηψλ ηεο Microchip ελψ 

επίζεο ζπλεξγάδεηαη κε πιεζψξα πξνγξακκαηηζηψλ γηα κηθξνειεγθηέο PIC αθφκα 

θαη απφ άιινπο θαηαζθεπαζηέο. Σν πεξηβάιινλ απηφ δηαζέηεη ελζσκαησκέλν 

θεηκελνγξάθν (editor), κεηαγισηηηζηή (assembler) θαζψο θαη πξνζνκνησηή 

(simulator) γηα ηελ απνζθαικάησζε ησλ πξνγξακκάησλ. Δπηπιένλ ζην MPLAB 

εγθαηαζηάζεθε ν XC8 C compiler V1.33 ν νπνίνο κεηαθξάδεη ηνλ θψδηθα απφ 

γιψζζα C, ζε «assembly». 

Δθαξκνγή ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ ζηνλ κηθξνειεγθηή 

ηελ αξρή ζέηνπκε ηηο ηηκέο ησλ θαηαρσξεηψλ ψζηε λα δνπιεχνπλ ζσζηά νη ζχξεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, ν κεηαηξνπέαο αλαινγηθνχ ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ θαη ε ζεηξηαθή 

επηθνηλσλία. Υξεζηκνπνηνχκε έλα <testpattern> γηα ηα ηξία πξψηα δεπηεξφιεπηα απφ 

ηελ εθθίλεζε ηνπ κηθξνειεγθηή πνπ ζηελ νπζία αλαβνζβήλεη ηα Leds πνπ έρνπκε 

ηνπνζεηήζεη ζηηο ζχξεο D θαη C ψζηε λα βεβαησζνχκε φηη μεθίλεζε θαλνληθά ε 

ιεηηνπξγία ηνπ κηθξνειεγθηή. Μεηά αθνινπζεί ν αηέξκνλνο βξφγρνο επαλάιεςεο 

(while). ε θάζε επαλάιεςε ζηέιλεη πξψηα δχν bytes κε ηηκέο 42 θαη 67 ψζηε λα 

επηβεβαησζνχλ απφ ην πξφγξακκα ηνπ Labview ζηνλ ππνινγηζηή θαη λα αξρίζεη λα 

ιακβάλεη ην πξφγξακκα δεδνκέλα. Μεηά δνπιεχεη ν κεηαηξνπέαο αλαινγηθνχ 
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ζήκαηνο ζε ςεθηαθφ γηα θάζε έλα απφ ηα 6 θαλάιηα θαη ζηέιλεη ην ςεθηαθφ ζήκα 

απφ θάζε θαλάιη μερσξηζηά κέζσ ηεο ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο ζηνλ ππνινγηζηή. 

Η εθαξκνγή ζην Labview απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα. Σν έλα είλαη ην 

«frontpanel»(ελδείμεηο θαηαγξαθέα) πνπ θαίλεηαη ζην ρξήζηε θαη ην άιιν είλαη ην 

«blockdiagram»(ζχζηεκα θαηαγξαθέα) ζην νπνίν γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο. 

Παξαθάησ αλαιχεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ δχν ηκεκάησλ. 

Σν frontpanel φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 2.4 απνηειείηαη απφ έλα γξάθεκα κε 6 

κεηαβιεηέο, 12 πεδία πνπ απεηθνλίδνπλ αξηζκνχο, έλα επεμεγεκαηηθφ πεδίν πνπ 

αληηζηνηρεί ην θάζε ρξψκα ζηνλ αληίζηνηρν αηζζεηήξα θαη έλα θνπκπί on/off. Απηφ 

πξέπεη λα είλαη on γηα λα μεθηλήζεη ην πξφγξακκα θαη λα γίλεη off γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. ην γξάθεκα απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ηνπ θάζε αηζζεηήξα ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν. Ξεθηλψληαο απφ ηα αξηζηεξά ζηα δχν πξψηα πεδία αξηζκψλ 

απεηθνλίδνληαη νη κεηξεηέο ησλ bytes πνπ ιήθζεθαλ. ηα επφκελα δχν πεδία αξηζκψλ 

ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο εκθαλίδεηαη ην 42 θαη ην 67 πνπ ζηάιζεθαλ απφ ην 

κηθξνειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ραζνχλ 

δεδνκέλα. Σα επφκελα 6 πεδία αξηζκψλ απεηθνλίδνπλ ηηο ηηκέο ηνπ θάζε αηζζεηήξα 

μερσξηζηά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Σν ηειεπηαίν πεδίν αξηζκνχ 

