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Θεωρία των αισθητήρων

Αυτονόητη η σημασία των αισθητήρων για τον 
άνθρωπο.

Οι πρώτοι εμφανίζονται με τα έμβια όντα & 
αποτελούν όργανά τους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Το μάτι & το αυτί. 



Θεωρία των αισθητήρων

Ανάγκη οργάνων μέτρησης για απλά 
καθημερινά, πρακτικά προβλήματα.

Μηχανικοί οι πρώτοι αισθητήρες.

Μηχανικά τα πρώτα όργανα μέτρησης.

Εμφάνιση πρώτου θερμομέτρου το 1585.

Εμφάνιση του πρώτου βαρομέτρου το 1643.



Θεωρία των 
αισθητήρων

Η συστηματική μελέτη του ηλεκτρισμού οδήγησε 
στην ανάπτυξη και δημιουργία νέων 
αισθητήρων – ηλεκτρικών. 

H ανάπτυξη των ημιαγωγών είχε ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία αισθητήρων ημιαγωγών, αλλά 
και ψηφιακών οργάνων μέτρησης. 

Η ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων της 
σύγχρονης έρευνας έδωσε σημαντική ώθηση 
στην εξέλιξη των αισθητήρων. 

Έπεται η εξέλιξη και δημιουργία κι άλλων 
αισθητήρων. 



Στατικά χαρακτηριστικά:

o Πιστότητα (accuracy)

o Ακρίβεια, επαναληψιμότητα, 
αναπαραγωγιμότητα

o Ανοχή

o Εύρος

o Συστηματικό σφάλμα

o Γραμμική απόκριση

Γενικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων

o Ευαισθησία στη μέτρηση

o Ευαισθησία στη διαταραχή

o Υστέρηση

o Νεκρό εύρος

o Κατώφλι 

o Διακριτική ικανότητα



Δυναμικά χαρακτηριστικά

o Περιγράφουν τη συμπεριφορά του 
αισθητήρα μεταξύ της στιγμής κατά της 
οποίας το σήμα εισόδου μεταβάλλεται έως τη 
στιγμή κατά την οποία το σήμα εξόδου θα 
σταθεροποιηθεί εκ νέου. 

o Αισθητήρες μηδενικής τάξεως, πρώτης 
τάξεως κι αισθητήρας δεύτερης τάξεως. 

Γενικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων



Θερμοκρασία

Η φυσική ιδιότητα που καθορίζει κατά πόσο ένα 
σύστημα ισορροπεί θερμικά ή όχι με άλλα.

Τα όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας 
ονομάζονται θερμόμετρα.

Τα σύγχρονα θερμόμετρα είναι ηλεκτρονικά & 
χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: στα θερμόμετρα 
επαφής & στα εξ αποστάσεως.



Θερμοκρασία
Είδη Αισθητήρων

o Θερμόμετρα επαφής &

o Θερμόμετρα εξ αποστάσεως

Ποικίλοι παράγοντες για την επιλογή του 
κατάλληλου είδους αισθητήρα.

Ο ειδικός εξοπλισμός των εργαστηριακών 
χώρων συμβάλλει σε πιο καλές & ακριβείς 
μετρήσεις.



Αισθητήρες επαφής

Τα θερμοζεύγη Οι αντιστάτες
Τα 

ολοκληρωμένα 
θερμόμετρα

Τα θερμίστορς Οι αισθητήρες 
οπτικών ινών

Οι κρυογενικοί 
αισθητήρες



Τα θερμοζεύγη

Οι πιο εύχρηστες, αξιόπιστες & καλές 
κατασκευές αισθητήρων. 

Οι πιο διαδεδομένοι αισθητήρες 
πρακτικών εφαρμογών.

Απώλεια απλότητας στην χρήση & 
αξιοπιστίας.

Απαραίτητη η διαφορά θερμοκρασίας.



