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Πεπίληψη 
 

Η δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ δηεμαγσγή 
πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ ελόο εκβνινθόξνπ θηλεηήξα 
ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ππάξρσλ εμνπιηζκό ηνπ εξγαζηεξίνπ. 
θνπόο είλαη αξρηθά λα κάζνπκε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο, 
δεύηεξνλ ηνλ ηξόπν πνπ ζπλδένληαη θαη ηξίηνλ πσο 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δηεμαγσγή κεηξήζεσλ .Μέζσ ηνπ 
εμνπιηζκνύ απηνύ γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο πίεζεο εληόο ηνπ 
θπιίλδξνπ ζε έλαλ πεηξακαηηθό - ηξνπνπνηεκέλν εκβνινθόξν 
θηλεηήξα. Η δηάηαμε απνηειείηαη από έλαλ πηεδνειεθηξηθό 
αηζζεηήξα, έλαλ εληζρπηή ζήκαηνο, έλαλ αηζζεηήξα κέηξεζεο ηεο 
ζέζεο ηνπ ζηξνθάινπ, έλα ηξνθνδνηηθό, έλα κπινθ ζύλδεζεο 
ησλ δύν αηζζεηήξσλ, έλαλ Η/Τ πνπ πεξηέρεη ηελ θάξηα 
αλάθηεζεο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ νπνίνπ ιακβάλνπκε θαη 
επεμεξγαδόκαζηε ηα δεδνκέλα κε ην πξόγξακκα LabView , έλαλ 
Η/Τ γηα ηνλ ρεηξηζκό ηνπ αηζζεηήξα πίεζεο θαη ηνλ πεηξακαηηθό 
θηλεηήξα πνπ απνηειείηαη από έλαλ κεηαηξνπέα ηάζεο (inverter) 
γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζηξνθώλ ηνπ, έλαλ ειεθηξνθηλεηήξα θαη 
αληιίεο λεξνύ θαη ιαδηνύ γηα ηελ ιίπαλζε θαη ςύμε αληίζηνηρα. 
Μέζσ ηνπ εμνπιηζκνύ απηνύ θαη ελόο θώδηθα γξακκέλνπ ζε 
γιώζζα LabView ιακβάλνπκε ηηκέο πίεζεο αλά κία κνίξα 
πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνθαινθόξνπ. Οη ηηκέο απηέο θαηαγξάθνληαη 
ζε αξρείν excel θαη απνηεινύληαη από 10 θύθινπο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θηλεηήξα όπνπ ν θάζε θύθινο πεξηέρεη 720 κεηξήζεηο πίεζεο. 
ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγνύκε ηα δηαγξάκκαηα πίεζεο – κνηξώλ 
θαη πίεζεο - όγθνπ. ην ηειηθό βήκα δηεμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα 
από απηά ηα δηαγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο απνθιίζεηο ηνπο από ηα 
ζεσξεηηθά θαη θαηαγξάςνπκε ηα ζθάικαηα πνπ έγηλαλ θαηά ηελ 
δηαδηθαζία. 

 

 

Πειπαματική Διάταξη 

Τποποποιημένορ κινηηήπαρ  

Η/Υ ανάκηηζηρ δεδομένων (δεξιά), Η/Υ επικοινωνίαρ με 

πιεζοηλεκηπικό αιζθηηήπα (απιζηεπά) 

Τποθοδοηικό  αιζθηηήπα θέζηρ (απιζηεπά) , μπλοκ 

ζύνδεζηρ αιζθηηήπων (δεξιά) 

Αποτελέσματα - υμπεπάσματα 

Front Panel ,LabView  

• Σα δύν δηαγξάκκαηα έρνπλ ζσζηή κνξθή ζύκθσλα κε ηα 

αληίζηνηρα ζεσξεηηθά ηεο βηβιηνγξαθίαο 

• Η κέγηζηε πίεζε (19,805 bar) βξίζθεηαη εθηόο ηνπ ηδαληθνύ 

εύξνπο 22 – 25 bar πνπ ππνινγίζηεθε. 

• Σα peak ηεο πίεζεο εκθαλίδνληαη ζηηο ζσζηέο ζέζεηο ηνπ 

πηζηνληνύ, δειαδή θαηά ηελ ζπκπίεζε.  

• Η κέγηζηε πεηξακαηηθή πίεζε απνθιίλεη ηεο αληίζηνηρεο 

ζεσξεηηθήο κέγηζηεο  ιόγσ ηεο κε θαιήο ζηεγαλνπνίεζεο 

ζηνλ θύιηλδξν ηνπ θηλεηήξα. 

• Παξαηεξήζακε από ηηο ηηκέο ζην excel όηη νη κεηξήζεηο ηνπ 

όγθνπ ζην δηάγξακκα P – V είλαη αξθεηά θνληά ζην εύξνο 

23.09 – 234.09 cm³ όπνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ ειάρηζην θαη 

κέγηζην όγθν εληόο ηνπ θπιίλδξνπ. 

• Η πίεζε ηδαληθά ζα έπξεπε λα μεθηλά από ηελ 1 atm, σζηόζν 

ππάξρνπλ ηηκέο έσο -0.5 bar πνπ πηζαλώο νθείινληαη ζε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηεξίνπ. 
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