«Time(sec)» εκθαλίδεη ην ζπλνιηθφ ρξφλν απφ ηελ ζηηγκή πνπ μεθίλεζε λα ηξέρεη ην 

πξφγξακκα κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ παηήζακε ην θνπκπί On/Off. 
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Δηθόλα 18. Δλδείμεηο θαηαγξαθέα «Frontpanel» 

Σν blockdiagram απνηειείηαη απφ κία θεληξηθή δνκή αθνινπζίαο κε ηέζζεξα 

πιαίζηα. Κάζε έλα απφ απηά ηα πιαίζηα παίδεη ην δηθφ ηνπ ζεκαληηθφ ξφιν θαη 

ζθνπφ, ζπκβάιινληαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σν θάζε πιαίζην 

ηξέρεη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, δειαδή πξψηα ζα ηξέμεη ην πξψην πιαίζην, κεηά ην 

δεχηεξν, κεηά ην ηξίην θαη ην ηέηαξην. ην πξψην πιαίζην φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

εηθφλα 2.5 γίλεηαη ε αξρηθνπνίεζε ηεο ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο. Δπηιέγνπκε ηε 

ζεηξηαθή ζχξα(π.ρ. COM9) ζηελ νπνία ζπλδέζακε ην αληίζηνηρν θαιψδην, ηελ 

ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζηα 9600bps, 8 bits (1 byte) αλά δεδνκέλν, paritybit 

= none, stopbits 1.0 θαη flowcontrol = none. 

 

Δηθόλα 19. 1ν πιαίζην – εηξηαθή επηθνηλσλία 

ην δεχηεξν πιαίζην πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα ππάξρεη έλαο εμσηεξηθφο 

βξφγρνο πνπ ηεξκαηίδεη ην πξφγξακκα φηαλ παηήζνπκε ην θνπκπί On/off απφ ην 

frontpanel. Δζσηεξηθά ππάξρεη έλα δηπιφ πιαίζην ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ νπνίνπ 



63 
 

γίλεηαη ν έιεγρνο ησλ δχν bytes. Δάλ δειαδή ην πξψην byte έρεη ηελ ηηκή 42 θαη ην 

δεχηεξν έρεη ηελ ηηκή 67. ην δεμί ηκήκα γίλεηαη ε ιήςε ησλ 6 bytes απφ ηελ 

ζεηξηαθή ζχξα, ν δηαρσξηζκφο ηνπο θαη ε εκθάληζή ηνπο ζην γξάθεκα ηνπ 

«frontpanel». 

 

Δηθόλα 20. 2ν πιαίζην - ύζηεκα θαηαγξαθέα 

ην ηξίην πιαίζην, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2.7, γίλεηαη ε απνζήθεπζε ησλ ηηκψλ 

ηνπ θάζε αηζζεηήξα ζε έλα αξρείν (.txt). Απηφ ην πιαίζην ιεηηνπξγεί φηαλ ην θνπκπί 

On/Off ηνπ δεπηέξνπ πιαηζίνπ ηεζεί ζε θαηάζηαζε Off. Παίξλεη ηφηε ζπζζσξεπκέλα 

ηηο ηηκέο απφ ην δεχηεξν πιαίζην θαη ηηο απνζεθεχεη. 
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Δηθόλα 21. 3ν πιαίζην - Απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ κέηξεζεο ζε αξρείν txt 

 

ην ηέηαξην πιαίζην φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2.8, ππνινγίδεηαη ν ζπλνιηθφο 

ρξφλνο πνπ έηξερε ην πξφγξακκα θαη θιείλεη ε ζεηξηαθή επηθνηλσλία. 

 

Δηθόλα 22. 4ν πιαίζην – Τπνινγηζκόο ζπλνιηθνύ ρξόλνπ θαη θιείζηκν ηεο ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο 

 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο πιαθέηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο πιαθεηψλ 

Eagle 6.5.0. ην πεξηβάιινλ απηφ είρα ηελ επθαηξία λα ζρεδηάζσ ην θχθισκα πάλσ 

ζηελ πιαθέηα κε ην δηθφ κνπ ηξφπν. Η πιαθέηα έρεη 40 ηξχπεο γηα ηα pins ηνπ 

κηθξνειεγθηή PIC16F877A θαη 16 γηα ηα pins ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο 