Οι αντιστάτες

Οι καλύτεροι αισθητήρες 
επαφής.

Ικανότητα μέτρησης 
μεγάλου εύρους τιμών με 
ακρίβεια.

Χρήση σε διάφορες 
περιοχές θερμοκρασιών.

Απαραίτητη η εξωτερική 
διέγερση.



Τα ολοκληρωμένα 
θερμόμετρα

Κατασκευή επάνω σε ημιαγωγούς.

Μικρό μέγεθος, καλή ακρίβεια & 
χαμηλό κόστος.

Αποτελεσματική εφαρμογή.

Ειδικοί για μετρήσεις στο εσωτερικό 
διαφόρων συσκευών.



Τα θερμίστορς

Σύνηθης κατασκευή από ημιαγωγά υλικά 
(οξείδια μετάλλων).

Ο πιο ευαίσθητος αισθητήρας.

Εξάρτηση αντίστασης από τη θερμοκρασία.

Ευρύτατη χρήση στην έρευνα.



Αισθητήρες 
οπτικών ινών

Μέτρηση διαφόρων παραμέτρων 
με τη χρήση λεπτών οπτικών ινών.

Χρήση σε περίπτωση αδυναμίας 
χρήσης των υπολοίπων.

Έμμεση μέτρηση θερμοκρασίας.



Κρυογενικοί
αισθητήρες

Μέτρηση πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

Διαφορετικά υλικά κατασκευής.

Υπακοή σε πολύ αυστηρές προδιαγραφές.



Αισθητήρες εξ αποστάσεως

Μετρούν τη θερμοκρασία ενός συστήματος χωρίς να είναι σε φυσική επαφή με αυτό. 

Πλεονεκτήματα:

o Εάν ο αισθητήρας δεχτεί σημαντικές μηχανικές καταπονήσεις ή εκτεθεί σε χημικά

o Εάν οι μετρούμενες θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, πέρα από τα όρια αντοχής των 
υλικών των αισθητήρων επαφής

o Εάν το προς μέτρηση αντικείμενο κινείται

o Εάν το προς μέτρηση σύστημα βρίσκεται σε απόσταση τέτοια ώστε δε μπορεί 
μετρηθεί ενσύρματα &

o Εάν απαιτείται τέτοια ακρίβεια ώστε το θερμοκρασιακό πεδίο να μην πρέπει να 
διαταραχθεί από την παρουσία του αισθητήρα



Αισθητήρες εξ αποστάσεως

Λειτουργούν ανιχνεύοντας τη θερμική 
ακτινοβολία που εκπέμπεται απ’ όλα τα 
σώματα θερμοκρασίας μεγαλύτερης του 
απόλυτου μηδενός.

Ονομάζονται και υπέρυθροι αισθητήρες.

Ύπαρξη συστημάτων μέτρησης θερμικής 
ακτινοβολίας => ανιχνευτές που χωρίζονται 
σε κβαντικούς & θερμικούς.



Ανιχνευτές: κβαντικοί & θερμικοί

Οι κβαντικοί ανιχνεύουν φωτόνια των οποίων η ενέργεια υπερβαίνει μία ελάχιστη 
τιμή. 

Κατασκευάζονται συνήθως από κάποιο ημιαγωγό.

Ταχύτατη απόκριση σε διακυμάνσεις της ακτινοβολίας.

Οι θερμικοί βασίζουν τη λειτουργία τους στη θέρμανση που προκαλεί η 
απορροφώμενη ακτινοβολία. 

Όχι τόσο ταχεία απόκριση (συγκριτικά με τους κβαντικούς ανιχνευτές)



Η περίπτωση των μουσείων & 
η διατήρηση των εκθεμάτων

Ευαισθησία μουσειακών αντικειμένων σε μικρές 
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, υγρασίας κ.ο.κ.

Η παρατεταμένη έκθεσή τους σε αυτούς τους 
παράγοντες μπορεί να προκαλέσει διάφορα 
προβλήματα.



