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Πεπίληψη 
 

Η παξνύζα ζπνπδαζηηθή αζρνιείηαη κε ηελ πεηξακαηηθή 
βαζκνλόκεζε ελόο πηεδνειεθηξηθνύ αηζζεηήξα πίεζεο .Η 
πίεζε ζην εζωηεξηθό ηνπ ζαιάκνπ είλαη έλαο πνιύ 
ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα πνιινύο αθόκα κεραληζκνύο 
πνπ ελεξγνπνηνύληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θηλεηήξα. Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζωζηή κέηξεζε ηεο πίεζεο 
είλαη ε ζωζηή βαζκνλόκεζε ηνπ αηζζεηήξα, ε νπνία 
απνηειεί θαη αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά γίλεηαη κηα 
αλαζθόπεζε ηεο ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ηωλ κεραλώλ 
εζωηεξηθήο θαύζεο θαη ηωλ κεηξεηηθώλ ηνπο νξγάλωλ θαη 
ζηε ζπλέρεηα κηα πεξηγξαθή ηωλ βαζηθώλ ζηνηρείωλ κηαο 
πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο πίεζεο ζε έλαλ 
θηλεηήξα. ην πείξακα πνπ ιακβάλεη ρώξα ζην εξγαζηήξην 
ηνπ ηκήκαηνο, πξαγκαηνπνηνύκε ηελ βαζκνλόκεζε ηνπ 
αηζζεηήξα κε ηελ βνήζεηα ελόο θνκπξεζέξ πνπ παίδεη ηνλ 
ξόιν ηνπ βαζκνλνκεηή. Παξέρνληαο κηα ζηαζεξή θαη 
γλωζηή πίεζε ζην δηάθξαγκα ηνπ αηζζεηήξα, 
θαηαγξάθνπκε ηελ απόθξηζε ηνπ κέζω ινγηζκηθνύ. Αθνύ 
επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία γηα αξθεηέο ηηκέο πίεζεο, 
εμάγνπκε ηελ εμίζωζε κεηαμύ ηωλ δύν παξακέηξωλ. Η 
ζρέζε απηή ζα απνηειεί ηελ βαζκνλόκεζε ηνπ αηζζεηήξα. 

Σέινο, γίλεηαη ε αμηνιόγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ε 
θαηαγξαθή ηωλ ιαζώλ ή αθόκα θαη απωιεηώλ πνπ 
ελδερνκέλωο λα έγηλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο.  
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Σύνδεζη αιζθηηήρα και ενιζτσηή ζηο κομπρεζέρ 

Παξέρνληαο κηα ζηαζεξή ηηκή πίεζεο από ην θνκπξεζέξ 

ζην δηάθξαγκα ηνπ αηζζεηήξα πνπ είλαη βηδωκέλν ζηνλ 

ξπζκηζηή πίεζεο, θαηαγξάθνπκε ηελ απόθξηζε ηνπ 

αηζζεηήξα κέζω ηνπ πξνγξάκκαηνο ManuWare ζηνλ 

ππνινγηζηή, αθνύ πξώηα έρνπκε ξπζκίζεη ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Επαλαιακβάλνπκε ηελ 

δηαδηθαζία γηα δηάθνξεο ηηκέο πίεζεο θαη ππνινγίδνπκε 

ηελ ηειηθή εμίζωζε ε νπνία γλωξίδνπκε όηη είλαη κηα 

γξακκηθή ζρέζε κεηαμύ ηωλ δύν παξακέηξωλ. Σέζζεξηο 

από ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάηω 

πίλαθα. 

Νο. Πίεζη 

αναθοπάρ 

(bar) 

Σιμή ππορ 

βαθμονόμηζη 

1 1 0,25 

2 2 0,5 

3 3 0,75 

4 4 1 

Η ζρέζε κεηαμύ ηωλ δύν παξακέηξωλ είλαη μεθάζαξε 

θαη είλαη y = 4x όπνπ y είλαη ε ηηκή ζε bar θαη x ε ηηκή 

ηνπ αηζζεηεξίνπ. Η εμίζωζε απηή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ώζηε λα κεηαηξέπνπκε ηηο κεηξήζεηο 

από ηνλ αηζζεηήξα ζε ηηκέο κε κνλάδα πίεζεο (bar) 

Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε έγηλε αξθεηέο θνξέο 

κε δηαθνξεηηθέο πηέζεηο θαη παξαηεξήζακε όηη ηα 

απνηειέζκαηα παξακέλνπλ αλαιινίωηα. Θεωξνύκε 

πωο ην αηζζεηήξην ήηαλ ζωζηά βηδωκέλν ζην 

ζπείξωκα ηνπ ξπζκηζηή πίεζεο θαη ζηεγαλνπνηνύζε 

επαξθώο. Ωζηόζν ελδερνκέλωο λα είρακε απώιεηεο 

από άιια ζεκεία όπωο βαιβίδεο, ζπλδέζεηο θαη ζηνλ 

ξπζκηζηή πίεζεο . 


