
Σαρηλίδεο Σπκεώλ 

Φπζηθόο Ραδηνειεθηξνιόγνο 

 

Απηνκαηηζκνί θαη Σπζηήκαηα Απηόκαηνπ Ειέγρνπ 

 

1.Τη είλαη νη θαηαρσξεηέο ζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ 

Απάληεζε. Οη θαηαρσξεηέο είλαη εηδηθέο ζέζεηο κλήκεο νη νπνίεο από 

ηελ  θαηαζθεπή ηνπ ΠΛΕ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα θαιύηεξεο ζπλεξγαζίαο 

κε ηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο 

Η ζρεηηθή εληνιή νλνκάδεηαη ζπλήζσο Load 

 

2. Να γξάςεηε ηηο δύν εμππεξεηήζεηο πνπ πξνζθέξεη ε κλήκε ηνπ ΠΛΕ 

ζηηο εληνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Απάληεζε. 

α) Δηαζέηεη ηηο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα λα εθηειεζηεί ε επεμεξγαζία πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

εληνιή  

β) Δηαζέηεη ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα απνζεθεπηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επεμεξγαζίαο ώζηε λα είλαη δηαζέζηκα ζε επόκελε ρξήζε 

 

3. Να γξαθεί ε ρξεζηκόηεηα ησλ ππνπξνγξακκάησλ 

Απάληεζε. Τα ππνπξνγξάκκαηα επηηξέπνπλ κε απιέο εληνιέο λα 

δηαρεηξηζηνύκε ηελ ζεηξά ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Επίζεο ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε ρξήζε ηνπ ππνπξνγξάκκαηνο κπνξεί λα κεηώζεη 

θαηά πνιύ ηνλ αξηζκό ησλ εληνιώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνκαηηζκνύ 

 

4.Να γξαθνύλ νη θαηεγνξίεο ησλ απαξηζκεηώλ 

Απάληεζε. Απαξηζκεηέο αύμεζεο. Ξεθηλνύλ από κηα αξρηθή ηηκή θαη ζε 

θάζε παικό πνπ ιακβάλνπλ απμάλνπλ ηελ ηξέρνπζα κέηξεζε θαηά κηα 

κνλάδα 

Απαξηζκεηέο κείσζεο. Ξεθηλνύλ από κηα αξρηθή ηηκή θαη ζε θάζε παικό 

πνπ ιακβάλνπλ κεηώλνπλ ηελ ηξέρνπζα κέηξεζε θαηά κηα κνλάδα 

γ) Απαξηζκεηέο απμνκείσζεο. 

 

5. Να γξαθνύλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ηνπ απαξηζκεηή  

Απάληεζε  
1.Ο κεδεληζκόο ηνπ απαξηζκεηή ώζηε λα αξρίζεη κηα λέα θαηακέηξεζε. 

2.Η πξνηνπνζέηεζε αξρηθήο ηηκήο ζηνλ απαξηζκεηή , ώζηε λα κελ 

αξρίδεη ηελ κέηξεζε αλαγθαζηηθά από ην κεδέλ 



3.Η αύμεζε ή ε κείσζε ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο , αλάινγα θαη κε ην είδνο 

ηνπ απαξηζκεηή 

4.Η αλάθηεζε ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπ απαξηζκεηή ώζηε ην πξόγξακκα 

λα ιάβεη θάπνηα απόθαζε ή λα ππνινγίζεη θάπνην άιιν δεδνκέλν 

 

6.Να γξαθνύλ νη ηύπνη ησλ ζπγθξηηώλ κε νλόκαηα θαη κε ζύκβνια 

Απάληεζε  
ηζνλ = 

Δηαθνξεηηθό <>   

κεγαιύηεξν >  

κεγαιύηεξν ή ηζν > =  

κηθξόηεξν <  

κηθξόηεξν ή ηζν <= 

 

7.Τη γλσξίδεηε γηα ηα αηζζεηήξηα 

Απάληεζε  
Οη αηζζεηήξεο είλαη ειεθηξνκεραληθέο ζπζθεπέο πνπ κεηαηξέπνπλ 

θπζηθέο κεηαβιεηέο ζε ειεθηξηθά ζήκαηα. 

Υπάξρνπλ αλαινγηθνί θαη ςεθηαθνί αηζζεηήξεο.  

Η έμνδνο ησλ αλαινγηθώλ αηζζεηήξσλ είλαη κία αλαινγηθή ειεθηξηθή 

ηάζε. 

Σηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα απηή κεηαηξέπεηαη ζε ςεθηαθό ζήκα από έλα 

Αλαινγηθό ζε Χεθηαθό κεηαηξνπέα. 