Η περίπτωση των 
μουσείων & η διατήρηση 

των εκθεμάτων

Πριν καιρό . .

Αρκετά επίπονη διαδικασία.

Ελλιπείς γνώσεις λήψης & 
εφαρμογής μέτρων προστασίας 
εκθεμάτων.

Κρισιμότητα των πολύτιμων 
εκθεμάτων / πολιτιστικών τεκμηρίων.



Η περίπτωση των μουσείων & η διατήρηση 
των εκθεμάτων

Τώρα πια . .

Ενσωμάτωση αισθητήρων θερμοκρασίας & 
υγρασίας => ανάλυση κρίσιμων περιβαλλοντικών 
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Συγκέντρωση δεδομένων & αξιοποίηση από τους 
υπευθύνους των μουσείων

Ρύθμιση με ακρίβεια τις παραμέτρους => 

Μείωση φθορών & προστασία μουσειακών 
εκθεμάτων.



Datalogger U3430: Περιγραφή

o Καταγράφει τη θερμοκρασία, την υγρασία και τη 
συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα 
(CO2) με εσωτερικούς αισθητήρες.

o Απλός & συμπαγής σχεδιασμός.

o Απευθείας τοποθέτηση στον μετρήσιμο χώρο. 

o Μεγάλη απόκριση στις μετρούμενες ποσότητες

o Οι αισθητήρες βρίσκονται κάτω από το πλέγμα της 
μπροστινής και της πλαϊνής πλευράς της 
συσκευής.

o Κατάλληλος για μετρήσεις σε μέρη, όπου δεν 
υπάρχει ταχεία μεταβολή της θερμοκρασίας ή της 
σχετικής υγρασίας και δεν υπάρχει συμπύκνωση 
υδρατμών.



Datalogger U3430:Πλεονεκτήματα

 Χρήση σε απομακρυσμένες ή επικίνδυνες 
καταστάσεις.

 Εκτέλεση καταγραφής δεδομένων αυτόματα 
και δίχως ανθρώπινης παρουσίας.

 Ακρίβεια δίχως πιθανότητα ανθρώπινου 
σφάλματος.

 Ευκολότερη κατανόηση επιστημονικών 
πειραμάτων με τη βοήθεια καλύτερων 
γραφικών παραστάσεων/διαγραμμάτων.



W3721: Περιγραφή

o Αισθητήρας θερμοκρασίας και σχετικής 
υγρασίας WiFi με δύο εξωτερικούς 
συνδεδεμένους αισθητήρες

o Η επικοινωνία γίνεται μέσω ασύρματου 
δικτύου Wifi. 

o Ενδείκνυται για την εφαρμογή & τοποθέτησή 
του σε εσωτερικούς χώρους (πχ μουσεία). 

o Επιτρέπει την αποστολή των μετρούμενων 
τιμών στο διαδικτυακό Cloud ή στην 
αντίστοιχη βάση δεδομένων. 

o Ένδειξη συναγερμού & εμφάνισης στην 
οθόνη, οπτικά με LED ή ηχητικά.

o Το λογισμικό  cloud ή το λογισμικό 
αντίστοιχης βάσης δεδομένων μπορεί να 
δημιουργήσει ένα email συναγερμού και να 
το στείλει στον χρήστη. 



W3721: 
Πλεονεκτήματα

 Απλότητα της εγκατάστασης σε 
μέρη όπου υπάρχει ήδη υποδομή 
WiFi. 

 Ολοκληρωμένη λύση 
παρακολούθησης και ειδοποίησης 
χάρη στο Cloud.

 Σύνδεση με συστήματα τρίτων, είτε 
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα 
πρωτόκολλα, είτε στέλνοντας 
δεδομένα σε έναν διακομιστή 
(http).

 Βρίσκει εφαρμογές σε ένα ευρύ 
φάσμα τομέων εφαρμογής.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