MAX232. Δπίζεο έρεη 18 ηξχπεο γηα 9 αληηζηάζεηο, 18 ηξχπεο γηα 9 ππθλσηέο, 20 

ηξχπεο γηα ηα 7 πνηελζηφκεηξα, 12 ηξχπεο γηα ηα 6 Leds, 6 ηξχπεο γηα ηα 2 LS7805, 6 
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ηξχπεο γηα ηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκφ ηνπ κηθξνειεγθηή, 4 ηξχπεο γηα ην «push-

button», 2 ηξχπεο γηα ηνλ θξχζηαιιν, 6 ηξχπεο γηα ηα θαιψδηα πνπ θέξλνπλ ην ζήκα 

απφ ηνπο αηζζεηήξεο, 3 ηξχπεο γηα ηε ζεηξηαθή επηθνηλσλία κε ηνλ ππνινγηζηή θαη 4 

ηξχπεο γηα ηελ ηξνθνδνζία (δχν γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζπλνιηθνχ θπθιψκαηνο θαη 

2 γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ αηζζεηήξσλ). ηελ εηθφλα 2.9 θαίλεηαη ε απεηθφληζε ηεο 

πιαθέηαο ζην Eagle. 

 

Δηθόλα 23. Απεηθόληζε ηεο πιαθέηαο ζην Eagle 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο πιαθέηαο ρξεζηκνπνηήζεθε κεράλεκα CNC. ηελ εηθφλα 2.10 

θαίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν απφ ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο πιαθέηαο. 
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Δηθόλα 24. Γηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο πιαθέηαο 

Ο ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα ηνπνζεηεζεί κέζα ε πιαθέηα απνηειείηαη απφ 2 

πιαζηηθά ηκήκαηα, 2 κεηαιιηθά ηκήκαηα θαη 2 βίδεο πνπ ελψλνπλ ηα δχν πιαζηηθά 

ηκήκαηα. ηα κεηαιιηθά ηκήκαηα ζηεξεψζεθαλ ηα βχζκαηα ησλ θαισδίσλ. ηελ 

εηθφλα 2.11 θαίλεηαη ν ηξφπνο ζπλδεζκνινγίαο ηεο πιαθέηαο κε ηνπο αηζζεηήξεο, ηελ 

ηξνθνδνζία θαη ηε ζεηξηαθή ζχξα. ην πάλσ κεηαιιηθφ ηκήκα ππάξρνπλ ηα βχζκαηα 

γηα ηε γεληθή ηξνθνδνζία ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο, ηελ ηξνθνδνζία εμφδνπ γηα ηνπο 

αηζζεηήξεο, ηε ζεηξηαθή επηθνηλσλία θαη ην δηαθφπηε ηεο γεληθήο ηξνθνδνζίαο φινπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. ην θάησ κεηαιιηθφ ηκήκα βξίζθνληαη ηα βχζκαηα ησλ 6 θαισδίσλ 

BNC πνπ κεηαθέξνπλ ην ζήκα ησλ αηζζεηήξσλ ζην κηθξνειεγθηή. 
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Δηθόλα 25. Σν θνπηί πνπ πεξηέρεη ηελ πιαθέηα ηνπ κηθξνειεγθηή 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Οη αηζζεηήξεο σο αληρλεπηέο ζπιινγήο πιεξνθνξίαο παξέρνπλ πιεξνθνξία κε ζηφρν 

λα είλαη δηαξθψο γλσζηή θαη θαηαλνεηή ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ παξακέηξσλ 

ελφο ζπζηήκαηνο (π.ρ. αληρλεπηήο – ηαρχκεηξν απηνθηλήηνπ). Δπίζεο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαηαγξάθνπλ θαη λα παξέρνπλ κία εηθφλα ηεο εμέιημεο ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη αηζζεηήξεο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ είλαη ηεο ίδηαο κνξθήο, αιιά ζπλήζσο 

ηξνθνδνηνχλ ειεγθηή ν νπνίνο παξάγεη κία λέα έμνδν πνπ ξπζκίδεη ηελ ηηκή ηεο 

κεηξνχκελεο παξακέηξνπ. ήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ππεξζχγρξνλνη επεμεξγαζηέο κε 

ρακειφ θφζηνο σο ειεγθηέο, ησλ νπνίσλ φκσο ε αμηνπνίεζε ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιε 

εάλ δελ ηξνθνδνηνχληαλ απφ ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ 

απνδνηηθνχο θαη αμηφπηζηνπο αηζζεηήξεο. 