Η έμνδνο ησλ ςεθηαθώλ αηζζεηήξσλ είλαη έλα ςεθηαθό ζήκα πνπ 

κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ακέζσο. 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηινγή ελόο 

αηζζεηήξα είλαη ε γλώζε ησλ ηερληθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ. 

Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηνπο αηζζεηήξεο πξέπεη επίζεο λα ιεθζνύλ 

ππόςε θαηά ηελ εθινγή θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

 

8. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ θσηναληίζηαζε 

Απάληεζε H  θσηναληίζηαζε είλαη έλαο απιόο εκηαγσγόο 

θαηαζθεπαζκέλνο από νμείδην ζπαλίνπ κεηάιινπ πνπ έρεη ηελ ηδηόηεηα 

λα κεηαβάιεη ηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ όηαλ θσηίδεηαη. Οζν 

εληνλόηεξν είλαη ην θσο πνπ πξνζβάιιεη ηνλ εκηαγσγό, ηόζν κεηώλεηαη ε 

αληίζηαζε.  

 

9. Τη γλσξίδεηε γηα ηνπο ηειεζηηθνύο εληζρπηέο 

Απάληεζε  
Ο ηειεζηηθόο εληζρπηήο έρεη κηα έμνδν θαη δύν εηζόδνπο κε δηαθνξεηηθό 

πξόζεκν.Η κηα νλνκάδεηαη αλαζηξέθνπζα είζνδνο θαη ζπκκεηέρεη ζην 

ζρεκαηηζκό ηεο εμόδνπ κε αξλεηηθό  πξόζεκν θαη ε άιιε νλνκάδεηαη κε 



αλαζηξέθνπζα είζνδνο θαη ζπκκεηέρεη κε ζεηηθό πξόζεκν. Ο ηειεζηηθόο 

εληζρπηήο έρεη επίζεο δύν ηξνθνδνζίεο ,ηελ ζεηηθή θαη ηελ αξλεηηθή. Ο 

ζθνπόο ηνπ ηειεζηηθνύ εληζρπηή είλαη  ε επεμεξγαζίαο αλαινγηθώλ 

ειεθηξηθώλ ζεκάησλ θαη ε ελίζρπζή ηνπο 

 

10.Να γξαθνύλ ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο 

νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ απηνκαηηζκώλ κε πξνγξακκαηηζκέλνπο 

ινγηθνύο ειεγθηέο 

Απάληεζε.  

1.Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο απηνκαηηζκνύ 

2. Αλαγλώξηζε  ησλ ζεκάησλ θαη  παξακέηξσλ πνπ εκπιέθνληαη 3. 

Πεξηγξαθή ηεο ιύζεο απηνκαηηζκνύ 

4.Σπλδεζκνινγία θαη πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ΠΛΕ 

 

11.Τη είλαη ηα πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα θαη πνηα ηα θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

Απάληεζε Είλαη κεραληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύλ σο ελεξγεηαθό κέζν ηνλ 

πεπηεζκέλν αέξα θαη έρνπλ ηειηθό απνηέιεζκα κεραληθή θίλεζε όπσο 

πρ. Τελ παιηλδξνκηθή θίλεζε ελόο εκβόινπ 

Φαξαθηεξηζηηθά: Εύθνιε απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ελέξγεηαο, 

εξγάδνληαη κε όιεο ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο αθόκε θαη ζε ρώξνπο 

πνπ είλαη επηθίλδπλνη από θσηηέο θαη εθξήμεηο 

 

12. Να γξάςεηε ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ πλεπκαηηθώλ 

ζπζηεκάησλ 

Απάληεζε Η ηθαλόηεηα λα αλαπηύζζνπλ κεγάιεο δπλάκεηο , Ο πςειόο 

ιόγνο δπλάκεσο πξνο βάξνο , ηα εμαξηήκαηά ηνπο βξίζθνληαη εύθνια θαη 

θζελά, έρνπλ  εύθνιε ζπλάξηεζε θαη επί ηόπνπ , δελ ξππαίλνπλ ην 

πεξηβάιινλ. 

 

13. Να γξαθνύλ ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ πλεπκαηηθώλ ζπζηεκάησλ 

Απάληεζε Υςειό θόζηνο παξαγσγήο πεπηεζκέλνπ αέξα , ην ζήκα 

κεηαδίδεηαη βξαδύηεξα από ηη ην ειεθηξηθό ,Η δεκηνπξγία κεγάισλ 

δπλάκεσλ απαηηεί νγθώδεο θαη πςεινύ θόζηνο πλεπκαηηθνύο 

ελεξγνπνηεηέο 

 