Οη αηζζεηήξεο θαη ηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη κεραληθέο, 

ειεθηξηθέο ή κηθηέο θαηαζθεπέο. Πνιινί αηζζεηήξεο παξάγνπλ ειεθηξηθέο εμφδνπο 

κε απνηέιεζκα κία θπζηθή πνζφηεηα λα κεηξηέηαη κέζσ ηεο ηηκήο κίαο αληίζηαζεο, 

ηάζεο, ξεχκαηνο ή ζπρλφηεηαο. Σν ζεξκίζηνξ θαη ν αληρλεπηήο κεραληθήο ηάζεο 

παξάγνπλ σο έμνδν ηελ αιιαγή κηαο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. Σν ειαηήξην παξάγεη σο 

έμνδν ηελ αιιαγή ζέζεο θαη έηζη κία βειφλα κπνξεί λα κεηαηνπίδεηαη θαηά κήθνο 

κίαο θιίκαθαο, αλάινγα κε ην βάξνο πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην ειαηήξην. Ο ζσιήλαο 

Venturi κεηξάεη ηε δηαθνξά δχν πηέζεσλ θαη κπνξεί έηζη λα κεηξεζεί ν ξπζκφο ξνήο 

ελφο πγξνχ. 

ε πεξίπινθα ζπζηήκαηα κέηξεζεο είλαη απαξαίηεηνο ν δηαρσξηζκφο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ ν αηζζεηήξαο κεηαηξέπεη ηε θπζηθή πνζφηεηα ζε 

ζήκα, ην νπνίν κε θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε απφ ηε κνλάδα ξχζκηζεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηε κνλάδα απεηθφληζεο ή θαηαγξαθήο. Γηα παξάδεηγκα εάλ ην 

ζήκα είλαη κία ειεθηξηθή ηάζε πηζαλψο ρξεηάδεηαη ελίζρπζή ηεο απφ ηε κνλάδα 

ξχζκηζεο γηα λα κπνξεί λα απεηθνληζηεί θαηάιιεια. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο 

ξχζκηζεο (ελίζρπζε ηάζεο, κεηαηξνπή παικψλ θσηφο ζε ειεθηξηθνχο θιπ.) θαη 

ηερληθέο απεηθφληζεο ή θαηαγξαθήο (αξηζκεηηθή έμνδνο, κεηαθίλεζε βειφλαο ζε 

θιίκαθα, πξνβνιή ή εθηχπσζε γξαθηθήο παξάζηαζεο θιπ.). 
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Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ έρνπλ ζθνπφ ηε δηαηήξεζε κηαο παξακέηξνπ ζε κία 

πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Πεξηιακβάλνπλ ζπζηήκαηα κέηξεζεο, αιιά ζε αληίζεζε κε ηα 

ζπζηήκαηα κέηξεζεο, ε έμνδφο ηνπο ξπζκίδεη θάπνηα παξάκεηξν, ε ηηκή ηεο νπνίαο 

δελ εκθαλίδεηαη απαξαηηήησο ζην ρξήζηε. Η βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ αλνηθηνχ βξφρνπ είλαη φηη ειέγρεηαη απφ έλα ζήκα πξνθαζνξηζκέλεο ηηκήο. 

Η πξνθαζνξηζκέλε ηηκή δελ αιιάδεη αθφκε θαη αλ άιινη παξάγνληεο αιιάμνπλ θαη 

θαηαζηήζνπλ ηελ έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθξηβή. 

Γηα ηελ αθξηβέζηεξε ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη ζπρλή επέκβαζε 

απφ εμσηεξηθφ ρεηξηζηή πνπ λα ξπζκίδεη ηνλ ρξνλνκεηξεηή αλάινγα κε ηελ επνρή 

(δει. λα δηαθνξνπνηεί ην πξνθαζνξηζκέλν ζήκα). Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ αλνηθηνχ βξφρνπ είλαη απιφο, αιιά ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη κε απνδνηηθά 

θαη απαηηνχλ ζπρλή επέκβαζε εμσηεξηθνχ ρεηξηζηή. Οη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο είλαη 

γεληθά αλεπαξθείο, αθνχ εάλ ε παξάκεηξνο πνπ ειέγρνπλ αιιάμεη ζα πξέπεη λα 

επαλαξπζκηζηνχλ. ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ νη ζπλέπεηεο απφ αλαθξηβή έιεγρν ηεο 

παξακέηξνπ πνπ ειέγρεηαη είλαη ζεκαληηθέο (π.ρ. ζηάζκε ηνμηθνχ πγξνχ ζε 

δεμακελή), ηα ζπζηήκαηα αλνηθηνχ βξφρνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη. 
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